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Мельник-Шеремета О.П. Ефективність застосування імуномодулятора
мурамілпептидного

ряду

в

комплексному

лікуванні

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.26 «Фтизіатрія». - ДВНЗ «ІваноФранківський національний медичний університет», ДУ «Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної
академії медичних наук України», Київ, 2018.
Поєднання

інфільтративного

туберкульозу

легень

і

хронічного

бронхіту є прикладом інтерферуючої синтропії захворювань, за якої хвороби
не лише взаємопов’язані між собою, а і здатні обтяжувати перебіг одна одної.
Ці захворювання мають деякі спільні патогенетичні риси, їхнє поєднання є
поширеним та, водночас, мало вивченим.
За даними ООН, близько третини населення світу мають латентний
туберкульоз, тобто люди інфіковані мікобактеріями, але наразі, ще не
захворіли цією хворобою і не можуть її передавати.
Ризик того, що люди, інфіковані мікобактеріями туберкульозу,
захворіють протягом життя становить 10 %. Проте особи з ослабленою
імунною системою, такі як люди з ВІЛ, недостатністю харчування або
діабетом чи курці піддаються набагато більшому ризику захворювання.
Вживання тютюну значно підвищує ризик захворювання на туберкульоз і
смерті від нього: більше 20 % випадків захворювання на туберкульоз у світі
відмічаються в курців.
Спільними факторами між туберкульозом і одним із провідних
неспецифічних захворювань органів дихання - хронічним бронхітом, що
спричинюють патологію є куріння, рецидивуючі респіраторні запальні
захворювання, зловживання алкоголем, соціально-економічні фактори,
зниження імунітету.

3

Метою роботи є підвищити ефективність лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом
шляхом вивчення особливостей перебігу поєднаної патології та включення
до схеми їх комплексної терапії імуномодулятора мурамілпептидного ряду.
Для досягнення сформульованої мети і розв’язання поставлених
завдань ми провели поглиблене клінічне та лабораторно-інструментальне
обстеження 40 хворих (І група) на хронічний бронхіт у фазі загострення, 40
пацієнтів (ІІ група) з інфільтративним туберкульозом легень та 40 осіб (ІІІ
група) з інфільтративним туберкульозом, який поєднаний із хронічним
бронхітом.
Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб без наявних
ознак пульмонологічних захворювань та іншої патології внутрішніх органів.
Лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень проводилося
згідно зі схемами, передбаченими наказами МОЗ України № 1091 від
21.12.2012 та № 620 від 04.09.2014 р. – «Про затвердження уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз».
Комплексне лікування хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення,
залежно від перебігу, включало протизапальну, муколітичну, за потреби
етіотропну та бронхолітичну терапію.
Для вивчення ефективності використання запропонованого нами
лікування

інфільтративного

туберкульозу,

поєднаного

з

хронічним

бронхітом, обстежені групи ІІІ були розділені на підгрупи, залежно від
лікування, яке їм призначалося:
ІІІ-а підгрупа (18 хворих) – отримували комплексну терапію
хронічного бронхіту та інфільтративного туберкульозу згідно 1 категорії
(наказ МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. та № 620 від 04.09.2014 р.);
ІІІ-б

підгрупа

імуномодулятором

(22

хворих)

-

комплекс

терапії

глюкозамінілмурамілпентапептидом

доповнювався
(ліастен,

ДП
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"Ензим" м. Вінниця, Україна), який призначався двома курсами. Перший
курс лікування – отримували дом'язово в дозі 2 мг, 5 ін’єкцій з інтервалом 5
діб між ними; через 3 місяці – другий курс тривалістю 20 діб по 1 таблетці 2
мг 2 рази на день.
Усім хворим проводили повне клінічне обстеження: загально-клінічне та
лабораторно-інструментальне
органів

грудної

дослідження,

клітки.

У

процесі

включаючи

рентгенографію

дослідження

проводили

фібробронхоскопію за допомогою фібробронхоскопу фірми "Olympus BF-20"
(Японія) з одночасним взяттям бронхоальвеолярного вмісту та спірометрію
за допомогою спірографа "Спіроком" (Україна, Харків). У процесі
дослідження

визначали

рівні

С-реактивного

білка,

інтерлейкіну-6,

інтерлейкіну-4, інтерферону- та колагену IV типу в бронхоальвеолярному
вмісті.
При обстежені пацієнтів із інфільтративним туберкульозом легень у
поєднані із хронічним бронхітом у 80,0 % хворих кашель супроводжувався
виділеням мокротиння, а в 75,0 % - спостерігалася задишка при звичному
фізичному навантаженні, яка корелює з появою сухих свистячих хрипів
(r=0,92; р<0,05), нічною пітливістю (r=0,66; р<0,05) та втратою маси тіла
(r=0,78; р<0,05).
При оцінці спірографічних показників у хворих ІІІ групи з поєднаним
хронічним бронхітом та інфільтративним туберкульозом легень, нами
зафіксовано незначне зниження основних показників функції зовнішнього
дихання

(ОФВ1 та ФЖЄЛ), що не дає змоги ідентифікувати наявність

вентиляційної недостатності в пацієнтів даної групи. Схожу тенденцію до
зниження ми спостерігали і по відношенню до показника МШВ75, котрий
становив (64,7±2,83) %, що було на 38,9 % нижчим (p<0,05), за дані групи
контролю та на 36,9 % (p<0,05), порівняно з даними групи пацієнтів з
ідентифікованим хронічним бронхітом. На нашу думку, встановлені зміни
функції зовнішнього дихання у хворих на інфільтративний туберкульоз
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легень при супутньому хронічному бронхіті вказують на ураження стінки
бронхів на всьому протязі бронхіального дерева, що корелює з наявністю
яскраво вираженого катарального запалення слизової оболонки бронхів
(r=0,97; p<0,01), встановленого при фібробронхоскопії в даної когорти
пацієнтів.
Рівні С-реактивного білка в бронхоальвеолярному вмісті при поєднанні
інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту виявилися в 2
рази вищими аніж у хворих І групи дослідження та в 5,2 раза вищим, ніж в
осіб

ІІ

групи

(р<0,05).

Підвищення

рівня

С-реактивного

білка

в

бронхоальвеолярному вмісті корелює із зростанням в 1,40 раза (р<0,05)
показника ІЛ-6 (r=0,89; р<0,05) і наростанням рівня ШОЕ до (39,3±3,4)
мм/год (r=0,98; р<0,05) у осіб ІІІ групи дослідження.
Для поєднаної патології (ІІІ група хворих) показовим є встановлений
достовірний дефіцит ІЛ-4, який на момент госпіталізації був понижений на
94,5 % відповідно до даних у ІІ групі хворих (р<0,05). Характерною ознакою
інфільтративного туберкульозу легень із супутнім хронічним бронхітом,
було зниження титрів IFN-γ в бронхоальвеолярному вмісті на 76,6 %,
порівняно з ІІ групою дослідження (p<0,05). На нашу думку, заслуговує
уваги факт кореляції різкого дефіциту IFN-γ з максимальним підвищенням
колагену ІV типу в бронхоальвеолярному вмісті хворих на інфільтративний
туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом (r=-0,91; р<0,05). В
даній групі показник колагену ІV типу склав (37,64±2,8) нг/мл і перевищував
значення ІІ групи в 3,1 раза (р<0,05).
На 60-у добу терапії за стандартною схемою лікування з додаванням
глюкозамінілмурамілпентапептиду в 9 пацієнтів припинився кашель, що
склало 40,9 % і було в 2,4 раза менше (р<0,05), порівняно з даними до
лікування, із них у 4 пацієнтів він супроводжувався виділенням мокротиння,
що відповідало 18,2 % і цей показник був менший в 4,5 раза, ніж до
лікування (р<0,05). Ознаки інтоксикаційного синдрому були відсутні у всіх
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пацієнтів, а задишку при фізичному навантаженні спостерігали в 7 хворих
(31,8 %), що в 2,1 раза менше, порівняно з показником до початку терапії
(р<0,05). Наявність жорсткого відтінку везикулярного дихання зменшилася у
2,5 раза, порівняно з показником до лікування (р<0,05). Сухі хрипи
вислуховувалися аускультативно в 7 хворих (31,8 %), що є в 2,9 раза менше
порівняно з вихідними даними (р<0,05).
Терміни стаціонарного лікування скоротилися в середньому на 8 % з
(2,7±0,1) місяці до (2,5±0,1) місяці (р>0,05), що було спричинено
припиненням бактеріовиділення, на момент завершення інтенсивної фази
лікування частота якого склала 88,9 % - ІІІ-а підгрупі та 95,4 % хворих в ІІІ-б
підгрупі.
Одним із важливих показників ефективного лікування хворих на
інфільтративний

туберкульоз

легень

є

розсмоктування

вогнищево-

інфільтративних змін на кінець інтенсивної фази лікування (60 доба).
Стандартна

схема

протитуберкульозної

терапії

з

включенням

глюкозамінілмурамілпентапептиду, яку застосовували в ІІІ-б підгрупі,
призвела до позитивної рентгенологічної динаміки за даний період
лікування:

повне

розсмоктування

вогнищево-інфільтративних

змін

спостерігалося у 4 (18,2 %) обстежуваних та їх зменшення – в 14 (63,6 %), що
відповідно було в 1,6 та в 1,3 раза краще за показники в ІІІ-а підгрупі.
Ефективність лікування хворих на інфільтративний туберкульоз,
поєднаний із хронічним бронхітом в ІІІ-б підгрупі висока. Вилікуваних
випадків спостерігалося в 72,7 % та завершення лікування - в 22,7 %
обстежуваних, що було в 1,6 раза вище та в 2,0 раза нижче за відповідні
показники в ІІІ-а підгрупі.
Додаткове

включення

в

комплексну

терапію

пацієнтів

з

інфільтративним туберкульозом, поєднаним із хронічним бронхітом у фазі
загострення, препарату глюкозамінілмурамілпентапептиду проявляється
позитивно спрямованою динамікою змін стану слизової оболонки бронхів за
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даними ендоскопії та клініко-лабораторної картини, причому найкращий
результат спостерігався у хворих, які в комплексній терапії приймали даний
імуномодулятор дом’язово з переходом в подальшому на пероральний
прийом.
Прийом

препарату

глукозамінілмурамілпентапептиду

на

фоні

стандартної схеми лікування призвів до зростання показників функції
зовнішнього дихання. Відмічено, що в пацієнтів ІІІ-б підгрупи показник
МШВ25 на 150-й добу лікування був кращим в 1,2 раза (89,12±1,83) %,
МШВ50 – в 1,1 раза (88,58±1,55)%, а МШВ75 – в 1,1 раза (82,46±2,19) % за
відповідний період у ІІІ-а підгрупі (МШВ25 (76,6±2,4) %, МШВ50 (80,59±2,1)
%, МШВ75

(76,84±2,03) %) (p<0,05). Однак, дані параметри все ж

залишаються меншими від значень у групі контролю, а відповідно на 150-у
добу лікування показники МШВ25, МШВ50, МШВ75 були меншими
відповідно на 4,0 %, 1,9 % та 7,4 %, порівняно з показниками практично
здорових осіб. Таким чином стандартна схема лікування в поєднанні з
глюкозамінілмурамілпентапептидом

сприяє

відновленню

функції

зовнішнього дихання при інфільтративному туберкульозі, поєднаному з
хронічним бронхітом, що зумовлено посиленням саногенетичних механізмів
ліквідації поєднання специфічного та неспецифічного запального процесу в
бронхолегеневій системі, а відтак – зменшення підгрунтя для вторинної
бронхообструкції.
У пацієнтів ІІІ-б підгрупи рівень С-реактивного білка на 30-у добу
лікування зменшився і становив (6,86±0,76) мг/л, що було в 1,2 раза нижчим
за відповідний показник у ІІІ-а підгрупі (8,31±0,64) мг/л (р<0,05) та в 1,4 раза
нижче, порівняно з показниками до лікування (9,86±1,04) мг/л (р<0,05) і
корелює із зменшенням значень показників ШОЕ (r=0,93; р<0,05). Хоча ми
не

досягли

максимального

зниження

рівня

С-реактивного

білка

в

бронхоальвеолярному вмісті на 150-у добу лікування в ІІІ-б підгрупі, але в
цій когорті пацієнтів, нами все ж досягнуто його мінімальний рівень,
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оскільки, показник С-реактивного білка в даній підгрупі становив (2,96±0,32)
мг/л, що було в 1,7 раза нижчим, порівняно з показником ІІІ-а підгрупи
(5,16±0,44) мг/л (р<0,05), проте все ж залишався в 1,8 раза вищим, ніж
показник групи практично здорових осіб (1,65±0,11) мг/л (р<0,05).
Хочемо зауважити, що більш ефективним для нормалізації показників
колагену IV було, як дом’язове, так і в подальшому пероральне застосування
глюкозамінілмурамілпентапептиду при лікуванні поєднаної патології (ІІІ-б
підгрупа). Так, на 150-у добу лікування даний показник зменшився в 3,6 раза
і становив (10,61±1,04) нг/мл (р<0,05), що було на 42,8 % кращим від
результату в ІІІ-а підгрупі (9,52±1,17) нг/мл (р<0,05). Проте, описуючи
позитивну динаміку рівнів колагену IV, у ІІІ-б підгрупі дослідження
показники все ж залишаються в 1,1 раза вищими від даних групи практично
здорових осіб (24,82±1,74) нг/мл (р<0,05).
Пропонована

нами

комплексна

терапія

з

включенням

глюкозамінілмурамілпентапептиду, сприяла й нормалізації ІЛ-6. Відповідно
на 30-у добу лікування ми відмітили його значення на рівні (132,85±10,53)
пг/мл (р<0,05), що було краще на 27,9 % за відповідний період у ІІІ-а підгрупі
(184,12±14,39) пг/мл (р<0,05) та на 34,4 %, порівняно з показниками до
лікування (202,64±15,31) пг/мл (р<0,05). На 150-у добу лікування в ІІІ-б
підгрупі дослідження ми відмітили позитивну динаміку рівня ІЛ-6 у
бронхоальвеолярному вмісті, який достовірно зменшився (68,79±8,68) пг/мл
(р<0,05). Досягнутий ефект на 42,3 % перевершив аналогічний показник у ІІІа підгрупі дослідження (119,27±6,96) пг/мл. Однак даний показник залишався
в 1,5 раза вищий від значень групи практично здорових осіб (45,52±4,14)
пг/мл (р<0,05).
Дане дослідження відрізняється від відомих тим, що вивчено чинники
та патогенетичні механізми формування обтяжливого впливу хронічного
бронхіту на перебіг інфільтративного туберкульозу легень. Із нових позицій
проведено діагностику хворих на інфільтративний туберкульоз легень,
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поєднаний із хронічним бронхітом у фазі загострення, з урахуванням
патогенетичних шляхів їхнього виникнення. На основі узагальнення
результатів
ефективності

дослідження
комплексного

було

розроблено

лікування

методику

хворих

на

підвищення

інфільтративний

туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом.
Включення глюкозамінілмурамілпентапептиду до комплексної терапії
хворих на інфільтративний туберкульоз дозволяє не лише істотно вплинути
на перебіг хвороби, а й досягти зменшення тривалості бактеріовиділення та
перебування в стаціонарі, що, у свою чергу, дозволяє уникнути подальшого
прогресування захворювання, порушення функціональних можливостей,
втрату соціальних і професійних навичок.
Ключові слова: інфільтративний туберкульоз, хронічний бронхіт,
бронхоальвеолярний

вміст,

С-реактивний

інтерлейкін-6.

Annotation

білок,

колаген

IV

типу,
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by O.P. Melnyk-Sheremeta ‘Efficiency of the use the immunomodulatory
agent of the muramylpeptide series in the complex treatment of patients with
infiltrative pulmonary tuberculosis combined with chronic bronchitis. – Qualifying
scientific work, manuscript copyright.
Thesis for the Candidate Degree in Medical Sciences (Ph.D.), Specialty
14.01.26 “Phthisiology”. – SHEI “Ivano-Frankivsk National Medical University”,
State Enterprise “National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after
F.H. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv,
2018.
The combination of infiltrative pulmonary tuberculosis and chronic
bronchitis is an example of the interfering syntropy of diseases, in which they are
not only interrelated, but can also complicate the course of each other. These
diseases have some common pathogenetic features, their combination is
widespread and, at the same time, it is still a little-studied phenomenon.
According to the United Nations, about a third of the world population has
latent tuberculosis, i. e. people are infected with mycobacteria, but now they have
not been ill yet and cannot carry the disease.
The risk that people infected with mycobacteria tuberculosis will become ill
during life amounts to 10 %. However, the people with a compromised immune
system, such as those with HIV, malnutrition, diabetes or smokers are at a much
higher risk of the disease. Use of tobacco significantly increases the risk of
tuberculosis and death from it. More than 20 % of tuberculosis cases are noted in
smokers worldwide.
Smoking, recurrent respiratory inflammatory diseases, alcohol abuse, socioeconomic factors, and reduced immunity are common factors, which are causing
the pathology and peculiar to tuberculosis and chronic bronchitis, one of the
leading non-specific diseases of the respiratory system.
The aim of the thesis is to make the treatment of patients with infiltrative
pulmonary tuberculosis in combination with chronic bronchitis more effective by
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means of studying the peculiarities of course of the combined pathology and
inclusion of the immunomodulatory agent of the muramylpeptide series into the
scheme of their integrated therapy.
To achieve the target and to solve the problems, we performed an in-depth
clinical and laboratory-instrumental examination of 40 patients (the I-group) with
chronic bronchitis in the exacerbation phase, 40 patients (the II-group) with
infiltrative pulmonary tuberculosis and 40 patients (the III-group) with infiltrative
tuberculosis combined with chronic bronchitis.
The control group consisted of 15 apparently healthy persons without any
signs of pulmonary diseases or other pathology of internal organs.
The patients with infiltrative pulmonary tuberculosis were treated in
accordance with the schemes stipulated by the orders of the Ministry of Health of
Ukraine № 1091 as of 21.12.2012 and № 620 as of 04.09.2014 – “On Approval of
the Unified Clinical Protocol of Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary
(Highly Specialized) medical care “Tuberculosis”.
The complex treatment of patients with chronic bronchitis in the phase of
exacerbation, depending on the course of disease, included anti-inflammatory,
mucolytic, if necessary, etiotropic and bronchodilator therapy.
To study the efficacy of treatment (which we have offered) of infiltrative
tuberculosis combined with chronic bronchitis, the examined patients of the IIIgroup were divided into subgroups, depending on the treatment that they were
prescribed for:
The III-a subgroup (including 18 patients) – received a complex therapy of
chronic bronchitis and infiltrative tuberculosis in accordance with category 1 (the
order issued by the Ministry of Health of Ukraine № 1091 as of 21.12.2012 and №
620 as of 04.09.2014);
In the ІІІ-b subgroup (22 patients) – the complex of therapy was
supplemented

by

the

immunomodulatory

agent

of

glucosaminylmuramylpentapeptide (Liastenum, manufactured by Enzym SE, city
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Vinnytsia, Ukraine), which was prescribed by two courses. The first course of
treatment – was received intramuscularly at a dose of 2 mg, 5 injections at 5-day
interval; in tree months – the second 20-day course began at a dose of 1 tablet 2 mg
2 times a day.
All patients underwent a complete clinical examination: the general, clinical
and laboratory-instrumental research, including radiography of the chest organs.
Fibrobronchoscopy was carried out by means of Olympus BF-20 fiber
bronchoscope (manufactured in Japan), with the simultaneous taking of
bronchoalveolar lavage and spirometry using Spirocom spirograph (made in
Kharkiv, Ukraine) during the examination. The levels of C-reactive protein,
interleukin-6, interleukin-4,

interferon

and

type

IV collagen

in

the

bronchoalveolar lavage were also determined within the research.
While examining the patients with infiltrative pulmonary tuberculosis
combined with chronic bronchitis, 80.0 % of them had a cough accompanied with
sputum excretion, and 75.0 % of them in normal physical activity had dyspnea
correlating with the appearance of dry whistling wheeze (r=0.92 ; p<0.05), night
sweating (r=0.66; p<0.05) and body weight loss (r=0.78; p<0.05).
We recorded a slight decrease in the main indicators of the external
respiration function (FEV1 and FVC-forced volume vital capacity) during
evaluation of spirographic parameters in patients of the group III with combined
chronic bronchitis and infiltrative pulmonary tuberculosis. As a result, it is
impossible to identify the ventilatory difficulty in patients of this group. The
similar tendency to the decrease was observed in relation to the MEF 75 index
equaled to (64.7±2.83) %, which was 38.9 % lower (p<0.05), then the the control
group data and 36.9 % lower (p<0.05) in comparison with the group of patients
suffered from identified chronic bronchitis. In our opinion, the determined changes
in the function of external respiration in patients with infiltrative pulmonary
tuberculosis and concomitant chronic bronchitis indicate a lesion of the bronchial
wall along the entire bronchial tree, which correlates with the presence of
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pronounced catarrhal inflammation of the bronchi mucous membrane (r=0.97;
p<0.01) , determined during fibrobronchoscopy in this patient cohort.
The levels of C-reactive protein in the bronchoalveolar lavage in
combination of infiltrative pulmonary tuberculosis with chronic bronchitis were
twice as higher as in patients of the research I-group and 5.2 times higher than in
patients of the ІІ-group (p<0.05). The increase in the level of C-reactive protein in
the bronchoalveolar lavage correlates with increase in 1.4 times (p<0.05) of IL-6
indicator (r=0.89; p<0.05) and an increase of ESR level to (39.3±3.4) mm/hour
(r=0.98; p<0.05) in the research group III.
The determined reliable IL-4 deficiency is peculiar to combined pathology
(patients of the III-group). At the time of hospitalization, the deficiency was
reduced at 94.5 % according to the data in the patients of the II-group (p<0.05). A
characteristic feature of infiltrative pulmonary tuberculosis with concomitant
chronic bronchitis was the decrease in titers of IFN-γ in bronchoalveolar lavage at
76.6 % in comparison with group II (p<0.05). In our opinion, it is worth noting the
correlation fact of a severe deficiency of IFN-γ with a maximum increase of
collagen-IV type in the bronchoalveolar lavage of patients with infiltrative
pulmonary tuberculosis combined with chronic bronchitis (r=-0.91; p<0.05). In this
group, the indicator of collagen IV type equaled to (37.64±2.8) ng/ml and it was as
3.1 times (p<0.05) as high as the values of the group II.
On the 60th day of therapy, according to the standard regimen of treatment
with the addition of glucosaminylmuramylpentapeptide, 9 patients stopped
coughing, which accounted for 40.9% and was 2.4 times (p<0.05) less in
comparison with the data before treatment. In 4 patients of all, a cough was
accompanied by sputum excretion, which corresponded to 18.2 %, and this
indicator was 4.5 times (p<0.05) less than that before the treatment. Signs of
intoxication syndrome were absent in all patients, and dyspnea during the physical
activity was observed in 7 patients (31.8 %), that was 2.1 times less in comparison
with the indicatore before the beginning of therapy (p<0.05). The harsh vesicular
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respiration decreased in 2.5 times in comparison with the indicator before the
treatment

beginning (p<0.05). Dry wheezes were heard by auscultation in 7

patients (31.8 %), that is 2.9 times less in comparison with the initial data (p<0.05).
The periods of the inpatient treatment shortened in average at 8% from
(2.7±0.1) months to (2.5±0.1) months (p>0.05), which was caused by the
termination of bacterioexcretion, at the end of the intensive treatment phase the
frequency of bacterioexcretion was 88.9 % – in the III-a subgroup and 95.4 % of
patients in the III-b subgroup.
One of the important indicators of the effective treatment of patients with
infiltrative pulmonary tuberculosis is the resorption of focal-infiltrative changes at
the end of the intensive phase of treatment (60th day). The standard scheme of antituberculosis therapy including glucosaminylmuramylpentapeptide, which was used
in the III-b subgroup, has led to the positive radiological dynamics within this
treatment period: the complete resorption of focal-infiltrative changes was
observed in 4 (18.2 %) patients and their decrease – in 14 (63.6 %), which
respectively was 1.6- and 1.3-times better than in the III-a subgroup.
There is a high efficacy of treating patients with infiltrative tuberculosis
combined with chronic bronchitis in the III-b subgroup. The treated cases were
observed in 72.7 % and completion of treatment were seen in 22.7 % of the
examined patients, which was correspondently 1.6 times higher and 2.0 times
lower than the relevant indicators of the III-a subgroup.
Additional

inclusion

of

the

medicinal

preparation

of

glucosaminylmuramylpentapeptide into the complex therapy of patients with
infiltrative tuberculosis combined with chronic bronchitis in the exacerbation
phase, manifests in the positive development of changes in the bronchial mucous
membrane according to the data of endoscopy and clinical-laboratory picture, and
the best results were observed in patients who received this immunomodulatory
agent intramuscularly with the further oral administration of the medicine in the
complex therapy.
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Taking of the glucosaminylmuramylpentapeptide in the background of the
standard treatment scheme has led to an increase in the parameters of the function
of external respiration. It was noted that in the patients of the III-b subgroup, the
indicator of MEF25 was 1.2 times (89.12±1.83) % better on the 150th day of
treatment, MEF50 became 1.1 times (88.58±1.55) % better, while MEF75 was 1.1
times (82.46±2.19) % better for the relevant period in the III-a subgroup (MEF25
(76.6±2.4) %, MEF50 (80.59±2.1) %, MEF75 (76.84±2.03) %) (p<0.05). However,
these parameters still remain less than the values of the control group, and
accordingly, on the 150th day of treatment, the indicators of MEF25, MEF50, and
MEF75 were lower at the rate 4.0 %, 1.9 % and 7.4 % respectively, in comparison
with the indicators of practically healthy individuals. Thus, the standard treatment
scheme including glucosaminylmuramylpentapeptide promotes the restoration of
the external respiration function in infiltrative tuberculosis combined with chronic
bronchitis due to the intensification of the sanogenetic mechanisms to eliminate
the combination of a specific and non-specific inflammatory process in the
bronchopulmonary system, and hence – the reduction of the reason for the
secondary bronchial obstruction.
In patients of the III-b subgroup, the level of C-reactive protein on the 30th
day of treatment decreased and equaled to (6.86±0.76) mg/l, which was 1.2 times
lower than that of the III-a subgroup (8.31±0.64) mg/l (p<0.05) and 1.4 times
lower than before the treatment (9.86±1.04) mg/l (p<0.05) and it correlates with a
decrease in the values of the ESR (r=0.93; p<0.05).
Although we did not achieve the maximum reduction in the level of Creactive protein in bronchoalveolar lavage on the 150 th day of treatment in the III-b
subgroup, but in this patients cohort, we still have obtained its minimum level,
since the C-reactive protein indicator in this subgroup equaled to (2.96±0.32) mg/l,
which was 1.7 times lower than that of the III-a subgroup (5.16±0.44) mg/l
(p<0.05), however, it remained 1.8 times higher than the indicator of the group of
apparently healthy individuals (1.65±0.11) mg/l (p<0.05).
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We would like to note that in the treatment of combined pathology (III-b
subgroup) both intramuscular and subsequently oral administrations of
glucosaminylmuramylpentapeptide were the most effective for the normalization
of the indicators of collagen IV. Thus, on the 150 th day of treatment, this indicator
became 3.6 times lower and equaled to (10.61±1.04) ng/ml (p<0.05), which was
42.8 % better than the result in the ІІІ-a subgroup (9.52±1.17) ng/ml (p<0.05).
However, while describing the positive development of collagen-IV levels, in the
III-b subgroup, the research indicators still remain 1.1 times higher than the data of
group of apparently healthy individuals (24.82±1.74) ng/ml (p<0.05) .
The

complex

therapy

we

have

offered

with

the

inclusion

of

glucosaminylmuramylpentapeptide, also contributed to the normalization of IL-6.
According to the 30th day of treatment, we noted its value at the level of
(132.85±10.53) pg/ml (p<0.05), which was better at the rate of 27.9 % for the
relevant period in the III-a subgroup (184.12±14.39) pg/ml (p<0.05) and at the rate
of 34.4 %, in comparison with the values before the treatment (202.64±15.31)
pg/ml (p<0.05). On the 150th day of treatment in the examined III-b subgroup we
observed a positive development of IL-6 level in bronchoalveolar lavage, which
significantly decreased (68.79±8.68) pg/ml (p<0.05). The achieved effect at the
rate of 42.3 % exceeded the similar indicator in the examined III-a subgroup
(119.27±6.96) pg/ml. However, this indicator remained 1.5 times higher than the
values of the group of apparently healthy individuals (45.52±4.14) pg/ml (p<0.05).
This research differs from the know ones that the factors and pathogenetic
formation mechanisms for the complicating effect of chronic bronchitis on the
course of infiltrative pulmonary tuberculosis have been studied. Infiltrative
pulmonary tuberculosis, combined with chronic bronchitis in the phase of
exacerbation was diagnosed in patients from the new points of view, taking into
account pathogenetic ways of the occurrence. On the basis of the generalization of
the research results it was developed a methodology for the more effective
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complex treatment of patients with infiltrative tuberculosis combined with chronic
bronchitis.
Inclusion of glucosaminylmuramylpentapeptide into the complex therapy of
patients with infiltrative tuberculosis offers the opportunity not only to influence
significantly over the disease course, but to achieve a reduction in the duration of
bacterioexcretion and inpatient care as well, which, in turn prevents the further
disease, progression, functional impairment, loss of social and professional skills.
Key words: infiltrative tuberculosis, chronic bronchitis, bronchoalveolar
lavage, C-reactive protein, collagen-IV type, interleukin-6.
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Актуальність теми. Туберкульоз залишається однією з основних
глобальних проблем охорони здоров'я. За оцінками експертів у 2012 р. 8,6
млн. осіб захворіли туберкульозом, а 1,3 млн. - померли від цієї хвороби
[244-246]. За відсутності належного лікування до двох третин людей, хворих
на туберкульоз, помирають, що є неприпустимо загрозливим, якщо
врахувати, що більшій частині летальних випадків можна запобігти [244246].
Про серйозність проблеми свідчить й те, що лише через 20 років після
того, як ВООЗ проголосила туберкульоз причиною світової надзвичайної
ситуації

в

громадській

охороні

здоров'я,

було

отримано

певний

перманентний позитивний прогрес щодо досягнення глобальних цільових
показників 2015 р. [244-246]. Проте, в Україні щодня реєструють 102 нових
випадки захворювання на туберкульоз та кожні 14-15 годин одна особа з
даною патологією все ж гине [35].
Туберкульоз уражає, головним чином, молодих людей в їхні
найпродуктивніші роки. Однак ризику піддаються всі вікові групи, причому
більше 95% випадків захворювання і смерті відбувається в країнах, що
розвиваються [244-246]. За оцінками ВООЗ, у більшості випадків хворіють на
туберкульоз і вмирають від нього чоловіки, але туберкульоз залишається й
одним із трьох головних чинників смертності жінок в усьому світі [244-247].
Збудником туберкульозу в людини є бактерія (Mycobacterium tuberculosis),
яка найчастіше вражає легені, поширюючись повітряно-крапельним шляхом.
При кашлі, чиханні або відхаркуванні люди з легеневим туберкульозом
виділяють у повітря стійкі до дії екзогенних впливів мікобактерії і для
інфікування досить вдихнути лише незначну їх кількість [244].
За даними ООН близько третини населення світу мають латентний
туберкульоз, тобто люди інфіковані мікобактеріями, але наразі, ще не
захворіли цією хворобою і не можуть заразити інших [244].

24

Ризик того, що люди, інфіковані мікобактеріями туберкульозу,
захворіють протягом життя становить 10 % [245, 246]. Проте особи з
ослабленою імунною системою, такі як люди з вірусом імунодефіциту
людини, недостатністю харчування або діабетом чи курці піддаються
набагато більшому ризику захворювання [244-246]. Уживання тютюну
значно підвищує ризик захворювання на туберкульоз і смерті від нього:
більше 20% випадків захворювання на туберкульоз у світі відмічаються в
курців [244].
При розвитку активного туберкульозу, симптоми (кашель, лихоманка,
нічний піт, втрата ваги тощо) можуть бути мало вираженими протягом
багатьох місяців, а це призводить до відтермінування звернення за медичною
допомогою і до передачі бактерій іншим людям [147, 148]. За рік хворий
туберкульозом, може мінімально інфікувати до 10-15 інших людей, з якими
контактує у побуті, громадському транспорті, на робочому місці [156].
Незважаючи на тенденцію щодо певної стабілізації показників
захворюваності на туберкульоз та смертності від цієї хвороби, епідемічна
ситуація в Україні є складною. Щорічно недуга охоплює близько 32 тисяч
людей та понад 6 тисяч українців помирає від неї [35, 100, 156].
У 2012 році, порівняно з 2011 роком, відмічалася позитивна динаміка
щодо зниження показника захворюваності на туберкульоз серед міських
жителів України — на 0,5 %, проте серед сільського населення
спостерігалося збільшення показника захворюваності в 2012 році на 4,8% [4,
33-35, 135]. Згідно даних звітної форми № 4 (ТБ 07), у 2012 році частка
зареєстрованих

уперше

виявлених

випадків

туберкульозу

легень,

діагностованих методом мікроскопії мазка мокротиння, становила 38,8 % (за
2011 рік — 37,7 %, 2010 рік — 36,3%) [33-35, 135]. По Івано-Франківській
області загальна захворюваність на туберкульоз легень становила 61,8% у
2012 році (у 2011 році – 60,6%) [33-35, 135].
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До особливої уваги закликає світова фтизіатрична спільнота за умови
виникнення туберкульозу при супутній ВІЛ інфекції та в осіб із наявністю
хронічної неспецифічної запальної патології легень [135, 136, 140, 141, 149,
150, 154, 245, 246]. Спільними факторами між туберкульозом і одним із
провідних неспецифічних захворювань органів дихання - хронічним
бронхітом, що спричинюють патологію є куріння, рецидивуючі респіраторні
запальні

захворювання,

зловживання

алкоголем,

соціально-економічні

фактори, зниження імунітету [109, 122, 129, 239, 240, 245, 246].
За даними провідних фахівців держави, наявність хронічного бронхіту
ускладнює лікування хворих на туберкульоз легень - збільшуються терміни
та зменшується частота припинення бактеріовиділення і загоєння каверн,
подовжується

загальна

тривалість

лікування,

збільшується

кількість

рецидивів та частота розвитку легеневого серця, що в цілому погіршує
соціально-економічну і епідеміологічну ситуацію [58, 241, 245, 246].
Мала вивченість поєднаного перебігу туберкульозу легень і хронічного
бронхіту і невирішеність пов'язаних із цим діагностичних завдань, вимагають
проведення подальших наукових досліджень. При цьому, як показує досвід,
перевага повинна бути надана комплексним дослідженням із використанням
сучасних

клініко-лабораторних,

функціональних,

рентгенологічних,

бронхологічних методів обстеження. На нашу думку, на основі таких
досліджень із досить високим ступенем достовірності можуть бути визначені
критерії ранньої діагностики поєднаня і прогресування хронічного бронхіту
та інфільтративного туберкульозу легень, а також уточнені вже існуючі
лікувально-профілактичні заходи [58, 160].
Потрібно звернути увагу на можливість патогенетично обґрунтованої
медикаментозної корекції стандартної схеми лікування інфільтративного
туберкульозу легень, поєднаного з хронічним бронхітом із використанням
імуномодулятора

мурамілпептидного

ряду

–

глюкозамінілмурамілпентапептиду. Актуальним є вивчення впливу цього
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засобу на стан слизової оболонки бронхів, локальної імунно-запальної
відповіді, процеси синтезу колагену та результати лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами.
Дисертаційне дослідження є фрагментом комплексної науководослідної роботи кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних
хвороб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
«Підвищення ефективності лікування захворювань органів дихання при дії
екзо- та ендогенних факторів на підставі вивчення їх патогенетичних ланок
розвитку, прогресування та обґрунтування фармакологічної корекції» (номер
державної реєстрації 0116U066777), співвиконавцем якої є дисертант.
Мета дослідження: підвищити ефективність лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом
шляхом вивчення особливостей перебігу поєднаної патології та включення
до схеми їх комплексної терапії імуномодулятора мурамілпептидного ряду.
Для досягнення мети визначено наступні задачі дослідження:
1. Вивчити клініко-функціональні та ендоскопічні особливості перебігу
інфільтративного туберкульозу легень у поєднанні з хронічним бронхітом.
2. Вивчити показники локальної імунозапальної відповіді та рівнів
колагену IV типу в хворих на інфільтративний туберкульоз легень у
поєднанні з хронічним бронхітом.
3. Визначити клініко-функціональну ефективність імуномодулятора
мурамілпептидного ряду в комплексній терапії хворих на інфільтративний
туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом.
4. Вивчити динаміку показників локальної імунозапальної відповіді та
рівнів колагену IV типу під впливом імуномодулятора мурамілпептидного
ряду у хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з
хронічним бронхітом.
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5.

Визначити

результати

комплексного

лікування

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом.
Об’єкт

дослідження:

інфільтративний

туберкульоз

легень

та

хронічний бронхіт у фазі загострення.
Предмет
особливості

дослідження:

перебігу,

клініко-патогенетичні

діагностики

та

й

лікування

функціональні

інфільтративного

туберкульозу легень на тлі хронічного бронхіту.
Методи дослідження: загальноклінічні (загальний аналіз крові,
біохімічний аналіз крові, загальний аналіз сечі) використовувалися для
визначення вираженості змін з боку інших органів та систем, імуноферментні
(імуноферментний аналіз – ІЛ-4, ІЛ-6, IFN- , колаген IV типу) та
напівкількісний метод латекс-аглютинації (С-реактивний білок) проводились
для

встановлення

рентгенологічні,

вираженості

запальних

фібробронхоскопія,

змін

визначення

та
функції

неоколагенезу,
зовнішнього

дихання методом комп’ютерної спірометрії (ФЖЄЛ, ОФВ1, МШВ25, МШВ50,
МШВ75, ОФВ1/ФЖЄЛ), статистичні.
Наукова новизна отриманих результатів
Отримані нові наукові дані щодо рівнів ендобронхіальних прозапальних
факторів та локальної імунної відповіді (С-реактивний білок, ІЛ-6, ІЛ-4, IFN), динаміки вмісту колагену-ІV у комплексі з оцінкою функції зовнішнього
дихання та ендоскопічної картини запальних змін слизової оболонки бронхів,
сформульовано визначальні фактори становлення та патогенетичні механізми
прогресування патологічних змін у хворих із поєднанням інфільтративного
туберкульозу легень та хронічного бронхіту.
Уперше на підставі досліджень ендоскопічної картини запальних змін
слизової оболонки бронхів та функції зовнішнього дихання встановлено, що
при поєднанні інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту
у хворих мають місце виражене катаральне запалення та зростання ознак
атрофії слизової оболонки бронхів, що супроводжується достовірним
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погіршенням функції зовнішнього дихання та збільшенням вмісту колагену
ІV в бронхоальвеолярному вмісті.
Отримало

подальший

розвиток

дослідження

стану

локальних

ендобронхіальних запальних змін та імунної відповіді (ІЛ-6) при розвитку
інфільтративного туберкульозу легень у хворих на хронічний бронхіт.
Значущими є дані щодо можливості визначення рівнів колагену-ІV та ІЛ-6,
що

корелюють

із

підвищенням

рівня

С-реактивного

білка

у

бронхоальвеолярному вмісті та ШОЕ, в якості маркерів прогресування
неоколагенезу при поєднанні у хворих інфільтративного туберкульозу легень
та хронічного бронхіту.
Встановлено, що включення глюкозамінілмурамілпентапептиду до
стандартної схеми лікування даного контингенту хворих призводить до
нормалізації

рівнів

С-реактивного

білка,

колагену-ІV,

ІЛ-6

у

бронхоальвеолярному вмісті. Всі вищеописані явища мають позитивний
вплив на саногенетичні процеси ліквідації негативних наслідків як
хронічного бронхіту, так і інфільтративного туберкульозу легень, що
відображається
скороченням

підвищенням
тривалості

частоти

припинення

стаціонарного

бактеріовиділення,

лікування,

покращенням

результативності лікування на час завершення основного курсу хіміотерапії.
Практичне значення отриманих результатів.
Встановлено, що хронічний бронхіт є фактором ризику розвитку
інфільтративного туберкульозу легень, що в комплексі із скаргами на
посилення кашлю з виділенням мокротиння, виникнення задишки при
звичних фізичних навантаженнях, субфебрильну температуру тіла, нічну
пітливість, втрату маси тіла зумовлює доцільність проведення у хворих
рентгенологічного обстеження органів грудної клітки та дослідження
мокротиння на виявлення мікобактерії туберкульозу.
Запропоновано

з

метою

ранньої

діагностики

прогресування

обструктивних змін при інфільтративному туберкульозі легень, що виник у
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хворих

із

хронічним

бронхітом

верифікувати

спірографічну

ознаку

одночасного зменшення швидкісних показників МШВ25, МШВ50, МШВ75 при
співвідношенні ОФВ1/ФЖЄЛ вище 70 %.
В якості діагностичних критеріїв напруження процесів запалення та
неоколагеногенезу,

а

також

можливих

маркерів

ефективності

медикаментозної корекції поєднання інфільтративного туберкульозу легень
та хронічного бронхіту запропоновано використовувати рівні С-реактивного
білка та ШОЕ, які корелюють із динамікою колагену ІV типу та ІЛ-6 у
бронхоальвеолярному вмісті.
Включення гдюкозамінілмурамілпентапептиду до комплексної терапії
хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним
бронхітом впливає на клінічний перебіг хвороби, скорочення термінів
розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін, зменшення тривалості
бактеріовиділення та перебування в стаціонарі.
Новизна

та

пріоритетність

проведених

досліджень

підтверджені

Державними Патентами України на корисну модель: Патент №31666 "Спосіб
діагностики розвитку перибронхіального пневмосклерозу у хворих на
інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом", Патент №
93415 “Спосіб діагностики порушень локальної імунозапальної відповіді у
хворих

на

інфільтративний

туберкульоз

у поєднанні

із

хронічним

бронхітом”, Патент № 97369 “Спосіб лікування хворих на інфільтративний
туберкульоз у поєднанні із хронічним бронхітом”. Видані методичні
рекомендації з грифом МОЗ України «Функціональні особливості дихальної
системи хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний з хронічним
бронхітом, у процесі лікування» (м. Київ, 2016 р.).
Впровадження результатів роботи в практику. Результати роботи
впроваджені в лікувально-діагностичний процес профільних відділень
обласного фтизіопульмонологічного центру (м.Івано-Франківськ), обласного
клінічного територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія» м.Ужгород,
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Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувальнодіагностичного

центру,

ДУ

«Національний

інститут

фтизіатрії

і

пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук
України», обласного протитуберкульозного диспансера №1 м.Харкова, КУ
«Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер», КУ
«Одеська обласна туберкульозна клінічна лікарня, КЗ «Дніпропетровське
обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР».
Результати дисертаційного дослідження впровадженні в педагогічний
процес

на

профільних

кафедрах

Національної

медичної

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

академії

Харківського

національного медичного університету, Запорізького державного медичного
університету,

Одеського

національного

«Дніпропетровська медична академія

медичного

університету,

Міністерства охорони

ДЗ

здоров’я

України», Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького,

ДВНЗ

«Івано-Франківський

національний

медичний

університет», ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Особистий внесок здобувача. Матеріали, які подані в роботі, є
особистим внеском автора у вирішення завдань, що вивчалися. Дисертантом
проведено аналіз літератури та патентної інформації з проблеми, поставлена
мета та сформульовані завдання роботи, розроблені план та методика
дослідження. Здобувач особисто здійснив клінічний етап роботи, який
включав відбір, фізичне обстеження хворих, проводив інструментальне
обстеження пацієнтів, брав участь у первинній обробці результатів
спеціальних

лабораторних

та

імунологічних

методів

дослідження.

Здобувачем особисто проведено статистичну обробку та науковий аналіз
отриманих

результатів,

написані

всі

розділи

наукової

роботи

та

сформульовані публікації в наукових медичних виданнях. Разом з науковим
керівником сформульовані висновки та практичні рекомендації.
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження
викладені та обговорені на Міжнародній науково-практичній конференції
молодих вчених (Вінниця, 2013 р.), V з’їзді фтизіатрів і пульмонологів
України (Київ, 2013 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 2014 р.), щорічному
звіті про науково-практичну діяльність Івано-Франківського національного
медичного університету (Івано-Франківськ, 2015, 2016 рр.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 друкованих працях, із
яких 3 статті – у фахових медичних наукових виданнях України (в тому числі
2 статті, що включені до міжнародних наукометричних баз), 3 статті в
закордонних виданнях (Білорусія, Індія), 4 тези у матеріалах наукових
конгресів і конференцій.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОГО БРОНХІТУ НА ПЕРЕБІГ
ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ (ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Етіологічні, патогенетичні чинники, особливості клінічного
перебігу та даних інструментальних методів обстежень формування
поєднаної патології
Впровадження в повсякденну практику сучасних стандартів ставить
перед медициною дедалі більше завдань, пов’язаних із необхідністю
розвитку методик виявлення, профілактики і лікування поєднаної патології
внутрішніх

органів,

спрямованих

на

реалізацію

програм

ранньої

випереджувальної діагностики, обрання адекватної терапевтичної тактики та
профілактики розвитку незворотних патологічних змін та фатальних
ускладнень [152].
Туберкульоз - одна з найдавніших хвороб, яка може вражати всі органи
і системи, і, нажаль, щорічно забирає життя мільйонів. За останні десятиріччя
відбулися суттєві зміни в епідеміології, клініці, структурі клінічних форм,
ускладнень і супутньої патології туберкульозу легень [40, 42, 45 115].
Збільшилася кількість хворих з ускладненнями та хронічною патологією
бронхів, створюючи передумови для виникнення більш тяжких форм
туберкульозу з порушеннями функції зовнішнього дихання і зниження
ефективності лікування [41, 42, 56, 88]. Вивчення особливостей патогенезу
туберкульозного

процесу

в

умовах

епідемії,

стрімка

еволюція

функціональної та ендоскопічної діагностики, збільшення частки досконало
обстежених хворих у фтизіатричних закладах звертає увагу лікарів на супутні
запальні процеси бронхів та бронхообструкцію [38, 66, 88]. Високо
оцінюючи результати досліджень провідних авторів, слід відмітити, що не всі
питання цієї проблеми є вирішені. Нині туберкульоз в Україні є
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найпоширенішою інфекційною хворобою, яка посідає одне з перших місць у
структурі смертності людей від інфекційних захворювань [150, 157]. За
даними ВООЗ, рівень захворюваності на туберкульоз у 2014 році склав 96 на
100 тис. населення. В Україні в 2014 році туберкульоз діагностований у
30236 хворих і відповідно захворюваність становила 70,5 на 100 тис.
населення [140, 141, 150]. Ці дані ґрунтуються на реєстрації більшості хворих
при звертанні їх у лікувально-профілактичні заклади, тому імовірно кількість
таких хворих є в 1,5 ― 2 рази більша, бо не всі з них - ще виявлені [59, 139].
Ситуація

захворюваності

туберкульозом

в

Україні

стала

найбільш

загрозливою після 1990 року і вийшла за рамки виключно медичної
проблеми на стратегічний рівень держави.
Зусилля принесли й певні результати. Так Ю.І. Фещенко, В.М.
Мельник та співавтори [146, 151] повідомляли, що в 1995 р. в Україні від
туберкульозу померло 7371 хворих і смертність становила 14,3 на 100 тис.
населення, а в 2014 р. їх померло – 5240 і смертність зменшилася до 12,2 на
100 тис. населення. До того ж, близько 38,1 % смертей від ко-інфекції
туберкульоз і ВІЛ/СНІД реєструються як смерть від ВІЛ-інфекції, що суттєво
збільшує показник смертності від туберкульозу. За період 2009–2014 рр.
захворюваність на нові форми деструктивного туберкульозу серед усього
населення України зменшилась в 1,3 раза і досягла 21,8 на 100 тис. населення
[33, 34]. Проте за 2010–2014 рр. кількість хворих на мультирезистентний
туберкульоз зросла в 1,63 раза і досягла 7855 пацієнтів; за 2010–2014 рр.
захворюваність на активний туберкульоз у поєднанні зі СНІД в Україні
зросла в 1,1 раза і сягнула 10,4 на 100 тис. населення [34].
Така ситуація зумовлена соціально-економічними та медичними
чинниками, зокрема зниженням рівня життя населення та наявністю значної
кількості хворих, котрі перебувають у місцях позбавлення волі, недостатнім
фінансуванням лікувальних закладів, нестачею кваліфікованих медичних
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працівників, поширенням хіміорезистентного туберкульозу [26, 150, 245247].
Провівши за 2004-2014 рр. оцінку статистичних даних захворюваності
на нові форми туберкульозу легень із бактеріовиділенням, відмічено
зростання даного показника з 29,3 до 31,0 на 100 тис. [35, 34, 151, 156, 157].
Що стосується рецидивів захворювання, то відмічена тенденція зростання
рівня захворюваності на рецидиви туберкульозу з 4940 до 5389 за 2013−2014
рр. [35, 34, 151, 156, 157].
У порівнянні з легеневим туберкульозом, який складає 89,0 % від усіх
форм

туберкульозної

патології,

захворюваність

на

позалегеневий

туберкульоз за 2004–2014 роки збільшилась в 1,5 раза. У структурі
захворюваності

на

позалегеневий

туберкульоз

перше

місце

посідає

туберкульоз органів дихання — 58,8 % (58,2% у 2013 р.); на другому кістково-суглобовий туберкульоз — 17,1 % (17,8% у 2013 р.); за ним
туберкульоз периферійних лімфовузлів — 8,3 % (8,7% у 2013 р.);
туберкульоз сечостатевих органів — 5,0 % (5,5% у 2013 р.); туберкульоз очей
та нервової системи — 6,5 % (5,9% у 2013 р.); решту 4,3 % (3,9 % у 2013 р.)
— інші локалізації [35, 34, 151, 156, 157]. Оцінка всіх нових випадків хворих
із

позалегеневим

туберкульозом

використовується

для

відображення

епідемічної ситуації з туберкульозом уцілому та ефективності його
виявлення [157].
За даними ВООЗ, поширеність (4,4%) та захворюваність (3,3%) на
туберкульоз в Україні з 2007 року повільно зменшуються, однак ці показники
все ж залишаються вищими в 3 рази від цільових задекларованих по програмі
“Зупинимо туберкульоз” [35].
Епідемія туберкульозу характеризується великою кількістю пацієнтів із
деструктивними формами захворювання [33-35, 74, 135, 225]. Це означає, що
кожен із таких пацієнтів може зайняти своє місце в епідемічному ланцюжку і

35

продовжити поширення туберкульозної інфекції, якщо лікування виявиться
неефективним.
Наступною промінентною ознакою сучасної ситуації є те, що все
частіше відмічається картина поєднання туберкульозного процесу з іншою
супутньою патологією. Приміром, результати досліджень О.М. Разнатовської
[114], свідчать, що у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень
ознаки хронічного бронхіту спостерігають більше ніж у половині випадків
(медіана коливань становить від 54,5 до 71,2%).
За результатами дослідження Ю.І. Фещенка та співавторів [142, 157],
широке впровадження цільової патогенетичної терапії туберкульозу, що
включає

й

комплексну

методику

діагностики

та

лікування

бронхообструктивного синдрому, сприяє вірогідному збільшенню частоти
загоєння каверн і припинення бактеріовиділення з наступним одужанням
пацієнтів [88]. Наявність хронічного неспецифічного запального процесу в
бронхіальному дереві при розвитку специфічного запалення, яким є
інфільтративний туберкульоз легень, імовірно буде модерувати наростання
явищ бронхообструкції.

Причому відомим є факт, що ідентифікація

бронхообструктивного синдрому призводить до регіонарного погіршення
кровообігу, розвитку гіпоксемії та гіперкапнії, дихальної недостатності,
формування хронічного легеневого серця, що зумовлює високу смертність та
інвалідизацію хворих на туберкульоз [148, 181]. При цьому у хворих із даною
патологією частіше (у 3,5 раза) спостерігається деструкція легеневої тканини
та в 1,6 раза частіше наявні побічні реакції на антимікобактеріальні
препарати [176]. Розрізняють 3 форми поєднання бронхообструктивного
синдрому та туберкульозу легень [66, 120]: а) паратуберкульозний
(передуючий

туберкульозу

легень);

б)

метатуберкульозний

бронхообструктивний синдром, виникаючий при тривало перебігаючому
активному

туберкульозі;

в)

посттуберкульозний

бронхообструктивний
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синдром, що розвивається після вилікування активного туберкульозу на фоні
залишкових постуберкульозних змін у легенях [41].
Згідно з даними літератури [42, 113, 234], чинниками виникнення
бронхообструктивного синдрому у хворих на туберкульоз легенів є мета- і
посттуберкульозний пневмофіброз із порушенням архітектоніки і топографії
бронхолегеневої системи, що призводить до деформації бронхів, утворення
бронхоектазів, торпідного перебігу туберкульозу та прогресування запальних
змін у слизовій оболонці бронхів із порушенням місцевого імунного захисту
та формуванням мукоциліарної недостатності [56, 72].
Відомо, що провідна роль як в елімінації, так і в персистенції
мікобактерій туберкульозу належить фагоцитуючим клітинам моноцитарномакрофагального та нейтрофільного ряду. За даними К.Ф. Чернушенко та
співавторів [176], при оцінці стану імунної системи при туберкульозі,
приділяється

увага

визначенню

спектру

цитокінів,

продукованих

імунокомпетентними клітинами. Інфікування мікобактерією туберкульозу
відбувається за рахунок активного їхнього поглинання макрофагами та
моноцитами, після чого може відбуватися або повне знищення останніх за
рахунок активації внутрішньоклітинних бактерицидних механізмів, або
процесинг із наступною антигенпрезентацією та індукцією адаптивної
імунної відповіді, або ж апоптоз [53]. Апоптозу — програмованій смерті
фагоцитуючих клітин належить одне з головних місць у виникненні та
підтриманні тривалої персистенціі мікобактерії туберкульозу, яка з одного
боку, забезпечує певний рівень протитуберкульозного імунітету (у т.ч.
поствакцинального), а з іншого

—

виступає джерелом ендогенної

мікобактеріальної інфекції, яка за несприятливих змін імунологічної
реактивності

макроорганізму

активується

й

викликає

маніфестацію

захворювання [53, 55, 65, 130, 243].
З'явилося багато різновекторних фактів, які свідчать про те, що
порушення продукції цитокінів є причиною й одномоментно наслідком
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патологічних відхилень імунної відповіді при туберкульозі [25, 124, 128, 176,
217]. За даними А. Ф. Возіанова [17], значну роль у формуванні як захисту,
так і процесів розвитку й прогресування хвороби відіграє система
інтерферонів. Антибактеріальна властивість інтерферонів зумовлюється
підвищенням

фагоцитарної

активності,

збільшенням

продукції

імуноглобулінів та посиленням цитотоксичності природних кілерів [17].
Система інтерферону не має ні спеціалізованих клітин, ні спеціалізованих
органів, проте найбільшими продуцентами інтерферону є імунокомпетентні
клітини.

При

стимуляції

клітин

індуктором

(інфекційним

агентом)

відбувається активація генів, що кодують білки інтерферону, й трансляціяпродукція цих білків [17, 166, 232, 236]. Таким чином, клітини починають
продукцію інтерферону, який, з однієї сторони, інгібує розмноження
інфекційних агентів, а з іншої — посилює експресію молекул головного
комплексу гістосумісності І типу на поверхні альтерованих клітин і викликає
активацію NK-клітин, які розпочинають цитоліз пошкоджених клітин і цим
самим замикають патологічне коло порушень продукції IFN-γ [14, 17, 49-51,
173, 177, 179]. Активовані контактом з антигеном та IFN-γ макрофаги
продукують ІL-12, який стимулює диференціацію незрілих СD4 лімфоцитів у
Т-хелпери І типу, котрі після презентації їм антигену активуються й
продукують цілий ряд цитокінів (ІL-2, TNF-α, IFN-γ) [2, 54, 96, 197, 198, 219,
224, 229, 231]. Наслідком дії перерахованих трансмітерів є активація
цитотоксичних СD8 лімфоцитів, які забезпечують цитоліз відповідних
клітин-мішеней, що завершується елімінацією збудників, у тому числі, й
мікобактерії туберкульозу, а особливо за умови їхньої внутрішньоклітинної
локалізації [17, 168, 180, 226].
Бронхообструкція при туберкульозі має багато спільних рис із
патогенезом порушень бронхіальної прохідності у хворих на хронічне
обструктивне захворювання легень. Проте, за даними Ю.І. Фещенка та
співавторів [146, 150, 154], при туберкульозі, у першу чергу, ушкоджується
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зовнішня оболонка бронхів, на які поширюється запальний процес. Розвиток
інфільтративного туберкульозу пов'язують із прогресуванням вогнищевого
туберкульозу - появою і швидким збільшенням зони інфільтрації навколо
свіжих або старих туберкульозних вогнищ. Поширення перифокального
запалення призводить до значного збільшення об'єму специфічного ураження
легеневої тканини та якісної зміни характеру процесу – вогнищева форма
туберкульозу трансформується в інфільтративну [98, 126]. У результаті
навколо

туберкульозного

вогнища

розвивається

запальна

реакція

з

вираженим ексудативним компонентом. Специфічне запалення поширюється
за межі легеневої часточки, загальний обсяг ураження збільшується,
формується бронхолобулярний інфільтрат [97]. Якщо туберкульозний
інфільтрат значних розмірів, то в зоні гострих запальних проявів
виявляються не тільки дрібні бронхи, але й субсегментарні бронхи
середнього калібру [97, 98]. Таким чином, запальний процес у бронхах при
туберкульозному процесі в поєднанні з хронічним бронхітом починається не
лише зсередини, а й зовні, із наступним переходом на середні оболонки
бронхів, формуючи панбронхіт [56, 80, 85, 98]. Загальновідомо, що активні
форми

туберкульозу

легень

завжди

супроводжуються

вираженою

інтоксикацією, наслідком якої є цитотоксична гіпоксія, при якій збільшується
ущільнення стінок альвеол та бронхів, пошкоджується ендотелій дрібних
судин, що призводить до порушення мікроциркуляції та, як наслідок, до
розвитку склерозування легеневої паренхіми [53, 57].
Крім того, важлива роль у формуванні бронхообструктивного
синдрому при туберкульозі належить гіперреактивності бронхів із наступним
порушенням повноцінного виконання функцій ефекторними клітинами
внаслідок реакції слизової оболонки бронхів на туберкульозну інтоксикацію
[90, 91, 98, 204]. При цьому інтенсивність запальних змін у нижніх відділах
дихальних шляхів залежить від ступеня вираженості ексудативної фази
туберкульозного запалення [97, 98]. На думку ж К.Ф. Чернушенко та
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співавторів [176], імунну основу бронхообструктивного синдрому при
туберкульозі становлять гіперчутливість і бронхіальна гіперреактивність
сповільненого типу.
Тому бронхообстуктивний синдром та явища панбронхіту при
туберкульозі в поєднанні з хронічним бронхітом мають перманентний
характер і супроводжують весь активний період захворювання, що,
безумовно,

мало

би

сприяти

кількісному

зростанню

та

активації

міофібробластів, збільшенню продукції колагену IV типу з розвитком
значних

пневмосклеротичних

проявів

та

в

наступному

незворотної

ремоделяції дихального тракту таких хворих [56, 67, 164, 184, 185, 205].
Рання

випереджувальна

діагностика

процесів

пускової

активації

фібробластів та синтезу ними колагену IV типу при інфільтративному
туберкульозі в поєднанні з хронічним бронхітом, на нашу думку, могла б
скласти основу розробки лікувальних програм, скерованих на протидію
неоколагенезу.
Відомо, що захворювання легень супроводжується системними
змінами, що пов’язані з запальною активністю клітин легеневої тканини, її
гіпоксією та впливом на загальний метаболізм, а також із дією таких
факторів ризику, як тютюнопаління, промислові полютанти, генетичні
фактори тощо [55, 89]. Це супроводжується розвитком оксидативного стресу
і зміною рівнів запальних медіаторів та гострофазових білків [158]. Серед
біомаркерів, які відображають вираженість запальних процесів в організмі,
велике значення мають білки гострої фази, С-реактивний білок [158].
Даний білок відомий із 1930 р., коли Tillet і Frances у сироватці хворих
пневмококовою пневмонією ідентифікували субстанцію, яка утворювала
преципітат у присутності іонів кальцію при сполученні з полісахаридом
пневмококу [2, 95, 188, 228]. У подальшому було встановлено, що ця
речовина визначається при різних гострих легеневих і позалегеневих
інфекціях і C-реактивний білок набув репутацію раннього неспецифічного,
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але чутливого маркеру запалення та ушкодження тканин [2, 188, 228]. В
умовах запалення, інфекції або ушкодження тканини плазмений Среактивний білок синтезується, переважно, гепатоцитами під контролем
прозапальних цитокінів – інтерлейкіна-6, ІL-1 і TNFα [131, 188]. Среактивний

білок

здійснює

одразу

декілька

функцій:

медіаторну,

транспортну, імуномоделюючу [2, 233]. Він активує систему комплементу,
блокує продукцію медіаторів запалення за рахунок зв′язування фосфоліпідів
мембран, бере участь у реалізації функцій імунокомпетентих клітин –
стимулює

захоплення

макрофагами

ліпопротеїдів,

посилює

адгезію

лейкоцитів до ендотелію, тобто регулює запальний каскад [2]. За даними В.В.
Велькова [15], С-реактивний білок може так само взаємодіяти і з Тлімфоцитами, фагоцитами і тромбоцитами, регулюючи їхні функції в умовах
запалення.
Особливість С-реактивного білка - його неспецифичність (стосовно
першопричини запалення) і висока кореляція концентрацій у крові з
тяжкістю туберкульозу, а також і з ступенем хронічного обструктивного
захворювання легень, що дозволяє його використання як можливого
диференційно-діагностичного маркера розвитку хронічного обструктивного
захворювання легень у хворих із бронхіальною астмою, робить С-реактивний
білок більш зручним маркером запалення, на відміну, наприклад, від таких,
як швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), підрахунок кількості лейкоцитів і
зсув лейкоцитарної формули [2, 3, 15, 158, 188, 207, 228]. Проте, як зміниться
баланс цих факторів при розвитку інфільтративного туберкульозу легень у
бронхоальвеолярному вмісті у хворих із хронічним бронхітом станом на
сьогодні, ще залишається не вивченим.
Одним із найбільш інформативних методів діагностики запального
процесу в бронхіальному дереві є бронхоскопічне обстеження [114]. Однак,
не дивлячись на досить широке застосування в останні роки бронхоскопії при
поєднанні туберкульозу легень і хронічного бронхіту, до теперішнього часу
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відсутня єдина точка зору відносно трактовки ендоскопічних даних. Із робіт
В.М. Мельника, М.М. Грішина, Л.І. Ільницької та інших [24, 56, 76] відомо,
що за останні роки відбулися суттєві зміни в частоті та характері
бронхологічних змін при туберкульозі. Зокрема, зросла частота виявлення
неспецифічного

ендобронхіту,

що

ускладнює

перебіг

легеневого

туберкульозу з 54,5 % випадків в 1993 році до 83,1 % у 2003 році [56].
Характерною рисою ендоскопічної картини бронхіального дерева у хворих
на туберкульоз в умовах епідемії став реактивний ендобронхіт, як наслідок
токсико-алергічного впливу туберкульозного запалення [42, 56, 76, 110, 112,
238].
Існує й така думка, що розвиток хронічного бронхіту у хворих на
туберкульоз легень пов’язаний з алергією на туберкулін і може розглядатися
як параспецифічна реакція слизової оболонки дихальних шляхів, зумовлена
рефлекторним впливом туберкульозної інтоксикації й активацією біологічно
активних речовин [40]. Зокрема, за результатами ендоскопії, майже в 2 рази
зросла частота виявлення неспецифічного ендобронхіту внаслідок токсикоалергійного впливу туберкульозної інфекції, що ускладнює перебіг легеневих
форм туберкульозу [56, 57].
Окремі автори стверджують, що вираженість патологічних змін у
нижніх дихальних шляхах наростає відповідно до інтенсивності ексудативної
фази туберкульозного процесу і згасає в міру його стихання [87, 111, 191].
Деякі дослідники доводять, що при поширених формах туберкульозу легенів
у слизовій оболонці бронхів розвиваються дистрофічні зміни з наявністю
елементів неспецифічного запалення, що під час стихання специфічного
процесу сприяє перебудові стінки бронхів [87].
Проте, все ж недостатньо вивченими залишаються особливості
запального процесу в бронхіальному дереві при розвитку інфільтративного
туберкульозу у хворих із хронічним бронхітом. Порушення бронхіального
кліренсу як компоненту хронічного бронхіту при туберкульозі легень
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формується як наслідок не лише сповільнення мукоциліарного транспорту, а
й десинхронізації функцій мукоциліарного апарату та прохідності бронхів
[112]. Прямим наслідком мукоциліарної недостатності у хворих на
туберкульоз легень є частий розвиток бронхогенної дисемінації, що,
імовірно, буде становити більшу загрозу при супутньому хронічному
бронхіті [36, 121, 150].
Таким чином, мала вивченість поєднаного перебігу туберкульозу
легень і хронічного бронхіту та невирішеність пов'язаних із цим
діагностичних

завдань,

вимагають

проведення

подальших

наукових

досліджень. При цьому, як показує досвід, перевага повинна бути надана
комплексним

дослідженням

із

використанням

сучасних

клініко-

рентгенологічних, функціональних, бронхологічних методів обстеження, що
більш повно розкриває особливості перебігу поєднаних захворювань. На
основі таких досліджень можуть бути визначені критерії прогресування
хронічного бронхіту при туберкульозі легень, а також розроблені конкретні
лікувально-профілактичні засоби.
1.2. Сучасні аспекти медикаментозної терапії інфільтративного
туберкульозу легень, хронічного бронхіту та їхнього поєднання
Взаємопотенціювання

механізмів

перебігу

та

прогресування

інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту, потребує
уваги для пошуків нових дієвих препаратів чи перегляду вже існуючих
алгоритмів лікування з метою підвищення їхньої терапевтичної ефективності
[1, 46, 75, 86, 88, 175, 242].
За даними Ю.І. Фещенка, К.Ф. Чернушенко, С.В. Зайкова та інших [8,
41, 146, 178] потрібно звернути увагу на комплексне курування коморбідного
захворювання задля менш тривалого перебігу поєднаної патології. На думку
К.Ф. Чернушенко, Ю.І. Фещенка [150, 175], недостатня терапія буде
спонукати до тривалого перебігу інфільтративного туберкульозу легень,
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сприятиме розвитку ускладнень, появі резистентності мікобактерії, що
призводитиме до наростання втрати працездатності. Однак з огляду на дані
вітчизняних дослідників про поєднання інфільтративного туберкульозу
легень та хронічного бронхіту, лікування таких станів і надалі залишається
проблемним [12, 79, 94, 95, 110, 123, 150].
Фахівці стверджують, що головні принципи лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень полягають у регулярності й постійності
основного курсу хіміотерапії та індивідуальному виборі неспецифічного
лікування, у залежності від супутніх патологій [137, 143, 189].
Важливою є думка Ю.І. Фещенка та співавторів [138, 156], С.О.
Черенько та співавторів [167], що дотримання описаних вище принципів
здатне забезпечити досягнення провідних завдань у лікуванні туберкульозу
легень:
•

профілактики й лікування ускладнень;

•

зменшення симптомів хвороби;

•

зменшення термінів бактеріовиділення;

•

покращення якості життя;

•

підвищення результативності лікування хворих на хіміорезистентний

туберкульоз;
•

зниження смертності.

Комплексне лікування поєднаної патології має звертати увагу на
перебіг та прогресування запальних змін у бронхіальному дереві та
покращувати опірність організму до дії шкідливих факторів [58, 70, 175]. С.О
Черенько та співавтори [167] стверджують, що в лікуванні потрібно
акцентувати

погляд

на

препарати,

які

будуть

впливати

на

імуноопосередкований запальний процес в організмі. За даними провідних
науковців держави, одним

із головних принципів сучасної терапії є

цілісність із використанням за потреби відповідної імунної корекції [11, 12,
117, 167, 174-176, 186].
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Щоб вибрати неспецифічну терапію, слід враховувати усі ланки
розвитку захворювання. На сьогодні доведено, що від ступеня ураження
імунної системи залежить розвиток та перебіг туберкульозу [16, 106, 117,
144, 145, 167]. У хворих на туберкульоз легень виникають функціональні та
цитоморфологічні порушення імунітету, що призводять до сповільнення
процесів регресії патологічних змін у легеневій тканині [117, 118, 167, 174176, 209]. За даними вітчизняних та зарубіжних вчених, інтерлейкіни діють у
вогнищі запалення та відповідають за захисні властивості організму [11, 4748, 190, 227]. Тканинна гіпоксія, яка виникає у хворих на туберкульоз,
викликає формування фіброзно-склеротичних змін у легенях [11, 167, 187].
При загостренні хронічного бронхіту відбувається пошкодження ланок
локального

захисту

легень,

а

саме

збільшується

продукція

слизу,

пригнічується активність нейтрофілів та макрофагів [23, 28, 93, 165, 200, 202,
208, 220]. Порушення імунної реактивності при розвитку хронічного
бронхіту

є

найбільш

частою

причиною

хронічних

рецидивуючих

захворювань дихальної системи [23, 93, 200, 201, 206, 210-214, 218, 223]. У
зв’язку з тим, що порушується мукоциліарний кліренс, одночасно
спостерігається ослаблення імунного захисту [23, 27, 28, 134, 192-196, 215,
216, 221, 226].
За даними вітчизняних вчених, звертаючи увагу на патогенез розвитку
та загострення хронічного бронхіту, доцільним є вплив на імунний захист та
подальша профілактика загострень [27, 28, 222, 249]. Дане лікування сприяє
підвищенню ефективності етіотропної терапії. О.Я. Дзюблик, О.О. Мухін та
І.Я. Шлапа [29] описують використання ІРС 19 для корекції локального
імунного захисту. Даний препарат містить антигенні детермінанти найбільш
поширених респіраторних інфекцій, за рахунок яких відбувається стимуляція
місцевої

імунної

дослідження

при

відповіді

та,

за

фібробронхоскопії,

запального процесу в бронхах [22, 29].

даними
було

плацебо-контрольованого
встановленно

зменшення
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Описано застосування поліпептидного комплексу вермілат у хворих на
хронічний бронхіт, де при використанні препарату в комплексній терапії
хронічного бронхіту виявлено зменшення колагенолітичної активності крові,
покращуються

відновні

процеси

в

слизовій

оболонці

бронхів

і

мукоциліарний кліренс, функція зовнішнього дихання та нормалізується
функціональний стан лімфоцитів периферійної крові [9].
Призначена протитуберкульозна терапія має спрямовану дію на
Mycobacterium tuberculosis, але зовсім не впливає на зміни в організмі, які
виникли за період захворювання. За літературними даними [20, 159, 171, 172,
175], лікування та його ефективність залежить не тільки від елімінації
збудника, а й від активності процесів репарації, що регулюються імунною
системою. Дослідження К.Ф. Чернушенко, І.Л. Платонова та інших [104, 105,
171, 172] свідчать про зміни в Т-клітинному імунітеті у хворих на
туберкульоз легень, зниження специфічного протитуберкульозного захисту
та порушення функції В-лімфоцитів. Тривала і комбінова терапія хворих на
туберкульоз ускладнює відновлення імунної системи [104].
Фахівці пропонують, поряд із стандартною схемою лікування
туберкульозу легень призначення імуномодуляторів, які

підвищують

ефективність лікування активного туберкульозу [12,117].
За даними вітчизняних вчених [11, 12, 39, 167], включення
імуномодулятора сприяє зменшенню інтоксикаційного та бронхо-легеневого
синдромів,

зменшенню

тривалості

бактеріовиділення

та

позитивну

рентгенологічну динаміку, покращує перенесення протитуберкульозної
терапії.

При

одночасному

антимікобактеріальні

препарати

призначені
знижують

таких

схем

активність

лікування

мікобактерії,

а

імуномодулятори підвищують функціональну активність імунних клітин і
тому відбувається більш ефективне знищення збудника [32, 44, 161, 162].
Провівши
стверджувати,

аналіз
що

тематичних

корекція

імунної

наукових
відповіді

досліджень,
для

можна

ефективності
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протитуберкульозної терапії препаратами тимусу та неспецифічними
імуностимуляторами не була безпечною і високо ефективною [5, 59, 61, 63,
70, 119, 161, 162]. За даними дослідження Р.М. Хаїтова [158, 159, 160], склад
тимічних препаратів є нерозділеною сумішшю біологічно активних білків і їх
важко відрегулювати. За спостереженням інших дослідників, застосування
тимогену та інтерферону мало кращий результат, однак дане поєднання
препаратів має ризик до розвитку побічних реакцій [39].
Р.Г. Ковалева та інші [61] опублікували дані про використання
синтетичного індуктора інтерферону (аміксин) при стандартній схемі
лікування, який стимулює гуморальну імунну відповідь та має противірусну
дію. За даними літератури, застосування нуклеїнату натрію стимулює ріст та
розмноження бактерій, незважаючи на здатність стимулювати природний та
штучний імунітет [161, 162].
Ряд

вчених,

вивчаючи

одномісячний

вплив

поліоксидонію

на

гуморальну імунну відповідь та активність фагоцитів, встановили, що в
пацієнтів із туберкульозом легень відмічається відсутність інтоксикаційного
синдрому,

зменшується

тривалість

бактеріовиділення

і

значне

розсмоктування інфільтративних змін у легенях [30]. Проте, на думку інших
дослідників, механізм дії поліоксидонію та його ефекти залишаються ще
дискусійними [7, 103].
М.А. Карачунський та В.А. Алешкина [60] оцінювали вплив
ректальних супозиторіїв кіпферон на ефективність стандартного лікування
туберкульозу легень. У комплексному лікуванні даний препарат мав
позитивний вплив на перебіг туберкульозу, причому потрібно відмітити, що
кіпферон – це є суміш білкових субстанцій і його призначення може
підвищити ризик виникнення алергічних реакцій, що є небажаним для даної
групи пацієнтів, адже в них вища поширеність медикаментозної алергії, ніж
серед інших [60].
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За останні роки вітчизняні та зарубіжні вчені звертають увагу на
імуномодулятори бактеріального походження третього покоління, а саме
мурамілпептидого ряду, котрі здатні впливати й на елімінацію мікробів [37,
101, 102].
Проведені дослідження С.В. Зайкова, О.В. Караулова [6, 38, 39, 43-45,
107, 108] свідчать, що імуномодулятор мурамілпептидного ряду стимулює
функцію макрофагів і нормалізує кількість Т-лімфоцитів, активує клітини
моноцитарно-макрофагального

ряду,

фагоцитоз,

підвищує

активність

лізосомальних ферментів, продукцію активних форм кисню, підсилює
цитотоксичний ефект макрофагів стосовно пухлинних клітин. Препарат
підсилює синтез цитокінів, зокрема ІЛ-1, та підвищує цитотоксичну
активність NK [38]. Імуномодулююча активність проявляється також у тому,
що препарат зберігає ендокринну функцію тимусу, сприяє зниженню
циркулюючих імунних комплексів [37-39]. Активація клітин фагоцитарної
системи призводить до стимуляції синтезу цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, TNF-α), які
підвищують цитотоксичну активність макрофагів, NK і Т- лімфоцитів та
активують

процеси

диференціації

плазмоцитів

і

синтезу

ними

імуноглобулінів, що в комплексі матиме позитивний вплив на саногенетичні
процеси ліквідації негативних наслідків як хронічного бронхіту, так й
інфільтративного туберкульозу [28, 37-39].
За даними С.В. Зайкова [44], глюкозамінілмурамілпентапептид сприяє
нормалізації лімфоцитів периферійної крові та нейтрофілів у хворих із
вперше діагностованим деструктивним туберкульозом легень.
Із літературних джерел відомо, що глюкозоамінілмурамілдипептид
впливає на зменшення проявів інтоксикаційного синдрому та зменшення
інфільтративних змін серед хворих на казеозну пневмонію, дисемінований,
фіброзно-кавернозний та інфільтративний туберкульоз [6, 44].
Використання даного препарату вивчалося в різних спеціальностях. Є
відомості про використання його в онкології (злоякісні новоутворення
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молочної залози, легень), комбустіології, алергології та при захворюванні
органів дихання (неалергічні хронічні та рецидивуючі захворювання) [13, 18,
43, 44, 52, 63, 81, 127, 169, 182].
С.В. Гурьянова та інші [63] опублікували дані про використання
імуномодулятора в дозах від 0,05 до 5 мкг/мл при бронхіальній астмі, ними
проведено оцінку впливу глюкозамінілмурамілдіпептиду на утворення
основних цитокінів та встановлено зростання показника INF-γ в 3-8 рази на
тлі зменшення продукції ІЛ-4.
У 2011 році з’явилася публікація Є.В. Вороніної [19] про результати
сліпого плацебо-контрольованого дослідження ефективності і безпечності
використання препарату мурамілпептидного ряду для зниження сезонних
захворюваннь,

в

якій

підтверджується

глюкозамінілмурамілпептиду
бронхітом:

подовження

у

хворих

періоду

клініко-імунологічний
із

ремісії

хронічним
і

ефект

неспецифічним

покращення

показників

функціонального стану фагоцитуючих клітин.
За

даними

літератури

[63,

170],

використання

глюкозамінмурамілпептиду в інтенсивній терапії пухлин активує вроджений
і адаптивний імунітет через стимуляцію макрофагів, потенціює ефект
цитостатичних препаратів, індукцію експресії специфічних антигенів на
поверхні пухлинозмінених клітин, гемопоетичну активність для відновлення
показників імунітету після хіміо- та променевої терапії.
Також

проводилося

вивчення

протипухлинної

активності

лактобактерій. Оскільки клітинна стінка здата інгібувати утворення
канцерогенів, стимулювати Т- і В-ланки імунітету, синтез цитокінів,
імуноглобулінів [18, 21, 43]. Препарат мурамілпептидного ряду вивчався в
комплексній терапії злоякісних новоутворень легень, молочної залози,
лімфом. За даними досліджень, препарат здатний не тільки зменшувати
побічні

дії

поліхіміо-

та

променевої

терапії,

а

й

призводить

до

імунореабілітаційного ефекту, що дозволяло онкохворим отримати повний
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курс цитотоксичної терапії та покращити якість життя пацієнтів [43, 116]. Із
літературних

джерел

випливає,

що

в

пацієнтів

із

раком

легень

імуномодулятор покращує паліативну терапію, а також стимулює лейкопоез
[43, 182, 183].
У ряді досліджень показано, що при опіках токсини тканинного
походження та мікроорганізми, продукти їхнього розпаду мають антигенний
вплив і викликають імунодефіцит із початковим та тривалим пригніченням
неспецифічного імунітету [31, 82].
Отже наявність хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень, а,
особливо, при ідентифікації бронхообструктивного синдрому,

здатна

негативно впливати на ефективність лікування відповідних категорій
пацієнтів із подовженням термінів загоєння легеневої тканини та припинення
бактеріовиділення [10, 175]. Саме тому закономірним є пошук можливості
призначення хворим на туберкульоз легень із хронічним бронхітом окрім
стандартної схеми антимікобактеріальної терапії лікарських засобів, що
моделюють прояви бронхообструкції та неспецифічного запального процесу
в бронхах [18].
Провівши оцінку літературних джерел та враховуючи всі наведені
фактори,

ми

сподіваємося,

що

багатофункціональність

дії

глюкозамінілмурамілпентапептиду на різноманітні патогенетичні ланки
розвитку патологічного процесу повинно сприяти покращенню наслідків
комплексного лікування хворих на інфільтративний туберкульоз у поєднанні
з хронічним бронхітом через вплив на локальну імунну відповідь, процеси
колагенезу, ендобронхіальні запальні реакції, що дозволить покращити
ефективність лікування, а відтак і якість їхнього життя.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Об’єм і методи клінічного дослідження
Для досягнення сформульованої мети і розв’язання поставлених
завдань ми провели поглиблене клінічне та лабораторно-інструментальне
обстеження 40 пацієнтів з інфільтративним туберкульозом легень, середній
вік яких склав (43,7±6,6) роки; 40 хворих на хронічний бронхіт у фазі
загострення, середній вік - (56,1±4,3) роки та 40 осіб з інфільтративним
туберкульозом легень та хронічним бронхітом, середній вік - (51,5±5,2) роки.
Серед наявних факторів ризику, що спровокували виникнення хронічного
бронхіту у хворих, переважали у 85,0 % куріння тютюну, середній стаж
куріння (19,8±2,1) пачко-років; вплив несприятливих факторів виробничого
середовища

у

60,0

%,

або

їхнього

поєднання.

Найбільш

частим

безпосередньо передуючим фоном патології у 63,3 % пацієнтів були власне
куріння, часті переохолодження та рецидивуючі респіраторні запальні
захворювання.
Критеріями включення пацієнтів у дослідження були:
– наявність ВДТБ легень (інфільтративна форма) та/чи хронічного
бронхіту;
– наявність МБТ у мокротинні;
– відсутність резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів І
ряду;
– пацієнти, які підписали згоду пацієнта на участь у наукових клінічних
дослідженнях.
Критерії виключення пацієнтів із дослідження були:
– пацієнти з вогнищевою, міліарною, дисемінованою, фібрознокавернозною, казеозною пневмонією та циротичною формами туберкульозу
легень;
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– резистентність МБТ до препаратів І ряду;
– пацієнти з хронічним обструктивним захворюванням легень;
– пацієнти з ВІЛ-інфекцією.
Усі хворі перебували на стаціонарному лікуванні, залежно від профілю
у

відділеннях

бактеріовиділювачів,

диференційно-діагностичному

та

пульмонології обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру (м.
Івано-Франківськ).
Верифікацію діагнозу інфільтративного туберкульозу легень та його
формулювання проводили, згідно матеріалів наказів МОЗ України № 1091
від 21.12.2012 та № 620 від 04.09.2014 р. – «Про затвердження уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». ВДТБ(00.00.00)
інфільтративний Дестр– МБТ+ М+ К+ МГ+ Rif- Кат 1 Ког 00, де 00.00.00 – це
є дата, коли хворому виставлений діагноз. Діагноз хронічний бронхіт
виставляли на підставі Міжнародної статистичної класифікації хвороб та
споріднених проблем охорони здоров'я Х, клінічних та фізикальноінструментальних ознак (продуктивний кашель не менше 3 місяців на рік
протягом 2 і більше років, наявність у фазі загострення везикулярного
дихання з сухими хрипами, анамнестично 2-3 загострення на рік протягом
останніх 2 років, рентгенологічні ознаки потовщення стінок бронхів та явища
пневмосклерозу).
Із метою дослідження хворих розділили на три дослідні групи:
- І група - 40 хворих на хронічний бронхіт;
- IІ група - 40 хворих на інфільтративний туберкульоз легень без

хронічного бронхіту, які отримували базову терапію згідно 1 категорії (наказ
МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. та № 620 від 04.09.2014 р.);
- ІІІ група - 40 хворих на інфільтративний туберкульоз легень,

поєднаний із хронічним бронхітом.
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Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб без наявних
ознак пульмонологічних захворювань та іншої патології внутрішніх органів.
Комплексне лікування хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення,
у залежності від перебігу, включало протизапальну, муколітичну, за потреби
етіотропну та бронхолітичну терапію.
Стандартна схема обстеження та лікування хворих на інфільтративний
туберкульоз легень надавалося, згідно зі схемами, передбаченими наказами
МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 та № 620 від 04.09.2014 р. – про
затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
«Туберкульоз».
Для вивчення ефективності використання запропонованого нами
лікування інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з хронічним
бронхітом, усі обстежені ІІІ групи були розділенні на підгрупи, залежно від
лікування, яке їм призначалося:
ІІІ-а підгрупа (18 хворих) – отримували терапію хронічного бронхіту та
інфільтративного туберкульозу легень згідно 1 категорії;
ІІІ-б підгрупа (22 хворих) - комплексну терапію хронічного бронхіту
та інфільтративного туберкульозу легень доповнювали імуномодулятором
глюкозамінімурамілпентапептидом (Ліастен, ДП "Ензим" Віниця, Україна),
який призначався двома курсами. Перший курс лікування – препарат
отримували дом'язово в дозі 2 мг, 5 ін’єкцій з інтервалом 5 днів між ними
(реєстраційне посвідчення № UA/14212/01/01, наказ МОЗ Україн №124 від
06.03.2015); через 3 місяці – другий курс тривалістю 20 днів по 1 таблетці 2
рази на день (номер реєстраційного посвідчення: №598/11-300200000, наказ
МОЗ України №793 від 17.11.2011).
Також потрібно відмітити, що обстежені всіх груп і підгруп були
репрезентативні між собою за віком, клініко-інструментальними даними, а
також за вираженістю змін показників додаткових досліджень, що дозволило
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пов’язати

та

аналізувати

динаміку,

отриману

в

процесі

їхньої

медикаментозної корекції.
Окрім загальноприйнятих термінів обстеження хворих на туберкульоз
легень (наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014р.) [84], нами було
обстежено пацієнтів на 30-у та 150-у добу лікування, що відображено в
первинній карті хворого.
2.2. Комплекс використаних методик при спостереженні за
хворими на інфільтративний туберкульоз легень та хронічний бронхіт
Усім хворим проводилося повне клінічне обстеження у відповідності з
вимогами

клініки:

загально-клінічне

та

лабораторно-інструментальне

дослідження, включаючи рентгенографію органів грудної клітки, дворазове
дослідження харкотиння на кислото-стійкі бактерії методом мікроскопії
мазка, бактеріологічне дослідження мокротиння на рідкому середовищі
(ВАСТЕС) – 1 зразок і на щільному середовищі (Левенштейна-Йєнсена) – 1
зразок із проведенням тесту медикаментозної чутливості на рідкому
середовищі до препаратів І ряду, одноразове дослідження мокротиння
молекулярно-генетичним діагностичним тестом GeneXpert MTB/Rif для
визначення наявності комплексу M. tuberculosis та стійкості до рифампіцину;
тестування на ВІЛ. У процесі дослідження проводили фібробронхоскопію за
допомогою фібробронхоскопу фірми "Olympus BF-20" (Японія) з одночасним
взяттям

бронхоальвеолярного

вмісту

та

спірометрію

за

допомогою

спірографа "Спіроком" (Україна, Харків).
Дослідження

функції

зовнішнього

дихання

проводилося

за

допомогою комп’ютерного спірографа «Спіроком» (Україна, Харків).
Належні величини спірографічних показників розраховували за таблицями Р.
Ф. Клемент і співавт. (1986), виявлені порушення розцінювали як
обструктивні, рестриктивні чи змішані.
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Спірографічне дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД) є
одним із найбільш доступних та інформативних методів для виявлення
обструкції дихальних шляхів. За допомогою швидкісних показників (об'єм
форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), форсована життєва ємність
легень (ФЖЄЛ) та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ) можна встановити
наявність чи відсутність обструктивного типу дихальної недостатності, а
також її ступінь. Діагностичним критерієм хронічного бронхіту без ознак
бронхообструктивного

синдрому

є

значення

80%<ОФВ1<90%

при

ОФВ1/ФЖЄЛ>70%. Зміни показника ОФВ1/ФЖЄЛ є більш інформативним
для діагностики ранньої стадії БОС, і значення ОФВ1/ФЖЄЛ<70%, навіть за
нормального рівня показника ОФВ1>90% від належних, указує на початкові
прояви бронхообструкції [58, 66].
У процесі дослідження проводили фібробронхоскопію за допомогою
фібробронхоскопу фірми „Olympus BF-20” (Японія) з одночасним взяттям
бронхоальвеолярного вмісту та оцінкою запальних змін трахеобронхіального
дерева, згідно загальноприйнятої методики за J. Lemoine у модифікації Г. І.
Лукомського.
Визначення рівня С-реактивного білка в бронхоальвеолярному
вмісті. Рівень С-реактивного білка визначали напівкількісним методом
латекс-аглютинації за допомогою набору реактивів “Dialab” (Австрія). Для
визначення С-реактивного білка ми центрифугували протягом 10 хвилин
бронхоальвеолярний вміст при 5000 об/хв. Для дослідження відбирали
надосадову рідину, яку розводили 0,9% NaCl шляхом титрування по вмісту
загального білка.
Визначення ІЛ-6, ІЛ-4 та IFN-γ у бронхоальвеолярному вмісті.
Дослідження проводили за допомогою реактивів "Інтерлейкін-ІФА-Бест".
Параметри

оцінювали

методом

імуноферментного

аналізу

на

аналізаторі "StatFax 303 Plus". Для визначення вмісту інтерлейкінів
використовували твердофазний імуноферментний метод із застосуванням
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пероксидази хрону в якості індикаторного ферменту. Один тип антитіл
імобілізували на внутрішній поверхні ямок планшетів для мікротитрування.
Другий тип моноклональних антитіл до епітопу досліджуваних молекул
інтерлейкінів знаходився в комплектах у вигляді кон’югату з біотином.
Індикаторним

компонентом

був

кон’югат

пероксидази

хрону

зі

стрептавідином, який має дуже високу спорідненість із біотином. Після
інкубації

та промивань

в ямки

вносили

кон’югат

стрептавідином для подальшої інкубації, після чого
субстрату

та

вимірювання

зв’язаної

пероксидази

зі

промивання, внесення

пероксидази.

Титрування

бронхоальвеолярного вмісту проводили за кількістю загального білка.
Ідентифікацію колагену ІV типу в бронхоальвеолярному вмісті
проводили твердофазним імуноферментним методом із застосуванням
набору Biotrin Collagen IV EIA, що ґрунтується на однорядному "сендвіч"
імуноферментному аналізі, із використанням пари моноклональних антитіл,
які розпізнаються різноманітними антигенними епітопами на молекулі
колагену IV типу. Титрування бронхоальвеолярного вмісту проводили за
кількістю загального білка. Зразки, які додають у лунки мікропланшету,
одночасно реагують з анти-колаген IV моноклональними антитілами,
імобілізованими

в

лунках

мікропланшету

і

з

анти-колаген

IV

моноклональними антитілами, кон'югованими з ферментом, специфічними
до різних антигенних детермінант молекули колагену IV типу. У результаті
цього утворюється "сендвіч" із молекулою колагену IV типу, що знаходиться
між твердою фазою і антитілами, міченими ферментами. Після видалення
незв’язаних мічених антитіл у лунки додається ферментний субстрат. Під час
другої інкубації розвивається зафарбовування розчину. Активність ферменту
пропорційна кількості колагену IV типу, а це означає, що концентрація
колагену IV типу в зразках може бути визначена з допомогою калібрувальної
кривої.
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У процесі дослідження проводили рентгенографію та томографію
огранів грудної клітки за допомогою рентгендіагностичного апарата РУМ20М (1997) та комплексу рентгендіагностичного з цифровою обробкою
зображення РДК-ВСМ (F52-8C).
Методика

лікування

хворих.

Лікування

хворих

на

вперше

діагностований туберкульоз легень проводили за стандартними схемами
протитуберкульозної терапії за 1 категорією згідно УКПМД «Туберкульоз»
(Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р.) [34]. Інтенсивну фазу лікування
проводили з застосуванням ізоніазиду 5 мг/кг маси тіла, рифампіцину 10
мг/кг, піразинаміду 30 мг/кг, етамбутолу 20 мг/кг.
Комплексне лікування хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення
проводили, залежно від перебігу захворювання, що включало протизапальну,
муколітичну, за потреби етіотропну та бронхолітичну терапію.
У ІІІ-а підгрупі застосовували комплексну терапію хронічного бронхіту
та інфільтративного туберкульозу легень згідно категорії (наказ МОЗ
України № 1091 від 21.12.2012 р. та № 620 від 04.09.2014 р.). А в ІІІ-б
підгрупі

комплексна

терапія

доповнювалася

імуномодулятором

глюкозамінілмурамілпентапептидом (Ліастен ДП "Ензим" Віниця, Україна),
який призначався двома курсами. Перший курс лікування – отримували
дом'язово в дозі 2 мг, 5 ін’єкцій з інтервалом 5 днів між ними; через 3 місяці
– другий курс тривалістю 20 днів по 1 таблетці 2 рази на день.
Методика статистичного аналізу результатів дослідження. Для
об’єктивності судження про достовірність результатів дослідження ми
використовували

варіаційно-статистичний

метод

аналізу

отриманих

результатів за допомогою персонального комп’ютера та прикладної програми
для роботи з електронними таблицями Microsoft Office Excel 2010.
Статистичну обробку матеріалу здійснювали методами парної статистики, а
також використовуючи метод відмінності, із використанням t-критерію
Ст’юдента, кореляційного та дисперсного аналізу за допомогою пакету
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“STATISTICA 6.1" (“StatSoftInc'', серійний номер AGAR909E415822FA). При
проведенні статистичної обробки обчислювали середню арифметичну
величину (М), вірогідність різниці результатів дослідження (Р). Результати
вважалися вірогідними в тому випадку, коли коефіцієнт достовірності був
менший або рівний 0,05, що є загальноприйнятим у медико-біологічних
дослідженнях.
Матеріали розділу 2 опубліковані в таких працях:
1. Мельник ОП, Островський ММ, Варунків ОІ (2014) Спосіб
діагностики розвитку перибронхіального пневмосклерозу у хворих на
інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом. Патент №
88102, 25.02.2014.
2. Мельник ОП, Островський ММ, Варунків ОІ (2014) Спосіб
діагностики порушень локальної імунозапальної відповіді у хворих на
інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом. Патент №
93415, 25.09.2014.
3. Мельник ОП, Островський ММ, Варунків ОІ МПК С07К
14/335(2006.01),

А61Р

37/02(2006.01)

Спосіб

лікування

хворих

на

інфільтративний туберкульоз у поєднанні з хронічним бронхітом Патент
України на корисну модель № 97369, 10.03.2015.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ, ПОЄДНАНОГО З
ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
У 40 хворих на хронічний бронхіт первинне клініко-лабораторне та
інструментальне обстеження було проведене на час поступлення в
лікувальний заклад у фазі загострення патології. Верифікацію діагнозу та
його формулювання проводили на підставі Міжнародної статистичної
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Х, клінічних
та фізикально-інструментальних ознак (продуктивний кашель не менше 3
місяців на рік протягом 2 і більше років, наявність у фазі загострення
везикулярного дихання з сухими хрипами, анамнестично 2-3 загострення на
рік протягом останніх 2 років, рентгенологічні ознаки потовщення стінок
бронхів та явища пневмосклерозу) [58, 67]. Діагноз інфільтративного
туберкульозу легень 80 особам виставляли згідно матеріалів наказів МОЗ
України № 1091 від 21.12.2012 та № 620 від 04.09.2014 р. – «Про
затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
«Туберкульоз» [83,84] та при наявності у хворого рентгенологічно
підтверджених вогнищево-інфільтративних тіней, схильних до злиття та
клінічних ознак із числа наступних: кашель, задишка, субфебрильна
температура, нічна пітливість, втрата маси тіла. Оцінку необхідних даних
проводили на момент початку стаціонарного лікування.
Усі хворі, залежно від профілю перебували на лікуванні у відділеннях
пульмонології, диференційної діагностики і малих форм туберкульозу та
бактеріовиділювачів обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру
(м. Івано-Франківськ).
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Із метою дослідження впливу хронічного бронхіту на перебіг
інфільтративного туберкульозу легень хворих розділили на три дослідні
групи: І група складалася з 40 хворих на хронічний бронхіт; ІІ група
включала 40 пацієнтів з інфільтративним туберкульозом легень; ІІІ група
включала 40 осіб, хворих на інфільтративний туберкульоз легень поєднаний
із хронічним бронхітом.
Для

того,

щоб

оцінити

напруження

імуннозапального

ендобронхіального процесу, балансу рівнів IFN-γ, ІЛ-4 та ІЛ-6, Среактивного білка, активності неоколагеногенезу 18 хворим І групи, 14
пацієнтам ІІ групи та 27 особам, що склали ІІІ дослідну групу на момент
госпіталізації

було

проведено

фібробронхоскопію

зі

взяттям

бронхоальвеолярного вмісту для дослідження даних показників.
Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб (ПЗО),
відповідних за віком і статтю, без наявних ознак пульмонологічних
захворювань та іншої патології внутрішніх органів.
3.1.

Особливості

клінічної

симптоматики

та

даних

інструментального дослідження хворих на інфільтративний туберкульоз
легень, залежно від наявності супутнього хронічного бронхіту
Основними з клінічних проявів хронічного бронхіту у хворих є: кашель
– переважно вранці та зрідка вдень, який носить періодичний характер;
виділення мокротиння здебільшого слизистого характеру, як правило в
невеликій кількості, причому у фазу загострення процесу пацієнти
відмічають появу задишки при фізичних навантаженнях, зміну слизистого
характеру мокротиння на гнійний, а також появу інтоксикаційного синдрому
та при об’єктивному обстежені виявлено везикулярне дихання з жорстким
відтінком і сухі хрипи. Рентгенологічними характерними ознаками у
пацієнтів

із

хронічним

бронхітом

у

фазі

загострення

є

осередки
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переваскулярної

інфільтрації,

перибронхіальний

та

периваскулярний

пневмосклероз при відсутності інфільтрації легеневої паренхіми.
Для

хворих

на

інфільтративний

туберкульоз

легень

більш

патогномонічними клінічними проявами патології є: постійний кашель
протягом дня; субфебрильна температура тіла; загальна слабкість, нічна
пітливість, а також характерні фізикальні (везикулярне дихання з жорстким
відтінком) та рентгенологічні (вогнищево-інфільтративні тіні, схильні до
злиття) зміни в паренхімі легень.
Найчастішим суб’єктивним проявом був кашель, який із самого
початку спостерігався у всіх пацієнтів І групи дослідження, причому не
продуктивний кашель був у 26 (65,0 %) пацієнтів, а у 14 (35,0 %) пацієнтів –
кашель із виділенням незначної кількості мокротиння жовто-зеленого
кольору. У ІІ групі ми спостерігали у

хворих продуктивний кашель із

виділенням мокротиння, переважно, слизистого характеру в 1,71 раза частіше
(р<0,05), порівняно з І групою пацієнтів (табл. 3.1).
Цікавою

була

картина

при

ідентифікації

інфільтративного

туберкульозу легень в осіб, хворих на хронічний бронхіт, яка полягала в 100
% наявності кашлю, причому відсоток виділення мокротиння перевершував
аналогічний показник в обидвох описаних групах в 2,3 та 1,3 раза (р<0,05)
відповідно. Окремо хочемо вказати, що при поєднаній патології, як правило,
мокротиння набувало слизисто-гнійного характеру.
Для пацієнтів, що склали І групу дослідження, наявність субфебрильної
температури була в 4 рази менш характерною (р<0,05), аніж за умови
верифікації інфільтративного туберкульозу легень у моноваріанті чи й у
поєднанні його з хронічним бронхітом (див. табл. 3.1).
За даними нашого дослідження більш патогномонічними ознаками
розвитку інфільтративного туберкульозу легень були нічна пітливість та
швидка втомлюваність й загальна слабкість. Так, нічна пітливість
ідентифікувалася в 90,0 % хворих з інфільтративним туберкульозом легень та
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зростала до 100,0 % при його розвитку на фоні хронічного бронхіту, причому
в жодного пацієнта з наявністю виключно хронічного бронхіту даного
симптому не було.
Загальна слабкість, швидка втомлюваність були присутніми в усіх
хворих, що склали ІІ і ІІІ групи дослідження, а при наявності лише
хронічного бронхіту зустрічалися в 1,7 раза рідше (р<0,05).
Враховуючи

наявність

системних

проявів

хронічної

запальної

патології, якою є й хронічний бронхіт, нами в 20,0 % хворих І групи
дослідження було встановлено втрату маси тіла. Проте, все ж наші
результати перегукуються з даними інших дослідників і доводять, що більш
специфічнішим даний симптом є для пацієнтів із верифікацією мікобактерії
туберкульозу. Зокрема в осіб з інфільтративним туберкульозом легень втрата
маси тіла спостерігалася в 3,5 раза частіше (р<0,05), а при поєднанні обидвох
патологій (ІІІ група дослідження) у 5 раз частіше (р<0,05), ніж у хворих
тільки на хронічний бронхіт, що й демонструє табл. 3.1.
Щодо даних аускультативної картини, то хочемо відмітити, що нами не
встановлено достовірної різниці щодо ідентифікації везикулярного дихання з
жорстким відтінком у І та ІІ групах дослідження, проте поєднання у хворих
хронічного бронхіту та інфільтративного туберкульозу легень дало 11%
приросту даної ознаки. Причому аускультація сухих хрипів носила більш
динамічніший характер. Так для діагнозу хронічного бронхіту присутність
сухих хрипів при аускультації була в 77,5 % пацієнтів, при діагнозі
інфільтративного туберкульозу легень - лише в 15% хворих, що було в 5,17
раза меншим (р<0,05). При ідентифікації інфільтративного туберкульозу
легень в осіб, хворих на хронічний бронхіт, наявність сухих хрипів зростала
до 95 %, що перевершувало на 17,5 % аналогічний показник при хронічному
бронхіті (р<0,05). Окремо хочемо вказати, що при хронічному бронхіті у
хворих характерними були дзижчачі сухі хрипи, при інфільтративному
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туберкульозі легень – свистячі, а при поєднаній патології, як правило,
вислуховувалися обидва варіанти сухих хрипів одномоментно.
Таблиця 3.1
Розподіл частоти виявлення клінічної симптоматики (%) при
інфільтративному туберкульозі легень, залежно від наявності
хронічного бронхіту
Клінічні симптоми

Хворі на хронічний
бронхіт, n=40
(група І)

Хворі на
інфільтративний
туберкульоз легень,
n=40
(група ІІ)

Кашель

100,0

100,0

Хворі на
інфільтративний
туберкульоз
легень, поєднаний
із хронічним
бронхітом,
n=40
(група ІІІ)
100,0

Виділення
мокротиння
Субфебрильна
температура
Загальна слабкість,
швидка
втомлюваність

35,0*

60,0*

80,0*

25,0*

100,0*

100,0*

57,5*

100,0*

100,0*

Нічна пітливість

0

90,0*

100,0*

Втрата маси тіла

20,0*

70,0*

100,0*

Везикулярне
дихання з жорстким
відтінком
Задишка при
фізичних
навантаженнях
Наявність сухих
хрипів

82,5

77,5

92,5

62,5*

20,0*

75,0*

77,5*

15,0*

95,0*

Примітки:
* - вірогідність різниці показників між контролем та дослідними
групами, р 0,05;
У 75,0 % пацієнтів хворих на інфільтративний туберкульоз легень,
поєднаний із хронічним бронхітом спостерігалася задишка при звичному
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фізичному навантаженні, яка корелює з появою сухих свистячих хрипів
(r=0,92; р<0,05), нічною пітливістю (r=0,66; р<0,05) та втратою маси тіла
(r=0,78; р<0,05), що наведено в табл. 3.1.
Хворим, при поступленні в стаціонар, було проведене мікроскопічне та
культуральне дослідження мокротиння. Бактеріовиділення спостерігалося у
всіх пацієнтів ІІ та ІІІ груп. Завдяки, бактеріологічному методу дослідження
(тест

медикаментозної

чутливості)

було

визначено

хіміочутливість

інфільтративного туберкульозу легень.
За даними рентгенографії для всіх пацієнтів ІІІ досліджуваної групи у
фазу загострення хронічного бронхіту, характерними ознаками були:
розширення

коренів

переваскулярної

легень,

їхній

інфільтрації

та

структурний
явища

характер,

осередки

перибронхіального

та

периваскулярного пневмосклерозу. Діагноз інфільтративний туберкульоз
легень

обов’язково

підтверджували

результатами

рентгенологічного

дослідження. Переважно, проводили оглядову рентгенографію органів
грудної клітки, при чому виявляли вогнищево-інфільтративні тіні, схильні до
злиття. Дані зміни у 85,0 % обстежених осіб локалізувались у 1-му, 2-му
сегментах верхніх часток та 6-му сегменті нижніх часток обох легень, а в 15,0
% хворих в інших сегментах легень. Деструкція легеневої тканини в
досліджуваної групи була відсутня.
Із метою оцінки ендоскопічної картини запальних змін слизової
оболонки бронхів нами були проаналізовані дані фібробронхоскопії у 18
хворих

на

хронічний

бронхіт,

у

14

пацієнтів

з

інфільтративним

туберкульозом легень та в 27 осіб з інфільтративним туберкульозом легень,
поєднаним із хронічним бронхітом.
Встановили, що з 18 пацієнтів І групи дослідження, у 83,3 %,
переважно, ідентифікувалося яскраво виражене катаральне запалення,
помірне катаральне запалення було ідентифіковане лише в 2 пацієнтів, що
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склало 11,1 %,

причому тільки в одного з обстежених хворих (5,6 %)

встановлено наявність атрофії слизової оболонки (рис.3.1).

І група дослідження
n=18 Атрофія слизової
оболонки
5,6%
Помірне
катаральне
запалення
11,1%

Виражене
катаральне
запалення
83,3%

Рис.

3.1.

Інтенсивність

ендобронхіального

запалення

(кількість

випадків, %) у хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення.

Щодо даних у ІІ групі дослідження, то промінентною ознакою для
інфільтративного туберкульозу легень є в 7,72 раза більш часта ідентифікація
помірного катарального запалення (р<0,05) та в 5,96 раза менший відсоток
осіб (р<0,05) із вираженим катаральним запаленням, порівняно з хворими І
групи дослідження. Явищ атрофії слизової оболонки в ІІ групи хворих не
виявлено (рис.3.2).
У пацієнтів із поєднанням хронічного бронхіту й інфільтративного
туберкульозу легень ендоскопічні ознаки запалення слизових оболонок
дихальних шляхів характеризуються значними змінами бронхоскопічної
картини, що проявлялося ідентифікацією вираженого катарального запалення у
81,5% осіб та ознак атрофії слизової оболонки бронхів у 14,8 % обстежених,
порівняно з пацієнтами інших груп дослідження (рис.3.3).
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ІІ група дослідження
n=14
Виражене
катаральне
запалення
14,3%

Атрофія
слизової
оболонки
0,0%

Помірне
катаральне
запалення
85,7%

Рис. 3.2. Інтенсивність ендобронхіального запалення (кількість випадків,
%) у хворих на інфільтративний туберкульоз легень.
Нами відмічені зміни в лейкограмі: у І групі виражений лейкоцитоз у
29 (72,5 %) пацієнтів та лімфопенія у 18 (45 %); у ІІ групі лейкоцитоз у 34 (85
%) пацієнтів та лімфопенія у 30 (75 %) хворих, що було в 1,67 раза частіше
(р<0,05), ніж у хворих із виключно хронічним бронхітом. При поєднанні
досліджуваних

нами

нозологій

ми

фіксували

подальше

достовірне

наростання явищ лімфопенії до 87,5 % та лейкоцитоз у 36 (90 %) обстежених
(p<0,05). Також хочемо вказати й на факт збільшення картини лімфопенії в
ІІІ групі дослідження, що корелювало (r=0,78; p<0,05) із наростанням до
(39,3±3,4) мм/год показника ШОЕ. Даний параметр перевищував аналогічні
дані пацієнтів І та ІІ груп дослідження, де він склав відповідно (18,1±3,7)
мм/год та (28,4±2,3) мм/год.
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III група дослідження
n=27

Атрофія
слизової
оболонки
14,8 %

Помірне
катаральне
запалення
3,70 %

Виражене
катаральне
запалення
81,50 %

Рис.

3.3.

Інтенсивність

ендобронхіального

запалення

(кількість

випадків, %) у хворих на інфільтративний туберкульоз легень поєднаний із
хронічним бронхітом.
Виявлені

клініко-інструментальні

та

функціональні

особливості

інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з хронічним бронхітом
стали обґрунтуванням для вивчення нами у хворих стану напруження
імунyо-запального ендобронхіального процесу на молекулярному рівні
балансу

IFN-γ,

ІЛ-4

та

ІЛ-6,

С-реактивного

білка,

активності

неоколагеногенезу та їхнього впливу на показники функції зовнішнього
дихання.
3.2.

Особливості

інфільтративному

функції

туберкульозі

зовнішнього

легень,

залежно

дихання
від

при

наявності

супутнього хронічного бронхіту
Одним із найбільш доступних та інформативних методів для виявлення
порушення функції зовнішнього дихання є спірографічне дослідження.
Швидкісні показники, такі як об'єм форсованого видиху за першу секунду
(ОФВ1), форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) та співвідношення
ОФВ1/ФЖЄЛ дають змогу оцінити наявність чи відсутність обструктивних
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змін, при цьому максимальні швидкості видиху 25 %, 50 % та 75 % (МШВ25,
МШВ50, та МШВ75) є предикторами обструктивних змін. Так, зниження
МШВ75 вказує на обструкцію в дрібних бронхах, МШВ50 – обструкцію на
рівні середніх бронхів, МШВ25 – обструкцію великих бронхів.
При обстеженні функції зовнішнього дихання 40 пацієнтів І групи нами
не було виявлено значних відмінностей від даних у ПЗО в основних
показниках (ОФВ1 та ФЖЄЛ). Проте, варто звернути увагу на зниження
показника МШВ25 на 29,7 % (p2<0,05) (табл. 3.2), порівняно з даними групи
контролю, що, на нашу думку, свідчить про зміни стінки бронхів крупного
калібру, при чому, обговорюваний нами показник корелює з відсотком
ендобронхіальної ідентифікації яскраво вираженого катарального запалення
слизової оболонки бронхів, (r=0,95; p<0,01).
У процесі спірографічного дослідження 40 хворих ІІ групи, ми не
спостерігали суттєвої відмінності від групи контролю стосовно основних
спірографічних показників (ОФВ1 та ФЖЄЛ). При чому промінентною
особливістю у хворих з інфільтративним туберкульозом легень є депресія
показника МШВ75 до (66,8±2,63) % (див. таб. 3.2), що було на 34,6 % нижче
(p2<0,05), за дані практично здорових осіб. Ми вважаємо, що таке зниження,
указує на специфічне ураження бронхів дрібного калібру, що за даними
літератури може зустрічатись у 83,33 % випадків [125]. Варто також
зазначити, що зниження показника МШВ75 у даної групи хворих корелювало
з відсутністю яскраво вираженого катарального запалення (r=-0,69; p<0,05) та
наявністю помірного катарального запалення (r=0,87; p<0,05).
При оцінці спірографічних показників у хворих ІІІ групи з поєднаним
хронічним бронхітом та інфільтративним туберкульозом легень, нами
зафіксовано незначне зниження основних швидкісних показників функції
зовнішнього дихання (ОФВ1 та ФЖЄЛ), що не дає змоги ідентифікувати
наявність вентиляційної недостатності в пацієнтів даної групи. Проте більш
чіткі зміни нами спостерігалися стосовно показників МШВ25, МШВ50, та

68

МШВ75. Так, МШВ25 становив (68,8±4,28) %, що було на 35,3 % нижче за дані
групи контролю (p2<0,05) та на 30,23 % нижчим (p1<0,05), порівняно з
даними групи хворих на інфільтративний туберкульоз легень. МШВ50
знизився до (75,3±2,17) %, і був нижчим 20,2 % (p2<0,05), порівняно з даними
ПЗО, та на 13,1 % (p1<0,05) і 17,4 % (p1<0,05), порівняно з даними І та ІІ груп
хворих, відповідно (див. табл.3.2).
Таблиця 3.2
Показники функції зовнішнього дихання у хворих на
інфільтративний туберкульоз легень, залежно від наявності хронічного
бронхіту, (М±m)
Показники
спірометрії

Групи обстежених
ПЗО,
n=15

Хворі на
Хворі на
Хворі на
хронічний інфільтратив- інфільтративни
бронхіт,
ний
й туберкульоз
n=40
туберкульоз
легень,
р1
(група І) легень, n=40 ускладнений
(група ІI)
хронічним
бронхітом, n=40
(група ІІІ)

р2

ФЖЄЛ, % 101,2±3,25 95,6±3,34

94,5±4,21

90,8±4,01

0,05

0,05

ОФВ1, %

97,3±1,47 84,8±2,89

91,0±4,18

83,7±4,31

0,05

0,05

МШВ25, %

93,1±4,81 71,8±4,56

89,6±3,21

68,8±4,28

0,05

0,05

МШВ50, %

90,5±4,11 85,1±2,51

88,4±2,98

75,3±2,17

0,05

0,05

МШВ75, %

89,9±3,98 88,6±3,21

66,8±2,63

64,7±2,83

0,05

0,05

ОФВ1/ФЖЄЛ
0,05 0,05
84,2±2,47 86,8±2,39 87,82±2,91
77,8±1,38
,%
Примітки:
р1 – достовірність різниці параметрів між показниками груп
дослідження;
p2 - достовірність різниці параметрів між групами дослідження та
контролем.
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Схожу тенденцію до зниження ми спостерігали і по відношенню до
показника МШВ75, котрий становив (64,7±2,83) % (див. табл. 3.2), що було на
38,9 % нижчим (p2<0,05), за дані групи контролю та на 36,9 % (p1<0,05),
порівняно з даними групи пацієнтів з ідентифікованим хронічним бронхітом.
На нашу думку, встановлені зміни функції зовнішнього дихання у хворих на
інфільтративний туберкульоз легень при супутньому хронічному бронхіті
вказують на ураження стінки бронхів на всьому протязі бронхіального
дерева, що корелювало з наявністю яскраво вираженого катарального
запалення слизової оболонки бронхів (r=0,97; p<0,01), встановленого при
фібробронхоскопії в даної когорти пацієнтів.
Таким чином, встановлені зміни функції зовнішнього дихання у хворих
на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом
вказують, що таке поєднання патології сприяє прогресуванню початкових
обструктивних змін.

3.3. Стан напруження ендобронхіального балансу IFN-γ, ІЛ-4 та ІЛ6, активності неоколагеногенезу та С-реактивного білка у хворих на
інфільтративний туберкульоз легень, залежно від наявності супутнього
хронічного бронхіту
Результати, викладені в попередніх розділах роботи, свідчать, що одне
з чільних місць у патогенезі інфільтративного туберкульозу легень та
хронічного бронхіту, належить порушенням балансу систем реактивності
організму та активації запального процесу. Часто вони набувають
неконтрольованого, з боку макроорганізму, розвитку, що, в тому числі,
проявляється й зрушенням імунних механізмів захисту.
Дослідження імунної відповіді на рівні ендобронхіального вмісту IFNγ, ІЛ-4 та ІЛ-6, проведено у 18 хворих на хронічний бронхіт, у 14 пацієнтів з
інфільтративним туберкульозом легень та в 27 осіб з інфільтративним
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туберкульозом легень, поєднаним із хронічним бронхітом. Контрольну групу
склали 15 ПЗО без наявних ознак захворювань респіраторно-вентиляційного
тракту й іншої патології внутрішніх органів.
Нами оцінено ряд параметрів, які дали змогу характеризувати стан
імунної відповіді при інфільтративному туберкульозі легень, хронічному
бронхіті та при поєднанні інфільтративного туберкульозу легень та
хронічного бронхіту. Так, у процесі проведення роботи нами встановлено, що
в ПЗО рівень ІЛ-6 бронхоальвеолярного вмісту був (45,52±4,14) пг/мл, ІЛ-4 –
(9,03±0,17) пг/мл, а показник IFN-γ склав (1,31±0,12) пг/мл (р<0,05).
Таблиця 3.3
Показники рівня IFN-γ, ІЛ-4 та ІЛ-6 (пг/мл) у
бронхоальвеолярному вмісті у хворих з інфільтративним туберкульозом
легень, залежно від наявності хронічного бронхіту, (М±m)

ІЛ-4
ІЛ-6

1,31
±0,12
9,03
±0,17
45,52
±4,14

Хворі з
інфільтративним
туберкульозом
легень на фоні
хронічного
бронхіту, n=27
(група ІІІ)

IFN-γ

Хворі з
інфільтративним
туберкульозом
легень, n=14
(група ІІ)

Показники

ПЗО, n=15

Хворі з хронічним
бронхітом, n=18
(група І)

Групи обстежених

1,12
±0,03
5,33
±0.21
93,27
±0,06

0,83
±0,11
4,98
±0,47
145,81
±28

0,47
±0,08
2,74
±0,24
204,26
±14

р1

р2

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Примітки:
р1 – достовірність різниці параметрів між показниками груп
дослідження;
p2 - достовірність різниці параметрів між групами дослідження та
контролем.
Слід підкреслити, що характерною ознакою хронічного бронхіту у фазі
загострення, було

виявлене нами

різке

наростання

титрів

ІЛ-6

у
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бронхоальвеолярному вмісті (І група хворих): даний показник достовірно
зріс на момент госпіталізації в 2,05 раза, порівняно з показниками групи
контролю (р2<0,05) (табл. 3.3). Більш виражене, ніж в осіб І групи
дослідження, наростання рівня ІЛ-6 ми спостерігали в пацієнтів з
інфільтративним

туберкульозом

легень,

де

даний

цитокін

становив

(93,27±0,06) пг/мл (р1<0,05), що було в 3,20 раза (р2<0,05) більше від значень
групи ПЗО.
Проте, максимально маніфестною була динаміка наростання титрів ІЛ6 у бронхоальвеолярному вмісті в ІІІ групі хворих: рівень ІЛ-6 у хворих при
сполученні інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту був
у 4,5 раза (р2<0,05) вищий від значення аналогічного показника в групі ПЗО,
у 2,2 раза (р1<0,05), порівняно з І групою хворих та в 1,4 раза (р1<0,05),
порівняно з ІІ групою хворих.
Подальші наші дослідження (табл. 3.4) виявили тенденцію до
достовірного підвищення в 3,28 раза вмісту С-реактивного білка в
бронхоальвеолярному вмісті хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення,
порівняно з групою ПЗО (р<0,05).
При інфільтративному туберкульозі легень даний показник був
більшим від аналогічного в групі контролю в 1,28 раза, а в пацієнтів із
поєднаною

патологією,

що

склали

ІІІ

групу

дослідження,

нами

ідентифіковано максимальне підвищення рівня С-реактивного білка у 6,56
раза, порівняно з групою ПЗО (р<0,05). Таким чином, у пацієнтів І групи
даний показник, склавши (5,42±0,37) мг/л, був у 2,57 раза вище, ніж у
пацієнтів із селективним інфільтративним туберкульозом легень (табл. 3.4).
Проте,

нами

ідентифіковано

найвищі

рівні

С-реактивного

білка

в

бронхоальвеолярному вмісті при поєднанні інфільтративного туберкульозу
легень та хронічного бронхіту, коли рівень описуваного нами параметру
виявився в 2 рази вищим, аніж у хворих І групи дослідження та в 5,2 раза
вищим, ніж в осіб ІІ групи (р<0,05). Окрім цього нами встановлено
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кореляцію (r=0,89; р<0,05) та (r=0,98; р<0,05) між підвищенням у
бронхоальвеолярному вмісті рівня С-реактивного білка та із зростанням в 1,4
раза (р<0,05) показника ІЛ-6 і наростанням рівня ШОЕ до (39,3±3,4) мм/год у
осіб ІІІ групи дослідження, відповідно. Підвищення рівня С-реактивного
білка також корелювало зі зростанням даних колагену ІV типу в
бронхоальвеолярному вмісті (r=0,74; р<0,05).
Таблиця 3.4
Показники рівня С-реактивного білка в бронхоальвеолярній рідині
(мг/л) у хворих на інфільтративний туберкульоз легень, залежно від
наявності хронічного бронхіту, (М±m)
Показник

ПЗО, Хворі на
n=15 хронічний
бронхіт,
n=18
(група І)

С1,65
реактивний ±0,11
білок

5,42
±0,37

Групи обстежених
Хворі на
Хворі на
інфільтративний інфільтративний
туберкульоз
туберкульоз
легень, n=14
легень
(група ІІ)
поєднаний з
хронічним
бронхітом,
n=27
(група ІІІ)
2,11
10,87
±0,28
±1,45

р1

р2

0,05

0,05

Примітки:
р1 – достовірність різниці параметрів між показниками груп
дослідження;
p2 - достовірність різниці параметрів між групами дослідження та
контролем.
Як достовірно випливає з проведених нами досліджень, рівень ІЛ-4 у
хворих на хронічний бронхіт (І група хворих) був в 1,69 раза нижчий від
значення аналогічного показника в групі ПЗО (р2<0,05).
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Характерною ознакою інфільтративного туберкульозу легень було
виявлене нами різке зниження титрів ІЛ-4 в бронхоальвеолярному вмісті:
даний показник склав (4,98±0,47) пг/мл, а це в 1,81 раза нижче, ніж у хворих І
групи (р1<0,05) (див. табл. 3.3).
Для поєднаної патології (ІІІ група хворих) показовим є встановлений
достовірний дефіцит ІЛ-4, який на момент госпіталізації був понижений у 3,3
раза, порівняно з групою ПЗО (р2<0,05), а також на 7,0 % нижчим від
показників у І групі (р1<0,05) та на 94,5 % - у ІІ групі хворих (р1<0,05). Варто
відзначити, що депресія ІЛ-4 чітко корелювала з підвищенням вмісту Среактивного білка в бронхоальвеолярному вмісті (r=-0,85; р<0,05).
Для хронічного бронхіту у фазі загострення (І група хворих)
характерним є також і зниження рівня IFN-γ, який до початку лікування був
понижений на 17,0 %, у порівнянні з групою ПЗО, де даний показник
становив (1,31±0,12) пг/мл (р2<0,05) (див. табл. 3.3).
Проведені подальші дослідження встановили, що вміст IFN-γ в
бронхоальвеолярному вмісті значно різнився у хворих із хронічним
бронхітом у фазі загострення (І група хворих), порівняно з даними хворих на
інфільтративний туберкульоз легень (ІІ група хворих), зокрема нами
зафіксовано зменшенням рівня IFN-γ на 34,9 % (р1<0,05), порівняно з І
групою хворих, та в 1,58 раза нижчим, порівняно з групою ПЗО (р2 0,05).
Хочемо підкреслити, що характерною ознакою інфільтративного
туберкульозу легень із супутнім хронічним бронхітом, було виявлене нами
надзвичайно різке зниження титрів IFN-γ в бронхоальвеолярному вмісті:
даний показник зменшився в 2,8 раза, порівняно з показниками групи
контролю (р2<0,05) (див. табл. 3.3), на 38,3 %, порівняно з І дослідною
групою (p1<0,05) та на 76,6 %, порівняно з ІІ групою дослідження (p1<0,05).
На нашу думку, заслуговує на увагу й факт кореляції різкого дефіциту IFN-γ
з максимальним підвищенням колагену ІV типу в бронхоальвеолярному
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вмісті хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із
хронічним бронхітом (r=-0,91; р<0,05).
Детальніші дослідження дозволили нам встановити, що у хворих
із хронічним бронхітом у фазі загострення (І група хворих) наявна
тенденція до збільшення рівня колагену ІV типу в бронхоальвеолярному
вмісті (рис. 3.4), зокрема даний параметр збільшився в 1,82 раза
(р 2 <0,05), порівняно з рівнем у ПЗО і склав (17,39±2,4) нг/мг.
Поряд із цим, нами ідентифіковано, хоча й недостовірне, збільшення на
27,2 %, порівняно з даними ПЗО (р2>0,05), рівня колагену ІV типу в
бронхоальвеолярному вмісті у хворих на інфільтративний туберкульоз легень
(ІІ група хворих), проте його рівень був на 43,6 % нижчим, аніж у хворих І
групи дослідження (р1 0,05) (табл. 3.5).
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17,39
12,11
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група ІІ
група ІІІ
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0
Колаген IV типу, нг/мл

Рис. 3.4. Показники колагену ІV типу (нг/мл) у бронхоальвеолярному
вмісті у хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із
хронічним бронхітом (М±м).
Уже традиційно песимістичним виявився отриманий нами результат у
ІІІ групі хворих, де виявлено достовірне збільшення рівня колагену ІV типу в

75

бронхоальвеолярному вмісті. Даний показник склав (37,64±2,8) нг/мл і
перевищував дані групи контролю в 4 раза (р2<0,05), у 2,2 раза - порівняно з І
групою (р1<0,05) та в 3,1 раза - порівняно з ІІ групою хворих (р1<0,05) (див.
табл. 3.5).
Таким чином, розвиток інфільтративного туберкульозу легень, що є
тригером

фази

загострення

хронічного

бронхіту

супроводжується

достовірним підвищення вмісту колагену ІV типу в бронхоальвеолярній
рідині, унаслідок прогнозованого збільшення активності фібробластів (на тлі
порушень мікроциркуляції, активації перекисного окислення ліпідів та явищ
гіпоксії).
Таблиця 3.5
Показники рівня колагену IV в бронхоальвеолярній рідині (нг/мл)
у хворих на інфільтративний туберкульоз легень, залежно від наявності
хронічного бронхіту, (М±m)
Групи обстежених
Показник

Колаген
IV типу

ПЗО,
n=15

9,52
±1,17

Хворі на
Хворі на
Хворі на
хронічний інфільтративний інфільтративний
бронхіт,
туберкульоз
туберкульоз
n=18
легень, n=14
легень,
(група І)
(група ІІ)
поєднаний з
хронічним
бронхітом,
n=27
(група ІІІ)
17,39
12,11
37,64
±2,4
±0,28
±2,8

р1

р2

0,05 >0,05

Примітки:
р1 – достовірність різниці параметрів між показниками груп дослідження;
p2 - достовірність різниці параметрів між групами дослідження та контролем.

Отримані нами дані свідчать про порушення локальної імуннозапальної відповіді й є свідченням прогресування локальних ознак
вторинного імунодефіциту та посилення явищ неоколагеногенезу, у хворих
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на інфільтративний туберкульоз легень, що мають негативну тенденцію при
супутній патології у вигляді хронічного бронхіту, що доводить доцільність у
подальшому пошуку модернізації лікувальних програм.
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РОЗДІЛ 4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З
ЗАСТОСУВАННЯМ ГЛЮКОЗАМІНІЛМУРАМІЛПЕНТАПЕПТИДУ В
ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ НА ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ
ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ
У відповідності до мети і завдань дисертації в матеріалах даного
розділу

описуються

результати

комплексного

лікування

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом. У
попередніх розділах ми відмічали, що однією з провідних ланок у патогенезі
розвитку, прогресування і взаємообтяження

коморбідної патології є

порушення реактивності організму за умов прогресування запального
процесу, який набуває неконтрольованого розвитку з боку імунної системи,
що проявляється зрушенням імунної відповіді та бронхообструкцією. У
легенях, які ураженні мікобактерією туберкульозу легень, виникають і
патологічні, і саногенетичні зміни імунітету, що уповільнюють регресію
запальних змін у легеневій тканині та запуск формування склеротичних
процесів. Усе вищеописане призводить до поглиблення патологічного
процесу й потребує додаткової медикаментозної корекції.
Із метою впливу на патогенетичні процеси нами в комплексному
лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із
хронічним

бронхітом,

був

призначений

лікарський

препарат

з

імуностимулюючою дією – глюкозамінілмурамілпентапептид. Була вивчена
дія даного препарату на клініко-лабораторні, функціональні зміни, а також на
локальні ендобронхіальні рівні показників ІЛ-6, С-реактивного білка та
колагену IV типу.
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4.1.

Вплив

глюкозамінілмурамілпентапептиду

на

клініко-

лабораторні показники у хворих на інфільтративний туберкульоз легень
у поєднанні з хронічним бронхітом
Було проведене поглиблене клініко-лабораторне та інструментальне
дослідження 40 хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із
хронічним бронхітом. Застосування стандартної схеми лікування відповідно
до чинних державних протоколів у 18 пацієнтів з інфільтративним
туберкульозом легень, поєднаним із хронічним бронхітом (ІІІ-а підгрупа),
сприяло не повній клінічній ефективності. Зокрема, на 30-у добу лікування
ми не відмітили значних змін у симптоматиці: кашель у 17 пацієнтів (94,4 %)
із виділенням мокротиння – у 15 (83,3 %) хворих; субфебрильна температура,
нічна пітливість та загальна слабкість спостерігалися в 15 (83,3 %) пацієнтів
(табл. 4.1).
На 60-у добу лікування кашель припинився в 5 пацієнтів, що склало –
72,2 % випадків, у 3 пацієнтів зменшилася задишка при фізичних
навантаженнях і становила відповідно 55,6 %. На 120-у добу лікування
клінічні ознаки в даної підгрупи обстеження, проявлялися періодичним
кашлем у 4 пацієнтів, що склало - 22,2 %. Також певні зміни спостерігалися і
при

фізикальному

обстежені

пацієнтів.

На

30-у

добу

лікування

вислуховувалося везикулярне дихання з жорстким відтінком у 13 хворих та
наявність сухих хрипів у 10 пацієнтів, дані показники відповідно склали 72,2
% і 55,6 %. Дані фізикальні ознаки спостерігалися і на 120-у добу лікування,
а саме: везикулярне дихання з жорстким відтінком вислуховувалося
аускультативно в 3 пацієнтів та розсіяні сухі хрипи в 2 хворих, що становило
16,7 % і 11,1 % відповідно.
Бактеріовиділення спостерігали у всіх пацієнтів на початку інтенсивної
фази лікування (60 доз). Відповідно до державних стандартів на 60-й дозі
стандартної схеми лікування були проведені бактеріоскопічні методи
дослідження мокроти, за допомогою яких на 60-у добу лікування ми виявили
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продовження бактеріовиділення у 8 пацієнтів, що склало відповідно 44,4 %.
На 90 добу терапії бактеріовиділення спостерігалося в 2 хворих (11,1 %).
Таблиця 4.1
Розподіл частоти виявлення клінічної симптоматики (%) у процесі
лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з
хронічним бронхітом
Клінічні
симптоми
Кашель
Виділення
мокротиння
Субфебрильна
температура
Загальна
слабкість,
швидка
втомлюваність
Нічна
пітливість
Втрата маси
тіла
Везикулярне
дихання з
жорстким
відтінком
Задишка при
фізичних
навантаженнях
Наявність
сухих хрипів

Підгрупа ІІІ-а, n=18
До
лікування

30 діб
лікування

60 діб
лікування

120 діб
лікування

100,0

94,4

72,2

22,2

83,3

83,3

44,4

0

100,0

83,3

0

0

100,0

83,3

0

0

100,0

83,3

0

0

100,0

77,8

0

0

94,4

72,2

44,4

16,7

77,8

72,2

55,6

0

94,4

55,6

33,3

11,1

В обстежуваних ІІІ-б підгрупи на 30-у добу лікування ми спостерігали
кашель із виділенням мокротиння у 18 пацієнтів (81,8 %), субфебрильну
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температуру – у 19 хворих (86,4 %) та загальну слабкість і нічну пітливість –
у 16 пацієнтів (72,7 %) (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Розподіл частоти виявлення клінічної симптоматики (%) у процесі
лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з
хронічним бронхітом
Клінічні
симптоми
Кашель
Виділення
мокротиння
Субфебрильна
температура
Загальна
слабкість, швидка
втомлюваність
Нічна пітливість

Підгрупа ІІІ-б, n=22
До
лікування

30 діб
лікування

60 діб
лікування

120 діб
лікування

100,0

81,8

40,9

0

81,8

81,8

18,2

0

100,0

86,4

0

0

100,0

81,8

0

0

100,0

72,7

0

0

100,0
68,2
0
0
Втрата маси тіла
Везикулярне
90,9
59,1
36,4
4,6
дихання з
жорстким
відтінком
Задишка при
68,2
59,1
31,8
0
фізичних
навантаженнях
Наявність сухих
90,9
50,0
31,8
0
хрипів
Примітка: міжгрупові значення показника вірогідно відрізняються, (р < 0,05)
На 60-у добу терапії стандартною схемою лікування з додаванням
глюкозамінілмурамілпентапептиду в 9 пацієнтів припинився кашель, що
склало 40,9 % і було в 2,4 раза менше (р<0,05), порівняно до лікування, із них
у 4 пацієнтів він супроводжувався виділенням мокротиння, що відповідало
18,2 % і цей показник був менший в 4,5 раза, ніж до лікування (р<0,05).
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Ознаки інтоксикаційного синдрому були відсутні у всіх пацієнтів, а задишка
при фізичному навантаженні спостерігали в 7 хворих (31,8 %), що в 2,1 раза
менше, порівняно з показником до початку лікування (р<0,05). Наявність
везикулярного дихання з жорстким відтінком зменшилася у 8 пацієнтів,
даний показник склав 36,4 % і став меншим у 2,5 раза, порівняно з
показником

до

лікування

(р<0,05).

Сухі

хрипи

вислуховувалися

аускультативно в 7 хворих (31,8 %), що в 2,9 раза менше за показник до
лікування (р<0,05). На 120-у добу лікування зі всіх досліджуваних осіб,
везикулярне дихання з жорстким відтінком спостерігали в одного пацієнта,
що склало 4,6 %.
Бактеріовиділення виявили у всіх пацієнтів на початку інтенсивної
фази лікування. Відповідно до державних стандартів, на 60-й дозі
стандартної

схеми

лікування

були

проведені

бактеріоскопічні

та

бактеріологічні методи дослідження мокротиння, за допомогою яких на 60-у
добу лікування ми виявили продовження бактеріовиділення у 4 пацієнтів, що
склало відповідно 18,2 %, а на 90-у добу лікування - в 1 хворого (4,6 %).
Додавання глюкозамінілмурамілпентапептиду в комплексну терапію хворих
на інфільтративний туберкульоз легень та хронічний бронхіт підвищує
частоту припинення бактеріовиділення на 60-ту добу лікування у 81,8 % осіб
ІІІ-б підгрупи проти 55,6 % у пацієнтів ІІІ-а підгрупи. По завершенню
інтенсивної фази лікування частота припинення бактеріовиділення була у
88,9 % - ІІІ-а підгрупі та 95,4 % хворих в ІІІ-б підгрупі (р>0,05), що вплинуло
й на скорочення термінів стаціонарного лікування з (2,7±0,1) місяці до
(2,5±0,1) місяці, однак дана динаміка була не достовірною (р>0,05).
Дані

зміни

свідчать

про

позитивний

вплив

препарату

глюкозамінілмурамілпентапептиду на перебіг клінічних ознак.
При поступленні у стаціонар у хворих двох підгруп було виявлено
практично однакові зміни показників загального аналізу крові, які свідчили
про наявність запального процесу. У пацієнтів ІІІ-а підгрупи на 30-у добу
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лікування показник ШОЕ становив (12,22±0,99) мм/год і став нижчим в 1,7
раза, у порівнянні з даними до лікування (р 2 0,05). На 60-у добу терапії у
хворих даної підгрупи ми відмітили, що показник ШОЕ склав (7,39±0,89)
мм/год, що в 1,8 раза вище, ніж у групі контролю (р1 0,05).
Таблиця 4.3
Динаміка показника швидкості осідання еритроцитів (мм/год) у
крові в процесі лікування хворих на інфільтративний туберкульоз

4,01
±0,78

р1

р2

р3

60 діб
лікування

12,22 7,39
±0,99 ±0,89

30 діб
лікування

20,33
±1,07

ІІІ-б підгрупа, n=22
До
лікування

60 діб
лікування

ІІІ-а підгрупа, n=18
30 діб
лікування

ПЗО,
n=15

До
лікування

ШОЕ (мм/год)

Показники

легень, поєднаний із хронічним бронхітом (М±m)

19,86 8,77
4,41
<0,05 <0,05 <0,05
±1,0 ±0,87 ±0,36

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та
практично здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після
проведеного лікування;
р3 — достовірність різниці показників між підгрупами дослідження.
У хворих ІІІ-б підгрупи ШОЕ на 30-у добу лікування зменшилося і
становило (8,77±0,87) мм/год і ці дані були кращі в 1,4 раза за відповідний
період у ІІІ-а підгрупі (р3<0,05) та в 2,3 раза нижчі, порівняно з показником
до лікування (р2<0,05). Хочемо відмітити, що депресія рівня С-реактивного
білка (6,86±0,76) мг/л корелювала зі зменшенням показника ШОЕ (r=0,93;
р<0,05). Більш позитивні зміни нами відзначаються на 60-у добу лікування,
де показник ШОЕ становив (4,41±0,36) мм/год і був нижчим в 1,7 раза,
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порівняно з ІІІ-а підгрупою (р3<0,05) у відповідний період, але залишався в
1,1 раза вищим, ніж показник ПЗО (р1<0,05).
Одним із важливих показників ефективного лікування хворих на
інфільтративний

туберкульоз

легень

є

розсмоктування

вогнищево-

інфільтративних змін на кінець інтенсивної фази лікування (60 доба).
Стандартна

схема

протитуберкульозної

терапії

з

включенням

глюкозамінілмурамілпентапептиду, яку застосовували в ІІІ-б підгрупі,
призвела до позитивної рентгенологічної динаміки за даний період
лікування:

повне

розсмоктування

вогнищево-інфільтративних

змін

спостерігалося у 4 (18,2 %) обстежуваних та їх зменшення – в 14 (63,6 %), що
відповідно було в 1,6 та в 1,3 раза краще за показники в ІІІ-а підгрупі (р<0,05)
(табл. 4.4).
Таблиця 4.4

Вплив глюкозамінілмурамілпентапептиду на розсмоктування
вогнищево-інфільтративних змін у легенях після закінчення інтенсивної
фази протитуберкульозної терапії в хворих на інфільтративний
туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом
Стан
розсмоктування
вогнищевоінфільтративних
змін
Розсмоктування

Групи хворих
ІІІ-а, n=18

ІІІ-б, n=22

абс

%

абс

%

2

11,1

4

18,2

Зменшення

9

50,0

14

63,6

Без змін

5

27,8

4

18,2

Наростання

2

11,1

-

-

Примітка: міжгрупові значення показника вірогідно відрізняються, (р < 0,05).
Однак на 90-у добу від початку лікування, у ІІІ-б підгрупі
спостерігалася позитивна динаміка у 18 хворих (81,8 %), а саме: часткове
розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін, що в 1,1 раза краще за

84

рентгенологічні зміни в ІІІ-а підгрупі (p>0,05). У 13 пацієнтів (72,2 %) ІІІ-а
підгрупи відмічали ущільнення та часткове розсмоктування вогнищевоінфільтративних змін. На кінець основного курсу лікування відмічали
подальше розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін у 90,9 % (р>0,05)
пацієнтів ІІІ-б підгрупи, що було вищим в 1,1 раза, порівняно з ІІІ-а когортою
хворих (p>0,05). Прогресування запальних змін у 2 хворих (11,1 %) ІІІ-а
підгрупи було пов’язано з низькою прихильністю до лікування (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Динаміка розсмоктування та ущільнення вогнищевоінфільтративних змін у легенях у хворих на інфільтративний
туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом
Термін
лікування

Групи хворих
ІІІ-а, n=18

ІІІ-б, n=22

абс

%

абс

%

2 місяці

2

11,1

4

18,2

3 місяці

13

72,2

18

81,8

6 місяці

15

83,3

20

90,9

Примітка: міжгрупові значення показника вірогідно відрізняються, (р>0,05).
Отже, додавання глюкозамінілмурамілпентапептиду до стандартної
схеми

лікування,

розсмоктування
інтенсивної

призвело

до

достовірного

вогнищево-інфільтративних

фази

лікування,

так

і

змін,

підвищення
як

після

по

частоти

закінченню

основного

курсу

антимікобактеріальної терапії.
Дослідження щодо ефективності лікування хворих на інфільтративний
туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом проведено на кінець
основного курсу антимікобактеріальної терапії (табл.4.6).
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Ефективність лікування хворих на інфільтративний туберкульоз,
поєднаний із хронічним бронхітом у ІІІ-б підгрупі висока. Вилікуваних
випадків спостерігалося у 72,7 % та завершення лікування - в 22,7 %
пацієнтів, що було в 1,6 раза вище та в

2,0 раза нижче за відповідні

показники в ІІІ-а підгрупі (p<0,05).
Таблиця 4.6
Ефективність лікування на момент завершення основного курсу
протитуберкульозної терапії у хворих на інфільтративний туберкульоз,
поєднаний із хронічним бронхітом
Показники
ефективності
лікування

Групи хворих
ІІІ-а, n=18

ІІІ-б, n=22

абс

%

абс

%

Вилікування

8

44,4

16

72,7

Лікування завершене

8

44,4

5

22,7

Ефективне лікування
загалом
Невдача лікування

16

88,9

21

95,4

2

11,1

1

4,6

Примітка: міжгрупові значення показника вірогідно відрізняються, (р < 0,05)
Отже,

включення

в

комплексну

глюкозамінілмурамілпентапептиду

пацієнтам

терапію
із

препарату

інфільтративним

туберкульозом легень, поєднаним із хронічним бронхітом у фазі загострення,
призводить

до

підвищення

частоти

розсмоктування

вогнищево-

інфільтративних змін по завершенню інтенсивної фази лікування.
Із

метою

оцінки

глюкозамінілмурамілпентапептиду

ефективності
та

стандартної

терапії

призначення
нами

було

проаналізовані дані фібробронхоскопії в 11 пацієнтів ІІІ-а підгрупи та 16
пацієнтів ІІІ-б підгрупи.
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Аналіз даних встановив на 30-у добу проведеного стандартного
лікування в осіб ІІІ-а підгрупи дослідження, що виражене катаральне
запалення зменшилося, порівняно з показником до лікування і склало 63,6 %,
помірне катаральне запалення спостерігали в 18,2 % (рис.4.1). На 150-у добу
(9 пацієнтів) у 2,9 раза зменшилися явища вираженого катарального
запалення, відповідно помірне катаральне запалення виявили лише в 55,6 %
пацієнтів (р<0,05) (рис.4.2). Без динамічних змін залишилися ознаки
ідентифікації атрофії слизової оболонки бронхів.

Рис.4.1. Стан слизової бронхів (%) на 30-у добу лікування ІІІ-а
підгрупи.
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Рис. 4.2. Стан слизової оболонки бронхів (%) на 150-у добу лікування
ІІІ-а підгрупи.
У пацієнтів ІІІ-б підгрупи явища вираженого катарального запалення на
30-у добу лікування виявили в 56,2 %, що на 7,39 % нижче за показники в ІІІа підгрупі (р<0,05) (рис.4.3). На 150-у добу терапії в 12 пацієнтів спостерігали
більш позитивні зміни, а саме було встановлено подальше достовірне
зменшення (р<0,05) частки вираженої катаральної форми запалення, яке
визначали лише у

16,7 % пацієнтів, що на 5,55 % менше (р<0,05) за

відповідний показник у ІІІ-а підгрупі, а помірне катаральне запалення було на
13,89 % менше (р<0,05) за дані ІІІ-а когорти та ідентифікувалося в 41,7 %
хворих. Відновлення стану слизової оболонки бронхів спостерігали в 33,3 %
пацієнтів. Як демонструє рис. 4.4, достовірних змін

ознак ідентифікації

атрофії слизової оболонки бронхів у процесі лікування хворих ІІІ-б підгрупи
дослідження теж не встановлено.
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Рис. 4.3. Стан слизової бронхів (%) на 30-у добу лікування ІІІ-б
підгрупа.

Рис.4.4. Стан слизової бронхів (%) на 150-у добу лікування ІІІ-б підгрупи.
Отже додаткове включення в комплексну терапію пацієнтів з
інфільтративним туберкульозом легень, поєднаним із хронічним бронхітом у
фазі загострення, препарату глюкозамінілмурамілпентапептиду проявляється
позитивно спрямованою динамікою змін стану слизової оболонки бронхів за
даними ендоскопії та клініко-лабораторної картини, причому компенсацію
змін з боку ендобронхіальних ознак запалення слизової оболонки бронхів
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спостерігали у хворих, які в комплексній терапії приймали даний
імуномодулятор дом’язово з переходом у подальшому на пероральний
прийом.
4.2. Стан функції зовнішнього дихання в процесі лікування
інфільтративного

туберкульозу

легень,

поєднаного

з

хронічним

бронхітом
Проведене дослідження показало, що досліджувана нами коморбідність
сприяє появі та прогресуванню обструктивних змін. Оцінку функції
зовнішнього дихання виконували на 30-у та 150-у добу лікування в 40 хворих
на інфільтративний туберкульоз легень у поєднані з хронічним бронхітом.
При аналізі спірографічних показників у хворих ІІІ-а підгрупи
виявлено незначне зниження основних швидкісних показників функції
зовнішнього дихання (ОФВ1 та ФЖЄЛ), що не дає змоги ідентифікувати
наявність вентиляційної недостатності в пацієнтів даної підгрупи. Проте, ми
спостерігали більш чіткі зміни показників МШВ25, МШВ50, та МШВ75. Так,
МШВ25 становив (71,45±2,91) %, що було на 17,46 % нижче за дані групи
контролю (p1<0,05), МШВ50 знизився до (73,04±2,23) %, і був нижчим на
17,01% (p1<0,05), порівняно з даними ПЗО. Спостерігалася подібна тенденція
щодо зниження показника МШВ75, який становив (66,38±2,16) %, що було на
23,52 % нижчим за дані підгрупи контролю (p1<0,05).
Оцінюючи показники спірограми в ІІІ-а підгрупі на 30-у добу
лікування, ми не відмічали виражених змін. Однак МШВ25 становив
(73,18±2,87) %, що було в 1,02 раза вищим, ніж до лікування, МШВ50 в 1,05
раза та МШВ75 в 1,06 раза перевищив відповідний показник (p2<0,05). На
150-у добу встановлено незначне зростання показників, а саме

МШВ25

становив (76,6±2,4) %, який на 5,15% збільшився відповідно до даного
показника до лікування (p2<0,05), але був в 1,21 раза менше, порівняно з ПЗО
(p1<0,05). МШВ50 підвищився до (80,59±2,1) %, і був вищим на 7,55 %,
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порівняно з даними до лікування (p2<0,05), однак, порівняно з групою
практично здорових осіб, показник був на 9,91 % менший (p1<0,05).
Зростання показника МШВ75 (76,84±2,03) %, було на 10,46 % вищим, за дані
до лікування (p2<0,05), але на 13,06 % меншим за показники групи ПЗО
(p1<0,05) (табл 4.7).
Таблиця 4.7
Показники функції зовнішнього дихання в процесі лікування у
хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним
бронхітом, (М±m)
Показники
спірометрії

Підгрупи обстежених
ІІІ-а, n=18

р1

р2

92,36±0,42

0,05

0,05

84,99±1,27

86,61±1,59

0,05

0,05

71,45±2,91

73,18±2,87

76,6±2,4

0,05

0,05

90,5±4,11

73,04±2,23

76,68±2,05

80,59±2,1

0,05

0,05

89,9±3,98

66,38±2,16

70,42±2,28

76,84±2,03

0,05

0,05

ОФВ1/ФЖЄЛ,
84,2±2,47
%

80,69±2,34

83±2,15

88,19±1,77

0,05

0,05

ПЗО,
n=15

До лікування

30-а доба

150-а доба

ФЖЄЛ, %

101,2±3,25

90,62±0,73

90,59±0,60

ОФВ1, %

97,3±1,47

81,56±1,01

МШВ25, %

93,1±4,81

МШВ50, %
МШВ75, %

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та практично
здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після проведеного
лікування.

Позитивний ефект ми отримали при лікуванні хворих ІІІ-б підгрупи, де
в

комплексній

терапії

застосовано

імуномодулятор

глюкозамінілмурамілпентапептид, що дало можливість на 30-у добу
лікування відмітити незначне зростання показників: МШВ25 становив
(75,33±2,43) %, МШВ50 - (78,62±1,82) %, а МШВ75 - (73,06±2,11) %. Як видно
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з табл. 4.8, на 150-у добу ми встановили подальше достовірне зростання
показників, а саме МШВ25 становив (89,12±1,83) %, МШВ50 - (88,58±1,55) %,
а МШВ75 - (82,46±2,19) % (табл 4.8).
Таблиця 4.8
Показники функції зовнішнього дихання в процесі лікування у
хворих на інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним
бронхітом, (М±m)
Показники
спірометрії

ПЗО,
n=15

Підгрупи обстежених
ІІІ-б, n=22
До лікування

30-у добу

150-у добу

р1

р2

р3

ФЖЄЛ, %

101,2±3,25 90,64±0,81

91,45±0,51

92,83±0,41

0,05

0,05

0,05

ОФВ1, %

97,3±1,47

82,63±0,9

87,89±0,77

90,6±1,08

0,05

0,05

0,05

МШВ25, %

93,1±4,81

69,95±2,28

75,33±2,43

89,12±1,83

0,05

0,05

0,05

МШВ50, %

90,5±4,11

75,15±2,00

78,62±1,82

88,58±1,55

0,05

0,05

0,05

МШВ75, %

89,9±3,98

65,9±2,12

73,06±2,11

82,46±2,19

0,05

0,05

0,05

ОФВ1/ФЖЄЛ,
84,2±2,47
%

80,27±1,89

85,37±1,54

91,6±0,95

0,05

0,05

0,05

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та практично
здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після проведеного
лікування;
р3 — достовірність різниці показників між підгрупами дослідження.

Таким

чином,

повний

курс

прийому

препарату

глукозоамінілмурамілпентапептид на фоні стандартної схеми лікування
призвів до зростання показників ФЗД. Відмічаємо, що в пацієнтів ІІІ-б
підгрупи показник МШВ25 на 150-у добу лікування був кращим в 1,2 раза,
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МШВ50 – в 1,1 раза, а МШВ75 – в 1,1 раза за відповідний період у ІІІ-а
підгрупі (p3<0,05) (див. табл. 4.7 та 4.8).
Однак, дані параметри все ж залишаються меншими від значень у групі
контролю, а саме на 150-у добу лікування показники МШВ25, МШВ50,
МШВ75 були меншими відповідно на 4,0 %, 1,9 % та 7,4 %, порівняно з
показниками ПЗО (р1<0,05).
Отже,

стандартна

схема

глюкозамінілмурамілпентапептидом,

лікування
сприяє

в

поєднанні

відновленню

з

функції

зовнішнього дихання при інфільтративному туберкульозі легень, поєднаному
з

хронічним

бронхітом,

що

зумовлено

посиленням

саногенетичних

механізмів ліквідації поєднання специфічного та неспецифічного запального
процесу в бронхолегеневій системі, а відтак – зменшення підгрунтя для
вторинної бронхообструкції.
4.3. Динаміка показників активності неоколагенезу, вмісту Среактивного білка та ІЛ-6 у хворих на інфільтративний туберкульоз
легень у поєднанні з хронічним бронхітом під впливом стандартної
схеми лікування та глюкозамінілмурамілпентапептиду
При вивченні досліджуваної проблеми ми виявили, що при порушенні
імунної відповіді спостерігається прогресування явищ неоколагенезу та
дисбаланс запальної відповіді. Оцінка рівня показників ІЛ-6, С-реактивного
білка та колагену IV типу в бронхоальвеолярному вмісті проводили в 27
пацієнтів: ІІІ-а підгрупа - 11 хворих, які отримували терапію відповідно до
стандартів лікування; ІІІ-б підгрупа - 16 хворих, яким до лікувальної схеми
було додано глюкозамінілмурамілпентапептид.
На момент початку спостереження нами верифіковано підвищення
рівнів С-реактивного білка в бронхоальвеолярному вмісті, які були більшими
від показників у ПЗО у хворих ІІІ-б підгрупи в 5,98 раза (р1<0,05) та у хворих
ІІІ-а підгрупи в 6,54 раза (р1<0,05).
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У пацієнтів ІІІ-б підгрупи рівень С-реактивного білка на 30-у добу
лікування зменшився і становив (6,86±0,76) мг/л, що було в 1,2 раза кращим
за відповідний показник у ІІІ-а підгрупі (р3<0,05) та в 1,4 раза нижче,
порівняно з показниками до лікування (р2<0,05) і корелює із зменшенням
значень

показників

ШОЕ

(r=0,93;

р<0,05).

Хоча

ми

не

досягли

максимального зниження рівня С-реактивного білка в бронхоальвеолярному
вмісті на 150-у добу лікування в ІІІ-б підгрупі, але в цій когорті пацієнтів,
нами все ж досягнуто його мінімальний рівень, оскільки, показник Среактивного білка в даній підгрупі становив (2,96±0,32) мг/л, що було в 1,7
раза нижчим, порівняно з показником ІІІ-а підгрупи (р3<0,05), проте все ж
залишався в 1,8 раза вищим, ніж показник групи ПЗО (р1<0,05).
Таблиця 4.9
Динаміка рівнів С-реактивного білка (мг/л) у
бронхоальвеолярному вмісті в процесі лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом,

30 діб
лікування,
n=16

150 діб
лікування,
n=12

8,31
±0,64

5,16
±0,44

9,86
±1,04

6,86
±0,76

2,96
±0,32

р2

р3

<0,05

До
лікування,
n=16

10,79
±0,71

р1

<0,05

150 діб
лікування,
n=9

ІІІ-б підгрупа

30 діб
лікування,
n=11

1,65
±0,11

ІІІ-а підгрупа
До
лікування,
n=11

СПоказник
реактивний
білок

ПЗО,
n=15

<0,05

(М±m)

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та практично
здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після проведеного
лікування;
р3 — достовірність різниці показників між підгрупами дослідження.

При використанні нами стандартної схеми лікування інфільтративного
туберкульозу легень, поєднаного з хронічним бронхітом, на 30-у добу
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лікування

хворих

(ІІІ-а

підгрупа)

рівень

колагену

IV

типу

в

бронхоальвеолярному вмісті мав незначну позитивну динаміку (табл. 4.10),
зокрема нами спостерігалося його зменшення в 1,2 раза, порівняно з
показниками до лікування (р2<0,05).
При визначені даного показника в бронхоальвеолярному вмісті на 30-у
добу лікування у хворих ІІІ-б підгрупи ми виявили зменшення його рівня в
1,54 раза, що склало (24,50±1,72) нг/мл (р2<0,05), та на 74,79 %
перевершувало отриманий ефект у хворих ІІІ-а підгрупи (р3<0,05).
Таблиця 4.10
Динаміка рівня колагену IV типу (нг/мл) у бронхоальвеолярному
вмісті в процесі лікування хворих на інфільтративний туберкульоз

10,61
±1,04

р3

<0,05

24,50
±1,72

р2

<0,05

37,64
±2,6

р1

<0,05

9,52 37,91±2 32,76± 24,82±
±1,17
,42
2,53
1,74

150 діб
лікування,
n=12

ІІІ-б підгрупа
30 діб
лікування,
n=16

ІІІ-а підгрупа

30 діб
лікування,
n=11
150 діб
лікування,
n=9
До
лікування,
n=16

ПЗО,
n=15

До
лікування,
n=11

Колаген IV Показник
типу

легень, поєднаний із хронічним бронхітом, (М±m)

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та практично
здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після проведеного
лікування;
р3 — достовірність різниці показників між підгрупами дослідження.

Однак, слід зауважити, що більш ефективним для нормалізації
показників

колагену

IV

типу

було

тривале

застосування

глюкозамінілмурамилпентапептиду при лікуванні поєднаної патології (ІІІ-б
підгрупа). Так, на 150-у добу лікування даний показник зменшився в 3,6 раза
і становив (10,61±1,04) нг/мл (р2<0,05), що було на 42,8 % кращим від
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результату в ІІІ-а підгрупі (р3<0,05). Проте, описуючи позитивну динаміку
рівнів колагену IV типу, у ІІІ-б підгрупі дослідження, вони все ж залишалися
в 1,1 раза вищими від показників групи ПЗО (р1<0,05).
На 30 добу стандартної схеми лікування хворих ІІІ-а підгрупи
концентрація ІЛ-6 мала незначну позитивну динаміку (табл. 4.11). У процесі
лікування на 30-у добу в ІІІ-а підгрупі, ми відмітили деякий позитивний
вплив стандартної схеми лікування на даний показник, рівень якого знизився
в 1,1 раза і становив (184,12±14,39) пг/мл (р2<0,05). Кращі показники ми
відмітили на 150-у добу стандартної схеми лікування ІІІ-а підгрупи, де
встановлено зниження рівня ІЛ-6 у бронхоальвеолярному вмісті, а саме його
зменшення в 1,7 раза (р2<0,05), порівняно з показниками до лікування. Проте,
рівень ІЛ-6, незважаючи на позитивну тенденцію, у ІІІ-а підгрупі
дослідження залишався в 2,62 раза вищим від показників групи ПЗО
(р1<0,05).
Варто відмітити, що більш ефективним для нормалізації ІЛ-6 була
комплексна терапія

з включенням глюкозамінілмурамилпентапептиду.

Відповідно на 30-у добу лікування ми відмітили його значення на рівні
(132,85±10,53) пг/мл (р2<0,05), що було краще на 27,9 % за відповідний
період у ІІІ-а підгрупі (р3<0,05) та на 34,4 %, порівняно з показниками до
лікування (р2<0,05) та корелювало із зменшенням значень показника ШОЕ
(r=0,88; р<0,05).
На 150-у добу лікування в ІІІ-б підгрупі дослідження ми відмітили
позитивну динаміку рівня ІЛ-6 у бронхоальвеолярному вмісті, який
достовірно зменшився (р2<0,05). Досягнутий ефект на 42,3 % перевершив
аналогічний показник у ІІІ-а підгрупі дослідження. Однак, даний показник,
як і рівень С-реактивного білка, залишався в 1,5 раза вищим від значень
групи ПЗО (р1<0,05).

96

Таблиця 4.11
Зміна рівня ІЛ-6 (пг/мл) у бронхоальвеолярному вмісті в процесі
лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із

119,27±
6,96

202,64
±15,31

132,85±
10,53

68,79
±8,68

р3

<0,05

150 діб
лікування,
n=12

184,12±
14,39

р2

<0,05

30 діб
лікування,
n=16

205,48
±11,6

р1

<0,05

До
лікування,
n=16

ІІІ-б підгрупа

150 діб
лікування,
n=9

45,52
±4,14

ІІІ-а підгрупа
30 діб
лікування,
n=11

ПЗО,
n=15

До
лікування,
n=11

ІЛ-6 Показники

хронічним бронхітом, (М±m)

Примітки:
p1 – достовірність різниці параметрів між підгрупами дослідження та практично
здоровими особами;
р2 — достовірність різниці між показниками до лікування та після проведеного
лікування;
р3 — достовірність різниці показників між підгрупами дослідження.

Підсумовуючи результати дослідження, які наведенні в даному розділі,
можна сказати, що використання традиційних схем терапії протягом
дослідження

для

лікування

інфільтративного

туберкульозу

легень,

поєднаного з хронічним бронхітом поряд із позитивним клінічним ефектом
не призводили до вираженого впливу на рівні С-реактивного білка та
ендоскопічні ознаки запалення слизової оболонки бронхів, динаміку ІЛ-6 та
колагену ІV типу.
Включення

до

стандартної

глюкозамінілмурамілпентапептид

схеми

сприяло

не

лікування
тільки

препарату

пришвидшенню

позитивної клініко-лабораторної та функціональної динаміки, але й
максимальному наближенню до нормальних значень показників ІЛ-6,
колагену IV типу та С-реактивного білка.
Спостерігається зменшення активності ендобронхіального запалення в
підгрупі, де використовувався глюкозамінілмурамілпентапептид, про що
свідчить наближення до норми показників С-реактивного білка.
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Описаний

вище

спосіб

комплексного

лікування

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом,
впроваджено в практичну діяльність ряду лікувально-профілактичних
закладів держави та захищено Державним Патентам України на корисну
модель № 97369 “Спосіб лікування хворих на інфільтративний туберкульоз у
поєднанні з хронічним бронхітом” від 10.03.2015 р.
Матеріали даного розділу викладені в наступних фахових виданнях:
1. Melnyk O, Ostrovskyi N (2015) Clinical-laboratory peculiarities of the
course of infiltrative tuberculosis combined with chronic bronchitis in complex
treatment using glucosaminylmuramylpentapeptide. The

Pharma Innovation

Journal 4(10.):101-102.
2.

Мельник-Шеремета

ОП,

Островський

НН

(2017)

Влияние

глюкозаминилмурамилпентапептида на патогенетические звенья процессов
неоколлагенеза и воспаления бронхиального дерева при инфильтративном
туберкулезе легких на фоне хронического бронхита. Вестник Витебского
государственного медицинского университета 16(2):91 – 96.
3. Мельник-Шеремета

ОП,

Островський

ММ

(2017)

Вплив

глюкозамінілмурамілпентапептиду на функціональні особливств дихальної
системи та динаміку ІЛ-6 у хворих на інфільтративний туберкульоз,
поєднаний із хронічним бронхітом. Галицький лікарський вісник 3:23-25.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інфільтративний туберкульоз легень, уражаючи в переважній більшості
осіб працездатного віку та характеризуючись високою смертністю й
інвалідизацією хворих унаслідок ускладнень, формує одну з найбільш
обтяжливих медико-соціальних проблем [35, 146, 156]. За прогнозами ВООЗ
до 2050 року близько 40 млн. курців можуть померти від туберкульозу,
оскільки ризик захворіти в них у 2,0 раза більший, аніж у некурців. За
даними ВООЗ, до 2020 року кількість інфікованих мікобактеріями
туберкульозу досягне 2 млрд., з яких 150 млн. занедужають і 36 млн. помруть
за умови, якщо епідемію не взяти під контроль.
Згідно повідомлень іноземних вчених, захворюваність на туберкульоз
була найменшою в країнах Центральної та Західної Європи, а в країнах
Африки, Азії та колишнього соціалістичного табору — найбільшою [244,
246-248]. Провідні вчені України, Ю. І. Фещенко та співавтори [141, 142, 146,
155], В.М. Мельник та співавтори [77, 75], М.М. Кужко та співавтори [67],
М.І. Гуменюк [153] та інші, стверджують, що захворюваність на всі форми
туберкульозу з 1965 року до 1990 року зменшилася з 115,4 до 31,9 на 100 тис.
населення, потім до 1993 року вона зросла на 20,0 %, порівняно з 1990 роком.
У нашій країні епідемія туберкульозу була оголошена в 1995 році і вона
прогресувала до 2005 року [68, 73, 78, 140, 141, 146].
Саме захворювання на туберкульоз виникає, за даними літератури,
приблизно в 10 % осіб, в організмі яких вже є мікобактерія туберкульозу. В
інших випадках розмноження мікобактерії туберкульозу контролює імунна
система і даний збудник може персистувати в альвеолярних макрофагах або
в лімфатичних вузлах. За даними провідних фахівців, у такої категорії
населення

захворювання

розвивається

при

реактивації

латентної

туберкульозної інфекції внаслідок ослаблення імунної системи [146, 156, 226,
230].

99

Згідно літературних повідомлень, хронічний бронхіт домінує серед
хвороб органів дихання, а саме серед хронічних неспецифічних захворювань
легень [28, 92]. Хоча, згідно статистичних даних, показник зменшився на
6,0%, однак це можна пояснити низьким зверненням пацієнтів до лікарів [27,
28].
У зв’язку з поганим станом екології, курінням та появою інших
провокуючих

факторів,

учені

прогнозують

подальший

приріст

захворюваності на хронічний бронхіт [27, 28, 92]. Не втрачає актуальності й
факт, що від дії факторів ризику, умов праці, навколишнього середовища
власне й виникає дане захворювання. Численна кількість наукових праць
присвячена вивченню імунної відповіді при хронічному бронхіті, якими
встановлено, що відбувається пригнічення протиінфекційного імунітету, яке
проявляється зниженням фагоцитозу, зменшенням рівня Ig G та Ig A, як і під
час ремісії, так і під час загострення [27, 28, 132, 199, 207, 237].
Супутній хронічний бронхіт ускладнює перебіг туберкульозу легень збільшуються

терміни

та

зменшується

частота

припинення

бактеріовиділення і загоєння каверн, подовжується загальна тривалість
лікування, збільшується кількість рецидивів та частота розвитку легеневого
серця, що в цілому погіршує соціально-економічну і епідеміологічну
ситуацію щодо туберкульозу [58, 70].
При поєднаній патології спостерігається гіпоксія легеневої тканини,
оскільки відбувається запальна активація клітин, що за даними Ю.І. Фещенка
та співавторів [158], призводить до так званого оксидного стресу і зміни
рівнів запальних медіаторів. Також за даними науковців, гострофазні білки
проявляють найбільшу вираженість запальних процесів, серед біомаркерів [2,
3, 15]. Серед них С-реактивний білок, як уже говорилося, здатний зв'язувати
широкий спектр лігандів – компонентів мікроорганізмів, токсинів, частинок
пошкоджених тканин, перешкоджаючи тим самим їхньому поширенню [2, 3,
15, 158]. Причому продукти такої взаємодії, у свою чергу здатні активувати
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комплемент по класичному шляху, стимулюючи процеси фагоцитозу і
видалення шкідливих продуктів [2, 3, 95, 158, 188, 207, 228].
Ряд глибинних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, свідчать,
що одне з чільних місць у патогенезі прогресування та недостатньої
ефективності лікування захворювання легень належить порушенням балансу
систем реактивності організму та активації запального процесу [38, 39, 76,
77, 87, 114, 146, 203, 227]. Часто вони набувають неконтрольованого
розвитку з боку організму, що, у тому числі, проявляється й депресією
саногенетичних механізмів захисту. До причин, що сприяють появі
специфічного інфільтрату, належать двоєдиний механізм прогресування
неспецифічного запалення (хронічний бронхіт) і специфічного, викликаного
мікобактерією туберкульозу, а також гіперінсоляція, психологічні травми,
вагітність, пологи, аборти та інші фактори, що знижують резистентність
організму [77, 99].
Наявність

обтяжливих

чинників

у

вигляді

вогнищ

хронічної

неспецифічної інфекції, частих респіраторно-вірусних захворювань верхніх
дихальних шляхів або пневмонічного процесу в минулому, що зумовлювали
порушення архітектоніки і топографії бронхіальної структури, сприяють
розвитку хронічного бронхіту, як самостійної нозологічної форми, яка була
діагностована своєчасно [58, 66, 70].
За даними І.О. Новожилової [87], неспецифічний катаральний
ендобронхіт частіше виявляють при інфільтративній формі туберкульозу
легень. При туберкульозі легень, передусім, ушкоджуються зовнішні
оболонки бронхів, на які запальний процес поширюється з паренхіми легень.
Якщо туберкульозний інфільтрат має значні розміри, то в зоні гострих
запальних змін опиняються не лише дрібні бронхи, а й субсегментарні
бронхи

середнього

калібру.

У

хворих

із

вираженими

проявами

бронхообструктивного синдрому виявляють симптоми блокади каверни:
неповне очищення, здуття порожнини, розвиток великої зони перифокальної
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інфільтрації, а внаслідок критичного порушення прохідності бронхів в
уражених туберкульозом ділянках бронхолегеневої тканини розвиваються
ателектатичні зміни [56, 87]. Доля каверни і запальних змін у більшості
випадків залежить від стану дренажної функції легенів, достовірною ознакою
порушення якої є розвиток бронхогенної дисемінації [56].
У хворих на туберкульоз унаслідок формування, переважно, дифузних
форм ендобронхіту просвіт дихальних шляхів звужений рівномірно,
найтяжчий

варіант

бронхообструкції

– експіраторний

колапс

– не

розвивається, тому пацієнт, навіть, у разі виражених порушень функції
зовнішнього дихання недооцінює тяжкість свого стану [56, 87].
Також встановлено, що наявність хронічного бронхіту у хворих на
туберкульоз знижує ефективність їх лікування [58, 70]. Частково це
пов’язано з порушенням саногенезу деструкції легеневої паренхіми, і в
певній мірі, зумовлено гіпоксичною вазоконстрикцією гіповентильованих
ділянок. Отже супутній хронічний бронхіт створює сприятливі умови для
тривалої

персистенції

мікобактерії

туберкульозу

та

недостатньої

концентрації антимікобактеріальних препаратів у зонах активного запалення,
тобто здатний негативно впливати на ефективність лікування відповідних
категорій хворих в зв'язку з комплексом порушень імунітету, сурфактантної
системи, активацією оксидантно-антиоксидантних реакцій, морфологічних
змін у слизовій оболонці бронхів, що супроводжують патологічний процес
[58, 66, 70].
На нашу думку, ціла низка аспектів перебігу інфільтративного
туберкульозу легень поєднаного з хронічним бронхітом залишається
дискусійною. На сучасному етапі неоднозначну оцінку має питання щодо
ролі локальних змін молекулярних посередників імунних реакцій –
інтерлейкінів, колагену ІV типу, неспецифічних прозапальних білкових
факторів.
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Наведені факти потребують цілеспрямованого вивчення механізмів
та окремих ланок патогенезу прогресування інфільтративного туберкульозу
при поєднанні з хронічним бронхітом, а відтак – пошуку відповідно
обґрунтованих методів діагностики й лікування даної патології.
Для досягнення сформульованої мети і розв’язання поставлених
завдань дослідження нами проведено поглиблене клінічне та лабораторноінструментальне обстеження 40 пацієнтів з інфільтративним туберкульозом
легень, середній вік склав (43,7±6,6) роки; 40 хворих на хронічний бронхіт у
фазі загострення, середній вік склав (56,1±4,3) роки та 40 осіб із
інфільтративним туберкульозом легень, поєднаний із хронічним бронхітом у
фазі загострення, середній вік склав (51,5±5,2) роки. Усі хворі були
госпіталізовані,

залежно

від

диференційної

діагностики

профілю
і

у

малих

відділеннях
форм

пульмонології,

туберкульозу

та

бактеріовиділювачів обласного клінічного фтизіопульмонологічного центру
(м.Івано-Франківськ). Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб,
відповідних за віком і статтю, без наявних ознак пульмонологічних
захворювань та іншої патології внутрішніх органів. Верифікацію діагнозу
хронічний

бронхіт

та

його

формулювання

проводили

на

підставі

Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем
охорони здоров'я Х, клінічних та фізикально-інструментальних ознак
(продуктивний кашель не менше 3 місяців на рік протягом 2 і більше років,
наявність у фазі загострення везикулярного дихання з сухими хрипами,
анамнестично

2-3

загострення

на рік протягом останніх

2

років,

рентгенологічні ознаки потовщення стінок бронхів та явища пневмосклерозу)
[28, 58]. Діагноз інфільтративного туберкульозу легень виставляли згідно
матеріалів наказів МОЗ України № 731 від 16.08.2013 та № 620 від 04.09.2014
р.– «Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу первинної,
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної
допомоги «Туберкульоз» [83, 84] та при наявності у хворого рентгенологічно
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підтверджених вогнищево-інфільтративних тіней, схильних до злиття та
клінічних ознак із числа наступних: кашель, задишка, субфебрильна
температура, нічна пітливість, втрата маси тіла.
Серед наявних факторів ризику, що спровокували виникнення
хронічного бронхіту у хворих, переважали у 85,0 % куріння тютюну,
середній стаж куріння (19,8±2,1) пачко-років; вплив несприятливих факторів
виробничого середовища у 60,0 %, або їхнє поєднання. Виробничі умови в
обстежуваних нами хворих зумовлювали наявність та частоту факторів
ризику,

провокуючих

виникнення

хронічного

бронхіту

в

кожному

конкретному випадку, проте найбільш частим безпосередньо передуючим
фоном загострення перебігу патології у 63,3 % пацієнтів було власне куріння,
переохолодження та рецидивуючі респіраторні запальні захворювання.
Хочемо відмітити, що наші дані співзвучні з результатами О.Я. Дзюблика
[28], М.М Кужко [58].
Дослідження проводили за загальноприйнятими термінами обстеження
хворих на туберкульоз легень (накази МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 та
№ 620 від 04.09.2014 р), а також на 30-у та 150-у добу лікування. Стандартна
схема лікування надавалася хворим на інфільтративний туберкульоз легень
згідно зі схемами, передбаченими наказами МОЗ України № 731 від
16.08.2013 та № 620 від 04.09.2014 р. – про затвердження уніфікованого
клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз». Комплексне
лікування хворих на хронічний бронхіт у фазі загострення, залежно від
перебігу захворювання, включало протизапальну, муколітичну, за потреби
етіотропну та бронхолітичну терапію.
Незважаючи на поліморфізм проявів чи навпаки - їхню відсутність, при
інфільтративному туберкульозі та хронічному бронхіті, виділяють ряд
симптомів, які зустрічаються, переважно, кожен зокрема або й усі разом.
Основними з клінічних проявів хронічного бронхіту у хворих є: кашель –
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переважно вранці та зрідка вдень, який носить періодичний характер;
виділення мокротиння здебільшого слизистого характеру, як правило в
невеликій кількості, причому у фазу загострення процесу пацієнти відмічали
появу задишки при фізичних навантаженнях, зміну слизистого характеру
мокротиння на гнійний, а також появу інтоксикаційного синдрому та
везикулярного

дихання

з

жорстким

відтінком

і

сухих

хрипів.

Рентгенологічно для пацієнтів із хронічним бронхітом у фазі загострення
характерними

ознаками

є

осередки

переваскулярної

інфільтрації,

перибронхіальний та периваскулярний пневмосклероз.
Для

хворих

на

інфільтративний

туберкульоз

легень

більш

патогномонічними клінічними проявами патології є: постійний кашель
протягом дня; субфебрильна температура тіла; загальна слабкість, нічна
пітливість, а також характерні фізикальні (везикулярне дихання з жорстким
відтінком) та рентгенологічні (вогнищево-інфільтративні тіні, схильні до
злиття) зміни в легенях.
Спірометричними критеріями досліджуваної патології є показники,
такі як об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1), форсована
життєва ємність легень (ФЖЄЛ) та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ дають
змогу оцінити наявність чи відсутність обструктивних змін, при цьому
зменшені максимальні швидкості видоху 25%, 50% та 75% (МШВ25, МШВ50,
та МШВ75) є предиктором обструктивних змін.
Результати вивчення особливостей клінічної симптоматики та даних
інструментального дослідження були проаналізовані нами при хронічному
бронхіті, інфільтративному туберкульозі легень та при поєднанні даних
захворювань. Найчастішим суб’єктивним проявом був кашель, який із самого
початку спостерігався у всіх пацієнтів І групи дослідження, причому
непродуктивний кашель був у 26 (65%) пацієнтів, а у 14 (35%) пацієнтів –
кашель із виділенням незначної кількості мокротиння жовто-зеленого
кольору. У ІІ групі ми спостерігали у

хворих продуктивний кашель із
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виділенням мокротиння, переважно, слизистого характеру в 1,71 раза
частіше.

Цікавою

була

картина

при

ідентифікації

інфільтративного

туберкульозу легень в осіб, хворих на хронічний бронхіт, яка полягала в 100
% наявності кашлю, причому відсоток виділення мокротиння перевершував
аналогічний показник в обидвох описаних групах в 2,29 та 1,33 раза (р<0,05)
відповідно. Окремо хочемо вказати, що при поєднаній патології, як правило,
мокротиння набувало слизисто-гнійного характеру, що підтверджують і дані
М.М. Кужка та співавторів [67].
Для пацієнтів, що склали І групу дослідження, наявність субфебрильної
температури була в 4 рази менш характерною, аніж за умови верифікації
інфільтративного туберкульозу легень у моноваріанті чи й у поєднанні його з
хронічним бронхітом.
За даними нашого дослідження, більш патогномонічними ознаками
розвитку інфільтративного туберкульозу легень були нічна пітливість та
швидка

втомлюваність

й

загальна

слабкість.

Так

нічна

пітливість

ідентифікувалася в 90% хворих із інфільтративним туберкульозом легень та
зростала до 100% при його розвитку з супутнім хронічним бронхітом,
причому в жодного пацієнта з наявністю виключно хронічного бронхіту
даного симптому не було.
Загальна слабкість, швидка втомлюваність були присутніми в усіх
хворих, що склали ІІ і ІІІ групи дослідження, а при наявності лише
хронічного бронхіту зустрічалися в 1,74 раза рідше (р<0,05).
Ураховуючи

наявність

системних

проявів

хронічної

запальної

патології, якою є й хронічний бронхіт, нами в 20% хворих І групи
дослідження було встановлено втрату маси тіла. Проте, в осіб з
інфільтративним туберкульозом легень втрату ваги спостерігали в 3,5 раза
частіше (р<0,05), а при поєднанні обидвох патологій (ІІІ група дослідження)
у 5 разів частіше (р<0,05), ніж у хворих тільки на хронічний бронхіт.
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Як відомо, одне з чільних місць при діагностиці хронічного бронхіту у
фазі загострення, мають дані

фізикального обстеження. Щодо даних

аускультативної картини, то хочемо відмітити, що нами не встановлено
достовірної різниці щодо ідентифікації везикулярного дихання з жорстким
відтінком у І та ІІ групах дослідження, проте поєднання у хворих хронічного
бронхіту та інфільтративного туберкульозу легень дало 11% приріст даної
ознаки. Водночас аускультація сухих хрипів носила більш динамічніший
характер. Так для діагнозу хронічного бронхіту присутність сухих хрипів при
аускультації була в 77,5 % пацієнтів, при діагнозі інфільтративного
туберкульозу легень лише в 15,0 % хворих, що було в 5,17 раза меншим
(р<0,05). При ідентифікації інфільтративного туберкульозу легень в осіб,
хворих на хронічний бронхіт, наявність сухих хрипів зростала до 95,0 %, що
перевершувало на 17,5 % аналогічний показник при хронічному бронхіті
(р<0,05). Окремо хочемо вказати, що при хронічному бронхіті у хворих
характерними були дзижчачі сухі хрипи, при інфільтративному туберкульозі
легень – свистячі, а при поєднаній патології, як правило, вислуховувалися
обидва варіанти сухих хрипів одномоментно.
Задишка при фізичних навантаженнях ідентифікувалася в 75,0 %
пацієнтів ІІІ групи і корелювала з наявністю сухих свистячих хрипів (r=0,92;
p<0,05), втратою маси тіла (r=0,78; p<0,05), нічною пітливістю (r=0,66;
p<0,05). На наш погляд прогнозованим є й факт, що поєднання обидвох
нозологій зумовлювало збільшення частоти ідентифікації задишки від
обидвох інших груп в 1,2 та 3,75 раза (р<0,05) відповідно. Аналіз клінічних
проявів у пацієнтів, що склали групи нашого дослідження дав схожі
результати з даними дослідників М.М. Кужко, С.М. Курило [58].
Діагноз хронічного бронхіту та інфільтративного туберкульозу легень
підтверджували результатами рентгенологічного дослідження. За даними
рентгенографії для всіх пацієнтів І досліджуваної групи у фазу загострення
хронічного бронхіту характерними ознаками були: розширення коренів
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легень, їхній структурний характер, осередки переваскулярної інфільтрації,
явища перибронхіального та периваскулярного пневмосклерозу. Діагноз
інфільтративний
результатами

туберкульоз

легень

рентгенологічного

обов’язково

дослідження.

підтверджували

Переважно,

проводили

оглядову рентгенографію органів грудної клітки, при чому виявляли
вогнищево-інфільтративні тіні, схильні до злиття. Дані зміни у 85%
обстежених осіб локалізувались у 1-му, 2-му та 6-му сегментах верхніх
часток обох легень, а в 15 % пацієнтів в інших сегментах легень.
Із метою оцінки ендоскопічної картини запальних змін слизової
оболонки бронхів нами були проаналізовані дані фібробронхоскопії у 18
хворих

на

хронічний

бронхіт,

у

14

пацієнтів

з

інфільтративним

туберкульозом легень та в 27 осіб з інфільтративним туберкульозом легень,
поєднаним із хронічним бронхітом.
Проаналізувавши дані фібробронхоскопії, випливають висновки, що в
пацієнтів усіх досліджуваних груп спостерігаються виражені запальні зміни
слизової оболонки бронхів, що співзвучно з дослідженнями С.М Куріло. [70],
І.О. Новожилової [87] та О.М. Разнатовської [114]. Однак у пацієнтів із
поєднаною патологією хронічного бронхіту і інфільтративного туберкульозу
легень ендоскопічні ознаки запалення слизових оболонок дихальних шляхів
характеризуються

значними

змінами

бронхоскопічної

картини,

що

проявляється вираженим катаральним запаленням, атрофією слизової
оболонки бронхів, порівняно з пацієнтами інших досліджуваних груп.
Отже, незважаючи на те, що запальні реакції слизової оболонки
бронхів виявлено у всіх 3 групах пацієнтів, найбільш негативні зміни
виявлені в пацієнтів із поєднаною патологією, яка в майбутньому здатна
негативно впливати на дієвість медикаментозного лікування відповідних
категорій хворих та його ефективність. Наші результати щодо ендоскопічних
характеристик слизової оболонки дихальних шляхів при інфільтративному
туберкульозі легень, хронічному бронхіті та при поєднанні даних патологій
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перегукуються з результатами М. М. Кужко, С.М. Куріло [58], Л. І.
Ільницької [56], І. О. Новожилової [87] та інших дослідників.
Одним із найбільш доступних та інформативних методів для виявлення
порушення функції зовнішнього дихання є спірографічне дослідження.
Показники, такі як об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1),
форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) та співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ
дають змогу оцінити наявність чи відсутність обструктивних змін, при цьому
максимальні швидкості видиху 25%, 50% та 75% (МШВ25, МШВ50, та
МШВ75) є предикторами обструктивних змін. Так, зниження МШВ75 указує
на обструкцію в дрібних бронхах, МШВ50 – обструкцію на рівні середніх
бронхів, МШВ25 – обструкцію великих бронхів.
Проаналізувавши дані спірометрії, бачимо, що в пацієнтів І та ІІ
досліджуваних груп не було виявлено значних відмінностей від даних у ПЗО
в основних показниках (ОФВ1 та ФЖЄЛ). А в ІІІ групі зафіксовано незначне
зниження основних показників функції зовнішнього дихання (ОФВ 1/ФЖЄЛ)
вище 70 %, що не дає змоги ідентифікувати наявність вентиляційної
недостатності в пацієнтів даної групи. Проте, більш чіткі зміни нами
спостерігались стосовно показників МШВ25, МШВ50, та МШВ75. Варто
звернути увагу на зниження показника МШВ25 у І групі досліджуваних на
29,7 % (p<0,05), порівняно з даними групи контролю, що, на нашу думку,
свідчить

про

зміни

стінки

бронхів

крупного

калібру,

при

чому,

обговорюваний нами показник корелює з відсотком ендобронхіальної
ідентифікації яскраво вираженого катарального запалення слизової оболонки
бронхів, (r=0,95; p<0,01).
Особливістю у хворих з інфільтративним туберкульозом легень є
депресія показника МШВ75 до (66,8±2,63)%, що було на 34,6% нижче
(p<0,05), за дані практично здорових осіб. Ми вважаємо, що таке зниження
вказує на специфічне ураження бронхів дрібного калібру, що за даними
літератури може зустрічатись у 83,33 % випадків [125]. Варто також
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зазначити, що зниження показника МШВ75 у даної групи хворих корелювало
з відсутністю яскраво вираженого катарального запалення (r=-0,69; p<0,05) та
наявністю помірного катарального запалення (r=0,87; p<0,05).
У

хворих

ІІІ

групи

з

поєднаним

хронічним

бронхітом

та

інфільтративним туберкульозом легень зафіксували: МШВ25 становив
(68,8±4,28) %, що було на 35,31 % нижче за дані групи контролю (p<0,05), та
на 30,23% нижчим (p<0,05), порівняно з даними групи хворих на
інфільтративний туберкульоз легень; МШВ50 знизився до (75,3±2,17) %, і був
нижчим 20,2% (p<0,05), порівняно з даними ПЗО, та на 13,1% (p<0,05) і
17,4% (p<0,05), порівняно з даними І та ІІ груп хворих відповідно; МШВ 75,
котрий становив (64,7±2,83) %, що було на 38,9 % нижчим (p<0,05), за дані
групи контролю та на 36,9 % (p<0,05), порівняно з даними групи пацієнтів з
ідентифікованим хронічним бронхітом. На нашу думку, встановлені зміни
показника МШВ75 у хворих на інфільтративний туберкульоз легень при
супутньому хронічному бронхіті вказують на ураження стінки бронхів на
всьому протязі бронхіального дерева, що корелювали з наявністю яскраво
вираженого катарального запалення слизової оболонки бронхів, (r=0,97;
p<0,01) встановленого при фібробронхоскопії в даної когорти пацієнтів.
Таким чином, встановлені зміни функції зовнішнього дихання у хворих
на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом
вказують, що таке поєднання патології сприяє прогресуванню початкових
обструктивних змін.
Ми підтримуємо твердження О.Ф. Возіанова, К. Ф. Чернушенко та
співавторів [17, 171, 172] про те, що в умовах сьогодення важливу проблему
сучасної медичної науки становить можливість нормалізації системних
маркерів запалення та регенераторно-репарантного потенціалу слизової
оболонки респіраторного тракту.
Виявлені

клініко-інструментальні

та

функціональні

особливості

інфільтративного туберкульозу, поєднаний із хронічним бронхітом стали
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обґрунтуванням

для

вивчення

нами

стану

напруження

запального

ендобронхіального процесу на молекулярному рівні балансу ІЛ-4 та ІЛ-6,
IFN- , С-реактивного білка, активності неоколагеногенезу та впливу на
показники функції зовнішнього дихання.
На момент первинного обстеження всіх пацієнтів між групами
виявлено суттєву різницю ендобронхіальних показників інтерлейкінового
профілю.

Хочемо

особливо

підкреслити,

що

характерною

ознакою

хронічного бронхіту у фазі загострення, було виявлене нами різке наростання
титрів ІЛ-6 у бронхоальвеолярному вмісті (І група хворих): даний показник
достовірно зріс на момент госпіталізації в 2,05 раза, порівняно з показниками
групи контролю (р<0,05). Більш виражене, ніж в осіб І групи дослідження,
наростання рівня ІЛ-6 ми спостерігали в пацієнтів з інфільтративним
туберкульозом легень, де даний цитокін становив (93,27±0,06) пг/мл, що було
в 3,20 раза (р<0,05) більше від значень групи ПЗО. Ми погоджуємося з
висловлюванням Тодоріко Л. Д., що ступінь вираженості локального і
системного характеру запалення відмічається саме рівнем ІЛ-6 [133].
Проте, максимально маніфестною була динаміка наростання титрів ІЛ6 у бронхоальвеолярному вмісті в ІІІ групі хворих: рівень ІЛ-6 у хворих при
поєднанні інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту був
у 4,49 раза (р<0,05) вищий від значення аналогічного показника в групі ПЗО,
у 2,21 раза (р<0,05), порівняно з І групою хворих та в 1,40 раза (р<0,05),
порівняно з ІІ групою хворих.
При інфільтративному туберкульозі легень показник С-реактивного
білка в бронхоальвеолярному вмісті був більшим від аналогічного в групі
контролю в 1,28 раза, а в пацієнтів із поєднаною патологією, що склали ІІІ
групу дослідження, нами ідентифіковано максимальне підвищення рівня Среактивного білка у 6,56 раза, порівняно з групою ПЗО (р<0,05). Таким
чином, у пацієнтів І групи даний показник, склавши (5,42±0,37) мг/л, був у
2,57 раза вище, ніж у пацієнтів із тільки інфільтративним туберкульозом
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легень. Проте, нами ідентифіковано найвищі рівні С-реактивного білка в
бронхоальвеолярному вмісті при поєднанні інфільтративного туберкульозу
легень та хронічного бронхіту, коли рівень описуваного нами параметру
виявився в 2 рази вищим, аніж у хворих І групи дослідження та в 5,15 раза
вищим, ніж в осіб ІІ групи (р<0,05). Окрім цього нами встановлено
кореляцію (r=0,89; р<0,05) та (r=0,98; р<0,05) між підвищенням у
бронхоальвеолярному вмісті рівня С-реактивного білка та із зростанням в
1,40 раза (р<0,05) показника ІЛ-6 і наростанням рівня ШОЕ до (39,3±3,4)
мм/год у осіб ІІІ групи дослідження, відповідно.
Подальші наші пошуки константували факт зменшення рівня ІЛ-4 у
всіх досліджуваних хворих. У І групі хворих рівень ІЛ-4 був у 1,69 раза
нижчий від значення аналогічного показника в групі ПЗО (р<0,05), у ІІ групі
даний показник склав (4,98±0,47) пг/мл, а це 1,81 раза нижче, ніж у І групі
хворих (р<0,05)
При поєднаній патології (ІІІ група хворих) є достовірний дефіцит ІЛ-4,
який на момент госпіталізації був понижений у 3,29 раза, порівняно з групою
ПЗО (р<0,05), а також на 7,0 % нижчим від показників у І групі (р<0,05) та на
94,52 % - у ІІ групі хворих (р<0,05). Варто відзначити, що депресія ІЛ-4 чітко
корелювала з підвищенням С-реактивного білка в бронхоальвеолярному
вмісті (r=-0,85; р<0,05).
Також показовим є встановлений нами дефіцит IFN- у хворих із
хронічним бронхітом, який був понижений на 17%, порівняно з групою ПЗО,
де даний показник мав значення (1,31±0,12) пг/мл (р<0,05). У хворих на
інфільтративний туберкульоз легень (ІІ група хворих) нами зафіксовано
зменшення рівня IFN-γ на 34,9 % (р<0,05), порівняно з І групою хворих, та
зниженням показника в 1,58 раза, порівняно з групою ПЗО (р 0,05).
Характерною ознакою інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з
хронічним бронхітом, було виявлене нами надзвичайно різке зниження
титрів IFN-γ в бронхоальвеолярному вмісті: даний показник зменшився в
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2,79 раза, порівняно з показниками групи контролю (р<0,05), та на 38,3 %,
порівняно з І дослідною групою (p<0,05) та - на 76,6 %, порівняно з ІІ групою
дослідження (p<0,05). Подібну динаміку констатував у своїх роботах М.М.
Кужко [68] при вивченні рівнів цитокінів у хворих на вперше діагностований
туберкульоз легень, однак він визначав рівень їх у крові.
Заслуговує уваги й факт кореляції різкого дефіциту IFN-γ з
максимальним підвищенням колагену ІV типу в бронхоальвеолярному вмісті
хворих на інфільтративний туберкульоз, поєднаний із хронічним бронхітом
(r=-0,91; р<0,05). Зокрема даний параметр збільшився у хворих з І
досліджуваної групи в 1,82 раза (р<0,05), порівняно з рівнем у ПЗО і
склав (17,39±2,4) нг/мг.
Також спостерігається збільшення на 27,2%, порівняно з даними ПЗО
(р>0,05), рівня колагену ІV типу в бронхоальвеолярному вмісті у хворих на
інфільтративний туберкульоз легень (ІІ група хворих), проте його рівень був
на 43,6% нижчим, аніж у хворих І групи дослідження (р 0,05).
У ІІІ групі хворих даний показник склав (37,64±2,8) нг/мл і
перевищував дані групи контролю в 3,95 раза (р<0,05), у 2,16 раза порівняно з І групою (р<0,05) та в 3,10 раза - порівняно з ІІ групою хворих
(р<0,05).
На

нашу

думку,

бронхоальвеолярному

підвищення

вмісті

є

вмісту

свідченням

колагену
збільшення

IV

типу

в

активності

фібробластів/міофібробластів (на тлі порушень мікроциркуляції, активації
перекисного окислення ліпідів та явищ гіпоксії), вираженості потовщення
базальних мембран, а відтак і порушення процесів обміну у власних
біологічних системах, про що в своїх працях, присвячених проблемі
хронічного неспецифічного захворювання легень, говорять Ю.І. Фещенко та
співавтори [152].
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Описані патогенетичні ланки досліджуваної патології зумовлюють
необхідність зменшення імуннозапального процесу та контроль його за
рахунок відновлення балансу імунної відповіді.
У цілому, слід відзначити, що патологічний стан, який виникає при
розвитку інфільтративного туберкульозу легень, поєднаний із хронічним
бронхітом, супроводжується відповідною клінічною симптоматикою та
лабораторними змінами у вигляді порушення місцевої бар’єрної функції
респіраторного тракту, стійкого дисбалансу в системі цитокінів. Відтак нами
встановлено, що дані, які ми отримали, свідчать про характерні зміни
місцевого імунітету та про виражені порушення в неоколагенезі у хворих з
інфільтративним

туберкульозом

легень

при

поєднанні

з

хронічним

бронхітом. Патогенез імуннозапальних змін у бронхах при поєднаній
патології потребує комплексних підходів до корекції.
Після проведення оцінки факторів ризику ми прийшли до висновку, що
для покращення якості та наслідків лікування пацієнтім необхідно
відмовитися від паління. Ми погоджуємося з думкою К.Ф. Чернушенко та
співавторів [171, 172, 175], С. В. Зайкова та співавторів [38, 39], що поряд із
стандартною схемою лікування, потрібно призначати і препарати для
відновлення власних захисних сил організму.
За останні роки проведено ряд клінічних досліджень, щодо впливу
глюкозамінілмурамілпентапептиду на системне запалення, в яких даний
препарат зарекомендував себе, як ефективний лікарський засіб, із різними
напрямками дії, що дало нам підгрунтя очікувати вплив на ще не досліджені
механізми розвитку й прогресування інфільтративного туберкульозу легень,
поєднаного з хронічним бронхітом.
Також потрібно відмітити, що обстежені підгрупи хворих були
репрезентативні між собою за віком, статтю, клініко-інструментальними
даними, бактеріовиділенням, а також за вираженістю змін показників
імунологічних досліджень, що дозволило пов’язати та аналізувати динаміку,
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отриману в процесі їхньої медикаментозної корекції. Дослідження проводили
за загальноприйнятими термінами обстеження хворих на туберкульоз легень
(накази МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 та № 620 від 04.09.2014 р), а
також на 30-у та 150-у добу лікування. Критеріями ефективності проведеного
лікування інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з хронічним
бронхітом

були:

припинення

симптоматики,

скорочення

термінів

розсмоктування вогнищево-інфільтративних змін, зменшення тривалості
бактеріовиділення і перебування в стаціонарі, та нормалізація клініколабораторних, рентгенологічних, функціональних, імунологічних параметрів
стану пацієнта.
Досвід застосування антимікобактеріальних препаратів у хворих на
туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом демонструє їхню
важливу роль у лікуванні досліджуваної нами патології. Так, застосування
стандартної схеми лікування відповідно до чинного законодавства у хворих
ІІІ-а підгрупи було клінічно ефективним. На 30-у добу терапії спостерігалися
зменшення ознак інтоксикаційного синдрому: субфебрильна температура – у
89,7 %, загальна слабкість та швидка втомлюваність – у 84,5 %, нічна
пітливість – у 81,2 %, втрата маси тіла – у 77,6 %. Проте, уже на 60-у добу
симптоми інтоксикацій стали відсутні. Кашель спостерігався в 13 пацієнтів
(72,2 %), задишка при фізичних навантаженнях у 10 хворих (55,6 %),
виділення мокротиння - у 8 хворих (44,4 %). Аускультативна картина в даний
період проявлялася наявністю везикулярного дихання з жорстким відтінком в
42,4 % випадків та сухих хрипів у 31,5 %. Бактеріовиділення присутнє було
у 8 пацієнтів (44,4 %). На 120-у добу 4 пацієнти (22,2 %) скаржилися на
періодичний кашель.
Аналіз даних фібробронхоскопії встановив на 30-у добу проведеного
стандартного лікування, що в осіб ІІІ-а підгрупи виражене катаральне
запалення зменшилося і склало 63,6 % (р<0,05), а помірне катаральне
запалення спостерігалося в 18,2 % (р<0,05). На 150-у добу в 2 рази
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зменшилися явища вираженого катарального запалення, відповідно помірне
катаральне запалення спостерігали лише в 55,6 % пацієнтів (р<0,05). Без
динамічних змін залишилися ознаки ідентифікації атрофії слизової оболонки
бронхів.
На нашу думку, з метою покращення ефективності терапії потрібно
використовувати методи, які можуть впливати на процеси фагоцитозу,
відновлюючи локальну імунну відповідь, покращити процеси видужання,
попередити розвиток ускладнень, які мають негативний вплив на якість
життя, особливо при поєднанні інфільтративного туберкульозу легень та
хронічного

бронхіту.

Призначення

глюкозамінілмурамілпентапептиду

в

обраного
комплексній

нами
терапії

препарату
хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом (ІІІ-б
підгрупа

дослідження),

дозволило

нам

досягнути

більш

вираженої

позитивної динаміки в ці ж терміни. Так, на 30-у добу лікування в даній
підгрупі інтоксикаційний синдром спостерігали в 77,3 % випадків,
субфебрильну температуру відмічали в 19 хворих, загальну

слабкість та

швидку втомлюваність, нічну пітливість – у 16 пацієнтів та втрату маси тіла в
15 хворих, що склало: 86,4 %; 72,7 % та 68,2 % відповідно. На 60-у добу
лікування симптоми інтоксикації в хворих цієї підгрупи відсутні. Кашель був
присутній у 9 (40,9 %), задишка при фізичних навантаженнях - у 7 пацієнтів і
становила 31,8 %. Фізикальні методи дослідження дозволили встановити
наявність везикулярного дихання з жорстким відтінком у 8 випадках (36,4 %)
та сухі хрипи в 7 пацієнтів даної підгрупи (31,8 %). Бактеріовиділення
спостерігали в 4 пацієнтів, що склало 18,2 %. На 120-у добу лікування
клінічні ознаки не спостерігали, однак ми вислуховували аускультативно
везикулярне дихання з жорстким відтінком в одного пацієнта (4,6 %). Такі
результати співзвучні з даними вітчизняних науковців, котрі вказували, що
призначення
діагностованим

глюкозамінілмурамілпентапептиду
деструктивним

туберкульозом

хворим
легень

з

сприяло

уперше
більш
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швидкому зменшенню явищ туберкульозної інтоксикації та скороченню
термінів бактеріовиділення [38].
Додавання глюкозамінілмурамілпентапептиду в комплексну терапію
хворих на інфільтративний туберкульоз легень та хронічний бронхіт
підвищує частоту припинення бактеріовиділення на 60-ту добу лікування у
81,8 % осіб ІІІ-б підгрупи проти 55,6 % у пацієнтів ІІІ-а підгрупи. По
завершенню

інтенсивної

фази

лікування

частота

припинення

бактеріовиділення була у 88,9 % - ІІІ-а підгрупі та 95,4 % хворих в ІІІ-б
підгрупі (р>0,05), що вплинуло й на скорочення термінів стаціонарного
лікування з (2,7±0,1) місяці до (2,5±0,1) місяці, однак дана динаміка була не
достовірною (р>0,05).
У хворих ІІІ-б підгрупи ШОЕ на 30-у добу лікування зменшилося і
становило (8,77±0,87) мм/год і ці дані були кращі в 1,4 раза за відповідний
період у ІІІ-а підгрупі (р<0,05) та в 2,3 раза нижчі, порівняно з показником до
лікування (р<0,05). Більш позитивні зміни нами відзначаються на 60-у добу
лікування, де показник ШОЕ становив (4,41±0,36) мм/год і був нижчим в 1,7
раза, порівняно з ІІІ-а підгрупою (р<0,05) у відповідний період, але
залишався в 1,1 раза вищим, ніж показник ПЗО (р<0,05).
Одним із важливих показників ефективного лікування хворих на
інфільтративний

туберкульоз

легень

є

розсмоктування

вогнищево-

інфільтративних змін на кінець інтенсивної фази лікування (60 доба).
Стандартна

схема

протитуберкульозної

терапії

з

включенням

глюкозамінілмурамілпентапептиду, яку застосовували в ІІІ-б підгрупі,
призвела до позитивної рентгенологічної динаміки за даний період
лікування:

повне

розсмоктування

вогнищево-інфільтративних

змін

спостерігалося у 4 (18,2 %) обстежуваних та їх зменшення – в 14 (63,6 %), що
відповідно було в 1,6 та в 1,3 раза краще за показники в ІІІ-а підгрупі.
Ефективність лікування хворих на інфільтративний туберкульоз,
поєднаний із хронічним бронхітом у ІІІ-б підгрупі була високою. Зокрема,
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вилікуваних випадків спостерігалося в 72,7 % та завершення лікування - в
22,7 % обстежуваних, що було в 1,6 раза вище та в 2,0 раза нижче за
відповідні показники в ІІІ-а підгрупі (р<0,05).
Включення імуномодулятора мурамілпептидного ряду до стандартної
схеми лікування інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з
хронічним бронхітом у фазі загострення, дозволило встановити зменшення
(р<0,05) явищ вираженого катарального запалення на 30-у добу лікування в
56,3 %. На 150-у добу терапії було встановлено подальше зменшення (р<0,05)
частки вираженої катаральної форми запалення, яке спостерігалося лише у
16,8 % пацієнтів, а помірне катаральне запалення ідентифікувалося в 41,8 %
хворих. Достовірних змін ознак атрофії слизової оболонки бронхів у процесі
лікування ІІІ-б підгрупи дослідження не встановлено.
Оцінюючи показники спірограми в ІІІ-а підгрупі на 30-у добу
лікування, ми не відмічали виражених змін. Однак МШВ25 становив
(73,18±2,87) %, що було в 1,02 раза вищим, ніж до лікування, МШВ50 в 1,05
раза та МШВ75 в 1,06 раза перевищили відповідний показник. На 150-у добу
встановлено незначне зростання показників, а саме

МШВ25 становив

(76,6±2,4) %, МШВ50 - (80,59±2,1) %, а МШВ75 - (76,84±2,03) %.
Позитивний ефект ми отримали при лікуванні хворих ІІІ-б підгрупи, де
в

комплексній

терапії

застосовано

імуномодулятор

глюкозамінілмурамілпентапептид, що дало можливість на 30-у добу
лікування відмічати незначне зростання показників: МШВ25 становив
(75,33±2,43) %, МШВ50 - (78,61±1,82) %, а МШВ75 - (73,06±2,10) %. На 150-у
добу ми встановили подальше достовірне зростання (р<0,05) показників, а
саме МШВ25 становив (89,12±1,83) %, МШВ50 - (88,58±1,55) %, а МШВ75 (82,46±2,19) %.
Таким

чином,

повторний

курс

прийому

препарату

глюкозамінілмурамілпентапептиду на фоні стандартної схеми лікування
призвів до нормалізації показників функції зовнішнього дихання. У пацієнтів
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ІІІ-б підгрупи показник МШВ25 на 150-у добу лікування був кращим в 1,2
раза, МШВ50 – в 1,1 раза, а МШВ75 – в 1,1 раза за відповідний період у ІІІ-а
підгрупі. Однак дані параметри залишаються меншими від значень у групі
контролю. Провівши аналіз даних спірографії в ІІІ-б когорті, ми відмітили
позитивні зміни на 150-у добу лікування МШВ25 в 1,3 раза (р<0,05), МШВ50 –
в 1,2 раза (р<0,05), а МШВ75 – в 1,3 раза (р<0,05), порівняно з показниками до
лікування.
Такий вплив використання глюкозоамінілмурамілпентапептиду, як
складової

стандартної

схеми

лікування,

на

зменшення

клінічної

симптоматики, лабораторно-інструментальної характеристики та нормалізації
показників функції зовнішнього дихання, на нашу думку, можна пояснити
імунозапальним процесом пов’язаним із стимуляцією функції макрофагів і
нормалізацією кількості Т-лімфоцитів, що має позитивний ефект на
саногенетичні процеси ліквідації негативних наслідків як хронічного
бронхіту, так і інфільтративного туберкульозу легень.
Нам імпонує думка С.В. Зайкова [38], що одним з основних показників
імуномодулюючої активності препаратів є вплив на порушену функцію тих
чи інших ланок імунної системи. Ми вже згадували, що система цитокінів
відповідає за імунну відповідь, тому й було проведене вивчення їхньої ролі в
процесі перебігу інфільтративного туберкульозу легень, поєднаного з
хронічним бронхітом.
При використанні нами стандартної схеми лікування хворих на
інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом за
період 30 діб терапії у хворих ІІІ-а підгрупи концентрація ІЛ-6 мала незначну
позитивну динаміку. Відповідно, ми відмітили його значення на рівні
(132,85±10,53) пг/мл (р<0,05), що було краще на 27,9 % за відповідний період
у ІІІ-а підгрупі (184,12±14,39) пг/мл (р<0,05) та на 34,4 %, порівняно з
показниками до лікування (202,64±15,31) пг/мл (р<0,05) та корелювало із
зменшенням значень показника ШОЕ (r=0,88; р<0,05). На 150-у добу
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лікування в ІІІ-б підгрупі дослідження ми відмітили позитивну динаміку
рівня ІЛ-6 у бронхоальвеолярному вмісті, який достовірно зменшився
(р<0,05). Досягнутий ефект на 42,3 % перевершив аналогічний показник у ІІІа підгрупі дослідження.
Учені Великобританії, Jo Seddon та інші [235], вивчали вміст
проколагену в слині та плазмі крові, і ми підтримуємо їхню думку, що
визначення даних показників демонструє імуноопосередковані пошкодження
тканин при туберкульозі легень. Дослідження науковців обгрунтовує
доцільність призначення імуномодулятора при туберкульозній патології
органів дихання. При визначені колагену IV в бронхоальвеолярному вмісті на
30-у добу лікування хворих ІІІ-б підгрупи ми спостерігали зменшення його
рівня в 1,54 раза, який склав (24,5±1,72) нг/мл (р<0,05), що на 74,8 %
перевершувало отриманий ефект у хворих ІІІ-а підгрупи (р<0,05).
Однак хочемо зауважити, що більш ефективним для нормалізації
показників

колагену

IV

було

тривале

застосування

глюкозамінілмурамілпентапептиду при лікуванні поєднаної патології (ІІІ-б
підгрупа). Так, на 150-у добу лікування даний показник зменшився в 3,55
раза і становив (10,61±1,04) нг/мл (р<0,05), що було на 42,8 % кращим від
результату в ІІІ-а підгрупі (р<0,05).
Нам імпонує думка О.Р. Панасюкової та співавторів [95], що Среактивний білок у бронхолегеневій патології є біомеркером запальної
відповіді. На момент початку спостереження нами верифіковано підвищення
рівнів С-реактивного білка в бронхоальвеолярному вмісті. У пацієнтів ІІІ-б
підгрупи рівень С-реактивного білка на 30-у добу лікування становив
(6,86±0,76) мг/л і був кращий в 1,21 раза за відповідний період у ІІІ-а підгрупі
(р<0,05) та в 1,44 раза нижчий, порівняно з показниками до лікування
(р<0,05) і корелює із зменшенням значень показників ШОЕ (r=0,93; р<0,05).
Хоча ми не досягли максимального зниження рівня С-реактивного білка в
бронхоальвеолярному вмісті на 150-у добу лікування в ІІІ-б підгрупі, але в
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цій підгрупі пацієнтів, які отримували глюкозоамінілмурамилпентапептиду,
нами відмічено найнижчий рівень, оскільки, показник С-реактивного білка в
даній підгрупі становив (2,96±0,32) мг/л і був у 1,74 раза нижчим, порівняно з
показником ІІІ-а підгрупи (р<0,05).
Підсумовуючи вцілому результати дослідження, можна стверджувати,
що поєднання інфільтративного туберкульозу легень та хронічного бронхіту
в сукупності мають більш виражений вплив на організм людини і на даний
момент ефективність лікування не зовсім задовільняє ні пацієнтів, ні лікарів.
Досліджувані нами схеми лікування мають виражений вплив на ранніх
етапах імуноопосередкованого запального процесу, що пітверджує потребу
ранньої діагностики та подальшої адекватної медикаментозної корекції
інфільтративного туберкульозу легень, який поєднаний із хронічним
бронхітом. Результати наших досліджень показують високий потенціал
глюкозамінілмурамілпентапептиду,

як

імуномодулятора

мураміл-

пентапептидного ряду. Аналіз сукупних результатів демонструє, що дія
даного препарату підтверджується швидким і якісним зменшенням клінічних
ознак, покращенням функції зовнішнього дихання, нормалізацією місцевого
захисту слизової оболонки бронхів, вмісту ІЛ-6, С-реактивного білка та
колагену-IV типу в бронхоальвеолярному вмісті. Вираженість даних ефектів
наростає

при

повторному

пероральному

прийомі

глюкозамінілмурамілпентапептиду в складі комплексної терапії.
Зазначений в даному клінічному дослідженні алгоритм діагностики
перебігу та лікування хворих з інфільтративним туберкульозом легень,
поєднаним із хронічним бронхітом впроваджений у практичну діяльність
ряду лікувально-профілактичних закладів держави.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне обгрунтування та запропоноване
нове вирішення актуального наукового завдання фтизіатрії - підвищення
ефективності лікування хворих на інфільтративний туберкульоз легень у
поєднанні з хронічним бронхітом шляхом вивчення особливостей перебігу
поєднаної патології та включення до схеми комплексної терапії пацієнтів
імуномодулятора мурамілпептидного ряду.
1.

Розвиток інфільтративного туберкульозу легень на тлі хронічного

бронхіту супроводжується посиленням кашлю, який у 80,0 % хворих має
продуктивний характер із виділенням в 92,5 % випадків слизисто-гнійного
мокротиння,

виникненням

субфебрильної

температури

інтоксикаційного
тіла,

загальної

синдрому

у

слабкості,

вигляді
швидкої

втомлюваності; появою у 75,0 % пацієнтів задишки при звичному фізичному
навантаженні, що корелює з появою сухих свистячих хрипів (r=0,92; р<0,05),
нічною пітливістю (r=0,66; р<0,05), втратою маси тіла (r=0,78; р<0,05);
ознаками лімфопенії, котрі у свою чергу корелюють (r=0,78; р<0,05) із
наростанням до (39,3 ± 3,4) мм/год показника ШОЕ.
2.

До функціональних та ендоскопічних особливостей перебігу

інфільтративного туберкульозу легень при його поєднанні з хронічним
бронхітом відносяться одночасне зменшення швидкісних показників функції
зовнішнього дихання (МШВ25, МШВ50, МШВ75) при співвідношенні
ОФВ1/ФЖЄЛ вище 70 %. Зменшення показників МШВ75 на 36,9 % (р<0,05)
порівняно з такими у пацієнтів з ізольованим хронічним бронхітом корелює з
наростанням до 81,5 % випадків ендоскопічних ознак вираженого
катарального запалення (r=0,97; р<0,01) та атрофії слизової оболонки бронхів
до 14,8 %, на тлі зменшення до 3,7 % випадків явищ помірного катарального
запалення слизової оболонки бронхів.
3.

Стан

локальної

імунозапальної

відповіді

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом
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характеризується зростанням у бронхоальвеолярному вмісті рівня Среактивного білка в 5,2 рази (р<0,05), що корелює (r=0,89; р<0,05) із
зростанням в 1,40 рази (р<0,05) рівня ІЛ-6 при одночасному зменшенні на
94,5 % рівня ІЛ-4 (р<0,05) та на 76,6 % рівня IFN-γ (р<0,05), що корелює (r=0,91; р<0,05) із збільшенням рівнів колагену ІV типу в 3,10 рази (р<0,05)
порівняно з аналогічними показниками у осіб з ізольованим інфільтративним
туберкульозом легень.
4.

Включення до комплексної терапії хворих на інфільтративний

туберкульоз

легень

та

хронічний

бронхіт

парентеральної

форми

імуномодулятора мурамілпептидного ряду вже на 30-ту добу лікування
призводить до позитивної клініко-лабораторної динаміки захворювання, але
не забезпечує відновлення показників функції зовнішнього дихання,
особливо МШВ75, та зменшення частоти випадків вираженого катарального
запалення слизової оболонки бронхів. Повторне використання в режимі
хіміотерапії хворих імуномодулятора мурамілпептидного ряду в пероральній
формі на 150 добу призводить до відновлення показників зовнішнього
дихання, зростання на 12,9 % показника МШВ75 (р<0,05), на фоні зменшення
в 3,4 рази (р<0,05) частоти випадків вираженого катарального запалення та
відновлення у 1/3 пацієнтів стану слизової оболонки бронхів.
5.

Використання імуномодулятора мурамілпептидного ряду в

парентеральній

формі

у

складі

комплексної

терапії

пацієнтів

з

інфільтративним туберкульозом легень та хронічним бронхітом вже на 30-ту
добу лікування забезпечує зниження в бронхоальвеолярному вмісті рівня Среактивного білка до (6,86 ± 0,76) мг/л та ІЛ-6 до (132,85 ± 10,53) пг/мл, що
корелює із зменшенням значень показника ШОЕ (r=0,93; р<0,05) та (r=0,88;
р<0,05).

Але максимальне зниження до (68,79 ± 8,68) пг/мл рівня ІЛ-6,

показника С-реактивного білка в 2,3 рази (р<0,05) та колагену ІV типу в 2,4
рази (р<0,05) спостерігається лише на 150-ту добу лікування при повторному
застосуванні імуномодулятора мурамілпептидного ряду в пероральній формі.
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6.

Включення

імуномодулятора

мурамілпептидного

ряду

в

комплексну терапію хворих на інфільтративний туберкульоз легень та
хронічний бронхіт підвищує частоту припинення бактеріовиділення на 60-ту
добу лікування у 81,8 % осіб основної проти 55,6 % у пацієнтів контрольної
групи, а на 90-ту добу – в 94,5 % та 88,9 % осіб відповідно, дозволяє досягти
по закінченню основного курсу хіміотерапії результатів «вилікування» в 72,7
% та «завершення лікування» - в 22,7 % випадків, що перевищує в 1,6 та 2,0
рази аналогічні показники при стандартній терапії.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.

Хронічний бронхіт є фактором ризику розвитку інфільтративного

туберкульозу легень, тому при посиленні кашлю з виділенням мокротиння,
виникненні задишки при звичних фізичних навантаженнях, субфебрильній
температурі тіла, нічній пітливості, втраті маси тіла пацієнтам потрібно
проводити

рентгенологічне

обстеження

органів

грудної

клітки

та

дослідження мокротиння на виявлення мікобактерії туберкульозу.
2.

З метою оцінки напруження процесів імунозапальної відповіді та

неоколагенезу рекомендується визначати в бронхоальвеолярному вмісті
хворих із інфільтративним туберкульозом легень поєднаним із хронічним
бронхітом рівні С-реактивного білка, котрі сягають значень (10,87 ± 1,45)
мг/л та корелюють зі зростанням рівня ІЛ-6 (r=0,89; р<0,05), колагену ІV
типу (r=0,74; р<0,05) та ШОЕ (r=0,98; р<0,05).
3.

З

метою

підвищення

ефективності

лікування

хворих

на

інфільтративний туберкульоз легень, поєднаний із хронічним бронхітом, та
відновлення клініко-функціональних показників й ендобронхіальних ознак
запалення слизової оболонки бронхів та вмістів ІЛ-6 та С-реактивного білка,
протидії неоколагенезу доцільним є включення до комплексного лікування
імуномодулятору мурамілпептидного ряду перший курс - дом'язово в дозі 2
мг, 5 ін’єкцій з інтервалом 5 днів між ними; через 3 місяці – другий курс
тривалістю 20 днів по 1 таблетці 2 рази на день.
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