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Хлистун В. М. Обґрунтування застосування ендобронхіальної терапії у 

хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із ураженням слизової оболонки 
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Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Д 26.552.01 при Державній 

установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

Національної академії медичних наук України», Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуального завдання фтизіатрії – 

обґрунтуванню застосування ендобронхіальної терапії хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів на основі оцінки її ефективності залежно від характеру ураження бронхів 

та локалізації специфічного процесу в легенях. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що специфічне ураження 

бронхів, частота якого вища, ніж ендобронхіту (65,9 % проти 34,1 %; р<0,05) 

характеризується переважанням інфільтративної форми (89,2 %), у 78,5 % 

супроводжується стенозом та у 49,4 % поєднано з ендобронхітом. Проявами 

ендобронхіту є 100 % гнійний характер та на 44,8 % частіша дифузна локалізація. 

Ураження слизової оболонки бронхів без застосування ендобронхіальної терапії 

призводить до подовження термінів припинення бактеріовиділення на 1,3 місяці 

(5,4 ± 0,4 проти 4,1 ± 0,3), зниження частоти загоєння деструкцій на 20,8 % (50 % 

проти70,8 %) та подовження термінів загоєння деструкцій на 1,7 місяці (7,4 ± 0,4 

проти 5,7 ± 0,6). 

У 94,7 % випадків ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

діагностується порушення мукоциліарного транспорту (МЦТ) переважно І та ІІ 

ступенів мукоциліарної недостатності (МЦН) (51,1 % і 37,6 %), яке залежить від 

характеру ураження бронхів: приєднання до туберкульозу бронху гнійного 
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ендобронхіту призводить до наростання ступеня тяжкості МЦН за рахунок 

дифузної його локалізації. 

Застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки В6 дозволяє 

підвищити на 23,9 % частоту припинення бактеріовиділення (85,2 % проти 

61,3 %) зі скороченням термінів його припинення на 1,5 місяці (4,5 ± 0,4 проти 

6,0 ± 0,6), підвищити на 32,6 % частоту загоєння деструкцій (77,8 % проти 45,2 %) 

зі скороченням термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5), що 

сприяє підвищенню ефективності лікування по завершенню інтенсивної фази (ІФ) 

антимікобактеральної терапії (АМБТ) на 23,9 %. 

Застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S1+2 легені та ураження слизової оболонки дренуючих 

бронхів В1, В2 (В1+2) дозволяє підвищити частоту припинення бактеріовиділення 

на 19,7 % (92,6 % проти 72,9 %) зі скороченням термінів його припинення на 

2,1 місяці (4,0 ± 0,4 проти 6,1 ± 0,5), підвищити частоту загоєння деструкцій на 

26,2 % (74,1 % проти 47,9 %) зі скороченням середніх термінів їх загоєння на 1,6 

місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5), що сприяє підвищенню ефективності лікування 

по завершенню ІФ АМБТ на 19,7 %. 

Застосування терапії гнійного ендобронхіту при наявності деструктивного 

процес у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ легень дозволяє підвищити частоту 

вилікування гнійного ендобронхіту на 42,6 % (94,4 % проти 51,8 %), підвищити на 

26 % частоту припинення бактеріовиділення (88,9 % проти 62,9 %), скоротити 

терміни загоєння деструкцій на 1,6 місяці (5,6 ± 0,3 проти 7,4 ± 0,3), що сприяє 

підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 26 %. 

Застосування у хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів ендобронхіальної терапії сприяє підвищенню частоти нормалізації 

дренажної функції бронхів на 48,2 % (55,6 % проти 7,4 %). 

Застосування специфічної та неспецифічної ендобронхіальної терапії у 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів дозволяє досягти 

100 % вилікування туберкульозу бронхів, підвищити частоту вилікування 
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гнійного ендобронхіту на 43,8 % (92,5 % проти 48,7 %), знизити частоту розвитку 

МТС дренуючих бронхів на 48,2 % (3,7 % проти 51,9 %), підвищити частоту 

припинення бактеріовиділення на 22 % (88,9 % проти 66,9 %) зі скороченням 

термінів його припинення на 1,6 місяці (4,1 ± 0,2 проти 5,7 ± 0,3), підвищити на 

23,2 % частоту загоєння деструкцій (68,5 % проти 45,3 %) зі скороченням термінів 

їх загоєння на 1,6 місяці (5,5 ± 0,2 проти 7,1 ± 0,2), що сприяє підвищенню 

ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 22 %. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено наукові дані щодо 

характеру змін слизової бронхів, дренажної функції бронхів та особливостей 

перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів, які свідчать про 

те, що наявність ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень не 

лише значно ускладнює перебіг захворювання і погіршує дренажну функцію 

бронхів, але й сприяє зниженню усіх показників ефективності АМБТ. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки бронху В6 

ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид (ІГМХД), що сприяє 

підвищенню ефективності лікування на 23,9 %. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S1+2 легені та ураження слизової оболонки бронхів В1, В2 

(В1+2) ендобронхіального введення в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) чутливого до 

МБТ АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на 

зону S1+2 легені, що сприяє підвищенню ефективності лікування на 19,9 %. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень терапії 

гнійного ендобронхіту при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень шляхом 

включення в комплексну терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну 

та муколітика амброксолу гідрохлорид, що сприяє підвищенню ефективності 

лікування на 26 %. 
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Встановлено, що застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів сприяє підвищенню частоти 

нормалізації дренажної функції бронхів. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів специфічної та неспецифічної 

ендобронхіальної терапії, що сприяє підвищенню ефективності лікування на 22 %. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та впроваджено 

нові способи ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів (отримано 2 патенти на корисну модель України 

«Спосіб ендобронхіального лікування хворих на хіміорезистентний 

деструктивний туберкульоз легень» та «Спосіб лікування хворих на 

хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, ускладнений 

ендобронхіальною патологією», опубліковано 2 нововведення «Спосіб 

ендобронхіального лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний 

туберкульоз легень» та «Спосіб лікування хворих на хіміорезистентний 

деструктивний туберкульоз легень, ускладнений ендобронхіальною патологією»), 

методику ендобронхіального введення АМБП в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) при 

локалізації деструктивного процесу у S1+2 легень (отримано патент на корисну 

модель України «Спосіб ендобронхіального введення протитуберкульозних 

препаратів у хворих на деструктивний туберкульоз легень з локалізацією 

специфічного процесу у верхівкових сегментах», опубліковано нововведення 

«Спосіб ендобронхіального введення протитуберкульозних препаратів у хворих 

на деструктивний туберкульоз легень з локалізацією специфічного процесу у 

верхівкових сегментах легенів») та методику діагностики порушень МЦТ. 

Обґрунтована доцільність застосування ендобронхіальної терапії хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів в інтенсивну фазу АМБТ залежно 

від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях. 

Ключові слова: хіміорезистентний туберкульоз легень, ураження слизової 

оболонки бронхів, ендобронхіальна терапія. 
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ABSTRACT 

 

Khlystun V. M. Substantiation of the use of endobronchial therapy in patients with 

pulmonary chemo-resistant tuberculosis with bronchial mucosal lesions. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.26 - 

phthisiology (222 – medicine). Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhia, 

2018. 

Defense of a thesis will be held in the specialized academic council D 26.552.01 

at the State Institution "National Institute of Phthisiology and Pulmonology named after 

F.G. Yanovskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2018. 

Thesis is devoted to solving the actual problem of phthisiology - the 

substantiation of the use of endobronchial therapy in patients with pulmonary chemo-

resistant tuberculosis (CRTB) with lesions of the bronchial mucosa on the basis of 

evaluation of its effectiveness depending on the nature of the bronchial lesions and 

localization of a specific process in the lungs. 

As a result of the study, it was found that a specific lesion of bronchi which rate is 

higher than that of endobronchitis (65.9% vs. 34.1%, p <0.05), is characterized by a 

predominance of infiltrative form (89.2%), 78.5% cases are accompanied by stenosis 

and 49.4% cases are combined with endobronchitis. The manifestations of 

endodonchitis in 100% cases has purulent nature and 44.8% cases have more diffuse 

localization. Lesions of the bronchi mucous membrane without the use of endobronchial 

therapy leads to prolongation of bacterial secretion termination by 1.3 months (5.4 ± 0.4 

versus 4.1 ± 0.3), reducing the rate of destruction healing by 20.8% (50% vs. 70.8%) 

and prolongation of the period of healing of destructions by 1.7 months (7.4 ± 0.4 vs. 

5.7 ± 0.6). 

In 94.7% of cases of pulmonary CRTB with lesions of the bronchial mucosa, the 

mucociliary transport (MCT) of I and II degree of mucociliary insufficiency (MCI) is 

diagnosed (51.1% and 37.6%), which depends on the nature of the bronchial lesions: 
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joining of the bronchus purulent endobronchitis to the tuberculosis leads to the increase 

in the severity of MCI due to its diffuse localization. 

The use of endobronchial therapy in patients with pulmonary CRTB in case of 

destruction in S6 of the lung and lesions of the mucous membrane B6 can increase the 

rate of bacterial discharge by 23.9% (85.2% vs. 61.3%) with a reduction of its 

termination term by 1.5 months (4.5 ± 0.4 versus 6.0 ± 0.6), increase the rate of 

destruction healing by 32,6% (77.8% vs. 45.2%) with a reduction of their healing period 

by 1.6 months (5.4 ± 0.4 vs. 7.0 ± 0.5), which contributes to the improvement of the 

effectiveness of treatment after the completion of the intensive phase (IP) of 

antimycobacterial therapy (AMBT) by 23.9%. 

The use of endobronchial therapy in patients with pulmonary CRTB in the 

presence of destruction in S1+2 of the lungs and lesions of the mucous membrane of 

drainage bronchi B1, B2 (B1+2) can increase the rate of bacterial secretion termination by 

19.7% (92.6% vs. 72.9% ) with a reduction of its termination period by 2.1 months 

(4.0 ± 0.4 vs. 6.1 ± 0.5), increase the rate of destruction of lesions by 26.2% (74.1% vs. 

47.9%) with reduction of the average terms of their healing by 1.6 months (5.4 ± 0.4 vs. 

7.0 ± 0.5), which contributes to the increase of the effectiveness of treatment after the 

completion of AMBT by 19.7%. 

The use of purulent endobronchitis therapy in the presence of a destructive 

process in S1 + 2 or S6 of the lung in patients with pulmonary CRTB can increase the 

rate of purulent endobronchitis by 42.6% (94.4% vs. 51.8%), increase the bacterial 

excretion by 26% (88.9% vs. 62.9%), shorten the period of healing of destructions by 

1.6 months (5.6 ± 0.3 vs. 7.4 ± 0.3), which contributes to the improvement of treatment 

after the completion of AMBT by 26 % 

The use endobronchial therapy in patients with pulmonary CRTB with lesion of 

the bronchial mucosal membrane contributes to the increase the rate of bronchi drainage 

function normalization by 48.2% (55.6% vs. 7.4%). 

The use of specific and non-specific endobronchial therapy in patients with 

pulmonary CRTB with bronchial mucosal lesions can achieve 100% cure for bronchial 

tuberculosis, increase the rate of purulent endobronchitis cure by 43.8% (92.5% vs. 
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48.7%), decrease the rate of metastases development of drainage bronchi by 48.2% 

(3.7% vs. 51.9%), increase the rate of bacterial secretion by 22% (88.9% vs. 66.9%) 

with a reduction its termination terms by 1.6 months (4, 1 ± 0.2 versus 5.7 ± 0.3), 

increase the rate of destructions healing by 23.2% (68.5% vs. 45.3%) with reduction of 

their healing term by 1.6 months (5.5 ± 0.2 vs. 7.1 ± 0.2), contributing to an 

improvement of the effectiveness of treatment after the completion of IP of AMBT by 

22%.  

Scientific novelty of the obtained results. Scientific data on the nature of changes 

in bronchial mucosa, drainage function of bronchi and features of the pulmonary CRTB 

with lesions of the bronchial mucosa are supplemented indicating that the presence of 

lesion of bronchial mucous membrane in patients with pulmonary CRTB not only 

significantly complicates the course of the disease and worsens the drainage function of 

the bronchi but also contributes to lowering all AMBT effectiveness parameters. 

Reasonability of endobronchial administration of antituberculous agent isoniazid 

hydroxymethylhinoalsoxide (IHMHD) into the drainage B6 bronchus in patients with 

pulmonary CRTB and destruction of S6 of the lung and lesion of bronchial mucous 

membrane is proved leading to the increase treatment effectiveness by 23.9%. 

Reasonability of endobronchial administration of AMBT sensitive to 

Mycobacterium tuberculosis into B1, B2 (B1+2) drainage bronchi in patients with 

pulmonary CRTB with destruction of S1+2 of the lung and lesion of bronchial membrane 

of B1, B2 (B1+2) bronchi with subsequent imposition of intraorganic electrophoresis on 

area of S 1 + 2 of the lung is proved leading to the increase treatment effectiveness by 

19.9%. 

Reasonability of the use of purulent endobronchitis therapy in patients with 

pulmonary CRTB with destruction in S1+2 or S6 of the lung by the inclusion of a broad 

spectrum antibiotics doxycycline and mucolytic amoxicol hydrochloride in the complex 

therapy which contributes to a 26% improvement of treatment efficacy, is substantiated. 
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It is established that the use of endobronchial therapy in patients with pulmonary 

CRTB with lesion of the bronchial mucosa contributes to the increase of rate bronchial 

drainage function normalization. 

Reasonability of use of specific and non-specific endobronchial therapy in 

patients with pulmonary CRTB with bronchial mucosal lesions which contributes to the 

increase of treatment by 22%, is substantiated.  

Results practical value. New methods of endobronchial therapy are developed 

and implemented in patients with pulmonary CRTB with lesions of the bronchial 

mucosa (2 patents are obtained for the utility model of Ukraine "Method of 

endobronchial treatment of patients with pulmonary chemo-resistant destructive 

tuberculosis" and "Method of treatment of patients with pulmonary chemo-resistant 

destructive tuberculosis complicated with endobronchial pathology", two innovations 

are published "Method of endobronchial treatment of patients with pulmonary chemo-

resistant destructive tuberculosis" and " Method of treatment of patients with pulmonary 

chemo-resistant destructive tuberculosis complicated by endobronchial pathology"), the 

method of endobronchial administration of AMBP in B1, B2 (B1+2) drainage bronchi 

with destructive process localization in S1+2 of the lung (patent for the utility model of 

Ukraine "Method of endobronchial administration of antituberculous agents for patients 

with destructive pulmonary tuberculosis with specific process localization in apical 

segments", an innovation is published "Method of endobronchial administration of 

antituberculous agents in patients with destructive pulmonary tuberculosis with specific 

process localization in the apical segments of the lung") and methods of diagnosis of 

MCT disorders. Reasonability of the use of endobronchial therapy in patients with 

pulmonary CRTB with lesion of the bronchial mucosa in the intensive phase of AMBT 

is substantiated depending on the nature of the bronchial lesions and the localization of 

a specific process in the lungs. 

Key words: chemo-resistant pulmonary tuberculosis, lesion of bronchial mucosa, 

endobronchial therapy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В усіх країнах світу виявляють хіміорезистентний 

туберкульоз (ХРТБ) легень, що стало підставою для визнання проблеми 

резистентності міжнародною [30, 44, 76, 139, 173, 176, 192, 203]. Україна 

віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз серед 

країн Центральної та Східної Європи за темпами зростання мультирезистентного 

туберкульозу (МРТБ) легень, та посідає четверте місце у світі за його 

поширеністю серед хворих з новими випадками захворювання [28]. ХРТБ легень є 

причиною втрати працездатності пацієнта, частої його інвалідності та смертності 

населення, що становить загрозу національній безпеці країн [3, 96, 140, 185, 206, 

207]. При цьому хворі на ХРТБ легень мають більш несприятливий прогноз, 

лікування викликає великі труднощі, що пов’язано з великими економічними 

витратами на препарати резервного ряду [49, 141, 142, 195]. Найбільш низька 

ефективність лікування за темпами припинення бактеріовиділення встановлена у 

хворих на деструктивний ХРТБ легень [46, 48, 62, 99], оскільки до 30 % таких 

пацієнтів по завершенню основного курсу антимікобактеріальної терапії (АМБТ) 

залишаються бактеріовиділювачами. 

За останні роки відбувся патоморфоз не лише туберкульозу легень, але й 

супутнього або ускладнюючої його ураження слизової оболонки бронхів [17, 51, 

101, 136, 168]. Ураження бронхів, як специфічного, так й не специфічного 

характеру, є основним морфологічним маркером туберкульозу легень [85, 183]. 

Розвиток супутнього ураження слизової оболонки трахеобронхіального 

дерева знижує ефективність лікування туберкульозу легень, що потребує 

своєчасної діагностики та лікування [169, 170, 181]. Ураження слизової оболонки 

бронхіального дерева та специфічна ендогенна інтоксикація є безпосередніми 

причинами порушень зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, у 

тому числі й при ХРТБ легень [37, 117]. 

Загально-клінічні методи дослідження не дають можливості діагностувати 

супутнє ураження слизової оболонки трахеобронхіального дерева у хворих [38, 
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109, 166]. Тому виникає необхідність застосовувати інструментальні методи, а 

саме, фібробронхоскопію (ФБС), яка і в теперішній час є високоінформативним 

методом діагностики ураження слизової оболонки бронхів [187, 191, 194]. ФБС 

має провідне місце, як у виявленні та диференціальній діагностиці, так й у 

багатьох випадках лікуванні ураження слизової оболонки бронхів. 

Вилікування туберкульозу легень завжди супроводжується формуванням на 

місці специфічного процесу залишкових змін у вигляді фіброзу, пневмосклерозу, 

стенозу та деформації бронхів та ін. Саме стенози з деформацією бронхів 

приводять до функціональної неповноцінності уражених відділів легень і частому 

розвитку неспецифічних ускладнень, одними з яких є ендобронхіти [152, 178, 187, 

194, 200]. Неспецифічні ендобронхіти є частим супутником туберкульозного 

ураження бронхів. Доведено, що неспецифічна мікрофлора має несприятливий 

вплив на перебіг туберкульозу легень та його прогресування, оскільки початкові 

прояви неспецифічного ендобронхіту безпосередньо пов’язані з ураженим раніше 

бронхом (як свіжі прояви, так й залишкові) [14, 36, 82, 137]. Існують дані, що у 

хворих на туберкульоз легень гнійний ендобронхіт, порушуючи вентиляцію 

легень, сприяє утворенню бронхоектазів, що знижує ефективність лікування [71]. 

Тому, наряду з клінічними, лабораторними та рентгенологічними методами 

діагностики туберкульозу легень, ФБС займає одне з провідних місць у виявленні, 

диференціальній діагностиці (попередження помилкових інтерпретацій симптомів 

захворювання) та лікуванні ураження слизової оболонки бронхів у хворих на 

туберкульоз легень [102], особливо при ХРТБ легень.  

Отже, своєчасне виявлення ураження слизової оболонки бронхів як 

специфічного (туберкульоз бронхів), так і неспецифічного (ендобронхіт) 

характеру у хворих на ХРТБ легень потребує змін тактики лікування шляхом 

застосування ендобронхіальної терапії. Такий підхід буде сприяти попередженню 

розвитку незворотних процесів у бронхах, а також підвищенню частоти загоєння 

деструкцій, що дозволить підвищити ефективність лікування хворих.  

Важливість вивчення цієї проблеми стало підставою для проведення даного 

дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація є 

фрагментами науково-дослідних робіт кафедри фтизіатрії і пульмонології 

Запорізького державного медичного університету «Дослідження динаміки стану 

імунітету, встановлення критеріїв його порушення та розробка своєчасної їх 

корекції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень в процесі інтенсивної 

фази лікування» (№ державної реєстрації 0114U000969) та «Дослідження 

патогенетичних механізмів прогресування специфічного процесу, встановлення 

критеріїв неефективного лікування та розробка своєчасної їх корекції у хворих на 

туберкульоз легень» (№ державної реєстрації 0116U005830). 

Мета дослідження – обґрунтувати застосування ендобронхіальної терапії 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів на основі оцінки 

її ефективності залежно від характеру ураження бронхів та локалізації 

специфічного процесу в легенях. 

Задачі дослідження: 

1. Дослідити характер ураження слизової оболонки бронхів та визначити 

особливості перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів. 

2. Дослідити стан дренажної функції бронхів у хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів. 

3. Розробити методи ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки 

бронхів у хворих на ХРТБ легень залежно від характеру ураження бронхів та 

локалізації специфічного процесу в легенях. 

4. Оцінити ефективність та переносимість специфічної та неспецифічної 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, 

В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних сегментах легень у хворих на 

ХРТБ. 

5. Дослідити зміни стану дренажної функції бронхів на тлі застосування 

специфічної та неспецифічної ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень у хворих на ХРТБ. 
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6. Обґрунтувати доцільність застосування специфічної та неспецифічної 

ендобронхіальної терапії хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів. 

Об'єкт дослідження: хіміорезистентний туберкульоз легень. 

Предмет дослідження: клініко-анамнестичні, лабораторні, функціональні 

та бронхологічні особливості перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів; ефективність та переносимість ендобронхіальної терапії 

ураження слизової оболонки бронхів у цих хворих. 

Методи дослідження: клінічні (анамнестичні дані, історії хвороби і 

попереднього лікування, огляд і фізикальне обстеження), рентгенологічні 

(рентгенографія, томографія), мікробіологічні (визначення МБТ методом 

мікроскопії й посіву, тест медикаментозної чутливості (ТМЧ) до 

антимікобактеріальних препаратів (АМБП) І та ІІ ряду), інструментальні (ФБС), 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів  

Доповнено наукові дані щодо характеру змін слизової оболонки бронхів, 

дренажної функції бронхів та особливостей перебігу ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів, які свідчать про те, що наявність ураження слизової 

оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень не лише значно ускладнює перебіг 

захворювання і погіршує дренажну функцію бронхів, але й сприяє зниженню усіх 

показників ефективності АМБТ. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки бронху В6 

ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид (ІГМХД), що сприяє 

підвищенню ефективності лікування на 23,9 %. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S1+2 легені та ураження слизової оболонки бронхів В1, В2 

(В1+2) ендобронхіального введення в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) чутливого до 
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МБТ АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на 

зону S1+2 легені, що сприяє підвищенню ефективності лікування на 19,9 %. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень терапії 

гнійного ендобронхіту при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень шляхом 

включення в комплексну терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну 

та муколітика амброксолу гідрохлорид, що сприяє підвищенню ефективності 

лікування на 26 %. 

Встановлено, що застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів сприяє підвищенню частоти 

нормалізації дренажної функції бронхів. 

Обґрунтована доцільність застосування у хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів специфічної та неспецифічної 

ендобронхіальної терапії, що сприяє підвищенню ефективності лікування на 22 %. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено та 

впроваджено нові способи ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень 

із ураженням слизової оболонки бронхів (отримано 2 патенти на корисну 

модель України «Спосіб ендобронхіального лікування хворих на 

хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень»  та «Спосіб лікування 

хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, 

ускладнений ендобронхіальною патологією», опубліковано 2 нововведення 

«Спосіб ендобронхіального лікування хворих на хіміорезистентний 

деструктивний туберкульоз легень» та «Спосіб лікування хворих на 

хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, ускладнений 

ендобронхіальною патологією»), методику ендобронхіального введення 

АМБП в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) при локалізації деструктивного 

процесу у S1+2 легень (отримано патент на корисну модель України «Спосіб 

ендобронхіального введення протитуберкульозних препаратів у хворих на 

деструктивний туберкульоз легень з локалізацією специфічного процесу у 

верхівкових сегментах», опубліковано нововведення «Спосіб 

ендобронхіального введення протитуберкульозних препаратів у хворих на 
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деструктивний туберкульоз легень з локалізацією специфічного процесу у 

верхівкових сегментах легенів») та методику діагностики порушень 

мукоциліарного транспорту (МЦТ). Обґрунтована доцільність застосування 

ендобронхіальної терапії хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів в інтенсивну фазу АМБТ залежно від характеру ураження 

бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях.  

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

роботи впроваджені в практичну роботу Комунальної установи «Запорізький 

обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» (ЗОПТКД), 

протитуберкульозних диспансерів міст Запоріжжя та Мелітополю, у 

навчальний процес на кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького 

державного медичного університету. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Дисертаційна робота виконана на сучасному науково-

методичному рівні й ґрунтується на достатньому клінічному матеріалі (214 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів, 27 хворих з 

новими випадками ХРТБ легень без ураженням слизової оболонки бронхів та 33 

хворих на вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ) легень зі збереженою 

чутливістю та ураженням слизової оболонки бронхів). Дизайн дослідження 

(ретроспективне дослідження «випадок-контроль») та достатня кількість 

спостережень дозволяють проводити статистичну обробку даних та отримати 

вірогідні результати. Методи досліджень, застосовані в роботі, є стандартними, 

інформативними і адекватними щодо поставленої мети та завдань. Бо були 

застосовані методи параметричної та непараметричної варіаційної статистики 

залежно від нормальності розподілення хворих у групах. Дані результатів 

обстеження та лікування хворих зберігалися, оброблювались та обчислювалися 

сучасними методами аналізу з використанням статистичного пакету ліцензійної 

програми «STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., № AXXR712 

D833214FAN5). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертанту належить ідея дослідження. 

Самостійно визначив актуальні напрямки дослідження, сформулював мету та 

завдання роботи. Особисто проводив відбір, клінічне обстеження хворих, 

ФБС та розробив ендобронхіальну терапію хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів. Автором складена база даних усіх 

проведених досліджень, статистично опрацьований матеріал, проведена 

інтерпретація одержаних результатів та зіставлена з літературними даними. 

Спільно з науковим керівником сформульовані висновки і практичні 

рекомендації, що виносяться на захист. 

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на ХХІІІ Національному Конгресі з хвороб 

органів дихання (м. Казань, 2013 р.), науково-практичній конференції «Актуальні 

питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та 

амбулаторному етапах» (м. Київ, 2017 р.), обласній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання фтизіатрії і пульмонології» (м. Запоріжжя, 2017 

р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017» (м. 

Запоріжжя, 2017 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, із яких  

7 статей ((в тому числі 4 – у журналах, що затверджені МОН України (ДАК), 1 – у 

міжнародному виданні, 2 – у виданнях, що зареєстровані у міжнародних науко 

метричних базах даних), 3 тез доповідей у матеріалах науково-практичних 

конференцій.  

Структура дисертації. Дисертація обсягом 194 сторінок, ілюстрована  

51 таблицями, 8 рисунками, 13 фотографіями. Складається зі вступу, 5 

розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій; переліку використаних джерел, який становить 

214 найменувань, із них 65 іноземних посилань. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Провідними організаціями, що займаються вирішенням важливої проблеми 

підвищення ефективності лікування хворих на ХРТБ легень, є Державна установа 

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН 

України», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 

Центральний науково-дослідний інститут туберкульозу РАМН. 

 

1.1 Сучасний стан епідеміологічної ситуації та ефективності лікування 

хворих на ХРТБ легень у світі та Україні 

На сьогодні в усьому світі серед інфекційних хвороб туберкульоз є однією з 

головних загроз для здоров’я людства [65, 78, 89, 144, 158, 172, 188-190]. В усіх 

країнах світу виявляють ХРТБ легень, що стало підставою для визнання проблеми 

резистентності міжнародною [30, 44, 76, 139, 173, 176, 192, 203]. Зменшується 

питома вага бактеріовиділювачів з лікарсько-чутливими МБТ та відзначається 

зміна біологічних особливостей МБТ з розвитком резистентності до АМБП [50, 

120, 121, 134, 154, 202]. Із 100 хворих на туберкульоз легень близько 15 мають 

ХРТБ легень, а серед хворих з новими випадками цей показник досягає 15 % [63]. 

Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на 

туберкульоз і серед країн Центральної та Східної Європи посідає друге місце 

після Російської Федерації за темпами зростання МРТБ легень, та четверте місце 

у світі за його поширеністю серед хворих з новими випадками захворювання [28]. 

В Україні для забезпечення ефективного впливу на епідемію туберкульозу 

виконувалася стратегія боротьби з туберкульозом на 2012-2016 рр. «Про 

схвалення концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» [126]. До цієї стратегії були 

включені заходи відповідно до Комплексного плану дій щодо профілактики та 

боротьби з туберкульозом із множинною та широкою медикаментозною стійкістю 

у Європейському регіоні на 2011-2015 рр. [24]. Підсумовуючи результати 
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виконання цієї програми встановлено, що основні епідеміологічні показники 

дещо покращилися. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Україна 

входить до переліку 30 країн з найгіршою ситуацією з ХРТБ легень [122]. Згідно 

Глобальної доповіді ВООЗ, в Україні у 2016 році ефективність лікування хворих 

на МРТБ легень склала 39 %, що на 9 % нижче світового показника у 2012 році, 

коли результату «успішного лікування» досягли 48 % даної категорії хворих [4, 

212, 213]. При тому, що індикатор ефективності лікування у хворих цієї категорії 

по закінченню основного курсу АМБТ має становити 60-65 %. 

Факторами розвитку ХРТБ легень є [2, 5, 16, 65, 155, 211]:  

- низька прихильність до лікування,  

- неефективне попереднє лікування,  

- недотримання хворими режиму хіміотерапії,  

- неконтрольований прийом АМБП,  

- виникнення мутантних МБТ під впливом специфічної АМБТ на 

бактеріальну популяцію та ін. 

Серед цих факторів важливу роль відіграють супутні захворювання, які 

перешкоджають створенню адекватних концентрацій АМБП, як у крові, так і у 

вогнищах специфічного запалення.  

ХРТБ легень є причиною втрати працездатності пацієнта, частої його 

інвалідності та смертності населення, що становить загрозу національній безпеці 

країн [3, 96, 140, 185, 206, 207]. При цьому хворі на ХРТБ легень мають більш 

несприятливий прогноз, лікування викликає великі труднощі, що пов’язано з 

великими економічними витратами на АМБП резервного ряду [49, 141, 142, 195].  

Найбільш низька ефективність лікування за темпами припинення 

бактеріовиділення встановлена у хворих на деструктивний ХРТБ легень [46, 48, 

62, 99], оскільки до 30 % таких пацієнтів по завершенню основного курсу АМБТ 

залишаються бактеріовиділювачами.  

Тому збереження великого резервуару інфекції за рахунок наявності 

деструктивного процесу в легенях хворих є найбільш несприятливими в 
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епідеміологічному і клінічному плані серед хворих на ХРТБ легень, що значно 

знижується ефективність АМБТ [77, 182, 205, 208]. 

У хворих, які раніше отримували АМБТ, ймовірність розвитку 

резистентності МБТ до АМБП в чотири рази вище, а при розширеній 

резистентності МБТ (РРТБ) – у 10 разів вище, ніж у хворих з новими випадками 

захворювання [5].  

Встановлено, що хворі, у яких розвилася резистентність МБТ до одного 

препарату, більше піддаються подальшому придбанню послідовної 

резистентності МБТ: від полірезистентного туберкульозу (ПРТБ) до РРТБ [29, 61, 

110, 184]. А хворі на ХРТБ легень стають джерелом поширення вже резистентних 

штамів МБТ, у результаті чого у хворих, які були з ним у контакті в свою чергу, 

буде виявлена вже сформована медикаментозна резистентність, яка буде 

розцінена як первинна [80, 86, 87]. Тому, ХРТБ легень є дуже небезпечним 

інфекційним захворюванням з високим рівнем епідемічної небезпеки. 

Паралельно з цим, однією із причин неефективного лікування хворих на 

ХРТБ легень є відмова від продовження АМБТ через розвиток побічних реакцій 

внаслідок дії АМБП [33, 58, 66, 81, 175, 179]. Частота побічних реакцій внаслідок 

дії АМБП досягає до 85 % випадків та має тенденцію до підвищення [45, 88, 91, 

127, 148]. 

Встановлено, що прогностичними критеріями розвитку РРТБ легень є: 

застосування у минулому АМБП І-ІІ ряду, двобічні зміни і каверни у легенях, 

виникнення під час інтенсивної фази АМБТ виразних побічних ефектів, що 

призвело до відміни препаратів, та погана прихильність до лікування [97, 98]. 

На сьогодні продовжуються дослідження, як вітчизняними, так і 

закордонними науковцями ефективності лікування хворих на ХРТБ легень [12, 13, 

25, 151, 157, 209], клініко-лабораторних особливостей його перебігу [40-42, 47, 68, 

70, 174] та ін. В цілому ситуація з ХРТБ легень у всьому світі складає проблему, 

яка до цього часу не має тенденції до покращення. 

Таким чином, підвищення ефективності лікування хворих на ХРТБ легень є 

важливим завданням фтизіатрії [123, 128, 132, 133, 135, 159, 193, 214]. На сьогодні 
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вивченню проблеми ХРТБ легень присвячено багато наукових праць у всьому 

світі та активно продовжується, що вказує на актуальність вивчення обраної теми. 

 

1.2 Значення діагностичної та лікувальної бронхоскопії у хворих на 

туберкульоз легень 

За останні роки відбувся патоморфоз не лише туберкульозу легень, але й 

супутнього або ускладнюючої його ураження слизової оболонки бронхів [17, 51, 

101, 136, 168]. Ураження бронхів, як специфічного, так й неспецифічного 

характеру, є основним морфологічним маркером туберкульозу легень [85, 183].  

Розвиток ураження слизової оболонки трахеобронхіального дерева знижує 

ефективність лікування туберкульозу легень, що потребує своєчасної діагностики 

та лікування [169, 170, 181]. Ураження слизової оболонки бронхіального дерева та 

специфічна ендогенна інтоксикація є безпосередніми причинами порушень 

зовнішнього дихання у хворих на туберкульоз легень, у тому числі й при ХРТБ 

легень [37, 117]. 

Тому, якщо у процесі лікування специфічного процесу у легенях не 

проводиться діагностика стану слизової оболонки бронхів з проведенням 

відповідного лікування, то терміни стаціонарного лікування таких хворих значно 

подовжуються [52, 161]. 

Загально-клінічні методи дослідження не дають можливості діагностувати 

ураження слизової оболонки трахеобронхіального дерева у хворих [38, 109, 166]. 

Тому виникає необхідність застосовувати інструментальні методи, а саме, ФБС, 

яка і в теперішній час є високоінформативним методом діагностики ураження 

слизової оболонки бронхів [187, 191, 194]. ФБС має провідне місце, як у 

виявленні та диференціальній діагностиці, так й у багатьох випадках лікування 

ураження слизової оболонки бронхів.  

Важливість діагностичної ФБС безспірна, оскільки дуже часто необхідність 

її застосування встановлюється за наявності одного із симптомокоплексів 

захворювань бронхо-легеневої системи: тривалий кашель без виявлення змін на 
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рентгенограмі органів грудної порожнини (ОГП), кровохаркання неясного ґенезу, 

задуха, зміни у легенях на оглядовій рентгенограмі ОГП [1, 64, 93].  

Також дуже важливо проведення ендоскопічного контролю стану слизової 

оболонки при туберкульозі легень у різних фазах його розвитку, оскільки до 40 % 

випадків ураження бронхів має безсимптомний перебіг, або клінічна картина його 

перебігу змазується клінічними проявами самого специфічного процесу у легенях. 

Одним з показань проведення ендоскопічного контролю є деструктивний процес 

у легенях, особливо, якщо він супроводжується гіповентиляційним синдромом 

легень. 

ФБС є необхідним елементом підготовки хворого до оперативного 

втручання при туберкульозі легень, оскільки дає можливість визначитися з 

локалізацією специфічного процесу та розповсюдженістю його по бронхам, 

визначенням об’єму оперативного втручання [82]. 

Актуальність диференціальної діагностики ураження слизової оболонки 

бронхів у хворих на туберкульоз легень на сьогодні зумовлена насамперед 

патоморфозом специфічного процесу, проявами якого є [103, 145, 153, 156, 210]: 

- помітна зміна характерних йому клініко-рентгенологічних ознак; 

- підвищення частоти діагностики пухлинних процесів у осіб молодого віку; 

- висока частота неспецифічної патології бронхо-легеневої системи, 

незалежно від вікової категорії; 

- висока частота ураження слизової оболонки трахеобронхіального дерева у 

хворих на туберкульоз легень. 

Як відомо, бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень 

не лише значно ускладнює перебіг специфічного процесу, але й знижує 

ефективність лікування. Встановлено, що клінічна трактовка і диференціальна 

діагностика обструктивного синдрому при туберкульозі та неспецифічній 

патології тісно пов’язана з бронхолітиазом [15, 31, 52, 59, 138, 149].  

Так, імітація бронхообструктивного синдрому відбувається при реактивації 

специфічного процесу в кальцинованих лімфатичних вузлах, яка супроводжується 

секвестрацією частини кальцинату у просвіт бронху, що призводить до 
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порушення бронхіальної прохідності. У таких випадках своєчасно діагностувати 

бронхолітиази та виключити обструктивний синдром дозволяє лише проведення 

ФБС, оскільки на ранніх етапах вони мають клінічні прояви бронхіту, а 

рентгенологічна діагностика малоефективна. 

Процесу розвитку бронхолітиазу сприяють стенози бронхів та 

післятуберкульозні деформації, що в черговий раз доводить актуальність 

застосування ФБС у хворих на туберкульоз бронхо-легеневої системи. 

У хворих на туберкульоз легень необхідність застосування лікувальної ФБС 

виникає досить часто. При цьому має ще й діагностичне значення. Методи 

лікувальної ФБС полягають у наступному [93, 137, 143, 162, 165]:  

- бронхоальвеолярний лаваж;  

- видалення слизу, гною та крові з бронхів;  

- обробка слизової оболонки бронхів антисептиками, антибіотиками; 

- локальне ендобронхіальне введення лікарських засобів та ін. 

Бактеріологічне та цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу із 

вогнища ураження дозволяє у переважних випадках визначити наявність 

патогенної мікрофлори та характер запальної реакції. 

У діагностиці туберкульозу легень, у випадках утрудненої діагностики, 

важливу роль відіграє комплексне бронхологічне дослідження з катетеризацією 

периферичних бронхів з метою біопсії патологічного утворення. У 

фібробронхоскопі фірми “Olympus” (Японія) передбачена можливість 

діагностичної катетеризації периферичних бронхів. 

Таким чином, наряду з клінічними, лабораторними та рентгенологічними 

методами діагностики туберкульозу легень, ФБС займає одне з провідних місць у 

виявленні, диференціальній діагностиці (попередження помилкових інтерпретацій 

симптомів захворювання) та лікуванні ураження слизової оболонки бронхів у 

хворих на туберкульоз легень [102], особливо при ХРТБ легень. Оскільки 

виявлення ураження слизової оболонки бронхів у хворих на туберкульоз легень 

потребує змін тактики лікування та ведення таких пацієнтів у кожному випадку 

захворювання.  
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1.3 Обґрунтування актуальності вивчення ураження слизової оболонки 

бронхів у хворих на ХРТБ легень 

При зміні особливостей клінічного перебігу туберкульозу в сучасних 

умовах, а саме епідемії, визначається й підвищення частоти виявлення 

специфічного ураження слизової оболонки бронхів [17, 35, 51, 73, 105, 164].  

За даними Новожилової І. О. [71], за останні роки зросла частота 

неактивних специфічних змін у бронхах, що є відображенням недостатнього його 

виявлення на попередніх етапах спостереження за хворими та їх лікуванні. 

Проведені дослідження Samardžiý N. et al. (2014) [163] свідчать про прямий 

кореляційний зв'язок змін бронхоскопічної картини ураження бронхіального 

дерева у хворих на туберкульоз з клініко-лабораторними даними специфічного 

процесу у легенях. 

За даними літературних джерел [101, 153, 178], ураження слизової оболонки 

бронхіальної системи при туберкульозі легень може носити специфічний, 

неспецифічний та змішаний характер. 

Вилікування туберкульозу легень завжди супроводжується формуванням на 

місці специфічного процесу залишкових змін у виді фіброзу, пневмосклерозу, 

стенозу та деформації бронхів та ін. Саме стенози з деформацією бронхів 

(незалежно від їх калібру – від крупних до дрібних) призводять до функціональної 

неповноцінності уражених відділів легень і частому розвитку неспецифічних 

ускладнень, одними з яких є ендобронхіти [152, 178, 187, 194, 200]. При цьому 

неспецифічні ендобронхіти є частим супутником туберкульозного ураження 

бронхів. 

Доведено, що неспецифічна мікрофлора має несприятливий вплив на 

перебіг туберкульозу легень та його прогресування, оскільки початкові прояви 

неспецифічного ендобронхіту безпосередньо пов’язані з ураженим раніше 

бронхом (як свіжі прояви, так й залишкові) [14, 36, 82, 137].  

Встановлено, що частота неспецифічних ендобронхітів тісно 

взаємопов’язана з виразністю специфічних морфологічних змін у легенях [52]. 

Токсини МБТ активно впливають на бар’єри слизової оболонки бронхів, що 
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пов’язано з порушенням факторів, які забезпечують стерильність бронхіального 

секрету, що є причиною гіперреактивності бронхів та накопичення надлишкової 

кількості секрету у бронхах, який в подальшому інфікується неспецифічною 

мікрофлорою. Внаслідок цього до специфічного запалення приєднується 

неспецифічне запалення слизової оболонки бронхів. Цей поєднаний перебіг двох 

запалень призводять до ураження ворсинчастого епітелію, що поглиблює запальні 

зміни слизової оболонки бронхів. 

Існують дані, що у хворих на туберкульоз легень неспецифічний гнійний 

ендобронхіт, порушуючи вентиляцію легень, сприяє утворенню бронхоектазів, що 

знижує ефективність лікування [71]. 

Туберкульоз бронхів – це прояв вторинного походження, для виникнення 

якого необхідна наявність активного специфічного процесу у легенях [32, 85, 105, 

138, 150]. МБТ із вогнища специфічного легеневого процесу через крипти 

слизових оболонок проникають у підслизовий шар стінки бронхів, сприяючи 

розвитку запалення.  

Отже, туберкульоз бронхів є ускладненням специфічного процесу в легенях. 

За даними Samardžiý N. et al. (2014), частка туберкульозу бронхів при легеневому 

специфічному процесі варіюється від 10 % до 40 % [163]. 

За класифікацією Вознесенского А. Н. (1957) виділяють наступні форми 

туберкульозу бронхів: 

- інфільтративна; 

- норицева; 

- рубцева. 

За стенозом бронхів запального чи фібринозного ґенезу І, ІІ та ІІІ ступеня. 

Chung H. S. та Lee J. H. (2000) [160] запропонували класифікацію 

туберкульозу бронхів на основі морфологічних характеристик з виділенням таких 

форм: 

- фібростенотична; 

- набряково-гіперемічна; 

- казеозна; 
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- туморозна; 

- грануляційна; 

- норицева; 

- неспецифічний бронхіт. 

За даними авторів цієї класифікації, такі форми туберкульозу бронхів, як 

казеозна, набряково-гіперемічна і фібростенотична можуть призвести до розвитку 

такого ускладнення, як метатуберкульозний стеноз бронхів, який є дуже 

несприятливим фактором [167, 170, 178, 180, 191, 196]. Усі вказані форми, за 

виключенням туморозної, можуть трансформуватися одна в одну.  

Грануляційна форма та неспецифічний бронхіт – є ранніми формами та 

розвиваються на ранніх стадіях легеневого туберкульозу. В основі грануляційного 

специфічного процесу є розростання грануляційної тканини у підслизовому та 

м’язовому шарах грануляційної тканини, яка характеризується наявністю великої 

кількості капілярів з набряклим ендотелієм і гіперхромними ядрами внаслідок 

чого появляються поліпозних виростів у просвіт дрібних бронхів, що може 

призводити до обструкції [84]. 

Фібростенотична форма розвивається після тривалої АМБТ специфічного 

процесу у легенях та без застосування локального лікування туберкульозу 

бронхів, що також сприяє розвитку метатуберкульозного стенозу бронху. 

За даними літератури, норицева форма туберкульозу бронхів в теперішній 

час діагностується у 10-12 % випадків, що можливо пояснити широким 

застосуванням АМБП [138]. Також ця форма специфічного ураження бронхів 

частіше за все супроводжує прогресуючий деструктивний процес у легенях. 

У нашій країні патологію трахеобронхіального дерева описують за 

класифікацією Шестериной М. В. та Калюк А. Н. (1975): 

1. При специфічному ураженні бронхів виділяють форми: 

- інфільтративна; 

- інфільтративно-норицева; 

- рубцевий стеноз бронха.  

2. Неспецифічні ендобронхіти класифікують: 
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-  за характером процесу – катаральні, гнійні, гіпертрофічні, атрофічні і 

геморагічні;  

- за локалізацією процесу – дифузні одно- і двобічні, обмежені;  

- за ступенем виразності запалення – І і ІІ стадія. 

Ускладненням туберкульозу бронхів є розвиток рубцевих стенозів, які є 

несприятливим фактором, оскільки призводять до функціональних та 

морфологічних порушень у дистальних ділянках легень з утворенням 

бронхоектазів та ателектазу [167, 150]. При такому наслідку приєднується 

вторинна мікрофлора з наступним розвитком гнійного процесу в легенях. 

Спробами Павловой Е. В. (2012, 2013) [82, 83] лікувати рубцеві стенози та 

деформації бронхів при туберкульозі легень розсмоктувальною терапією 

встановлено, що такий процес у бронхах носить незворотній характер та 

супроводжується грубим порушенням бронхіальної прохідності у виді фіброзно-

рубцевого звуження просвіту бронхів, переважно ІІІ ступеня. Тому зроблено 

висновок що дана патологія не піддається консервативному лікуванню і потребує 

тільки оперативного втручання. 

Морфологічне дослідження ділянок легень, уражених туберкульозом, 

дозволило встановити, що у місці перетину бронху нерідко присутні ознаки 

специфічного і неспецифічного запалення. Що ще раз доводить актуальність 

своєчасної діагностики та лікування патології слизової оболонки бронхів у хворих 

на туберкульоз легень.  

Дані патологоанатомічних досліджень багатьох науковців доводять 

наступне [106, 107, 118]. При деструктивному туберкульозному процесі у легені в 

переважної кількості пацієнтів (до 65 %) відзначається специфічне ураження 

стінки дренуючого бронху, а при фіброзно-кавернозній формі – такі зміни 

спостерігаються у всіх хворих, при чому туберкульоз бронхів має деформуючий 

характер.  

Існують дані гістологічного дослідження ділянок легень, уражених 

туберкульозом, про те, що у хворих на туберкульоз легень при тривалому 
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бактеріовиділенні специфічне ураження підслизового шару дренуючого бронху 

діагностується у 92 % випадків [82]. 

А морфологічні дослідження Пак А. В. (2015) [84] показали, що у 55,2 % 

хворих на РРТБ легень при позитивних результатах Gene-Xpert MTB/RIF, 

вказуючи на те, що пацієнти були бактеріовиділювачами, виявляється 

гранулематозне запалення слизової оболонки бронхів. При цьому на ФБС 

трахеобронхіального дерева у цих пацієнтів діагностувалися такі форми 

туберкульозу бронхів: казеозний панбронхіт (24 %), норицевий ендобронхіт (24 

%), фібростеноз (33 %) та катаральний неспецифічний ендобронхіт (19 %). Як 

бачимо, у хворих на РРТБ у 44,7 % випадків діагностується туберкульоз бронхів, 

який у 33 % супроводжується стенозом. 

Склюев С.В. с соавт. (2014) [80] встановили, що ступінь розростання 

грануляційної тканини прямо корелює зі ступенем метатуберкульозного 

рубцевого стенозу бронху (t=0,575, р<0,01). 

Таким чином, при відсутності локального лікування туберкульозу бронхів 

виникають ускладнення, як активні ускладнення специфічного процесу, що 

значно погіршує та знижує ефективність лікування хворих, так й неактивні 

(рубцеві стенози бронхів), які в подальшому сприяють розвитку бронхоектазів, 

ателектазу та реактивації специфічного процесу. А як свідчать дані літературних 

джерел, єдиним методом вибору лікування метатуберкульозних рубцевих стенозів 

бронхів є лише оперативне втручання. 

Отже, як специфічні, як й неспецифічні ураження слизової оболонки 

бронхів насамперед виникають у місці залишкових після перенесеного 

туберкульозу. 

Таким чином, в літературі існують лише поодинокі дані про стан слизової 

оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень та взагалі відсутні дані про ураження 

слизової оболонки бронхів при одночасній локалізації деструкцій у S1+2 та S6 з 

одночасним специфічним ураженням їх дренуюючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2). 

Тому, вивчення частоти, характеру та клінічних проявів ураження слизової 

оболонки бронхів при локалізації деструкцій у S1+2 та S6 з одночасним 
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специфічним ураженням їх дренуюючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) у хворих на 

ХРТБ легень на сьогодні є актуальним завданням, вирішення якої буде сприяти 

підвищенню ефективності лікування даної категорії хворих.  

 

1.4 Обґрунтування застосування ендобронхіальної терапії у 

комплексному лікуванні хворих на ХРТБ легень 

АМБТ є основним методом лікування хворих на ХРТБ легень [66, 74, 100, 

147, 171, 186, 199, 201]. Проте, її можливості обмежені, особливо у хворих на 

ХРТБ легень та ще й із ураженням слизової оболонки бронхів, яка включає не 

лише по-окремо специфічні прояви (туберкульоз бронхів) і неспецифічні 

(ендобронхіти, особливо гнійні), але й одночасний їх перебіг [23, 35, 73]. При 

цьому недоліком АМБТ є розвиток побічних реакцій на АМБП [9, 11, 88, 92, 197].  

Тому, розробка ендобронхіальної терапії хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів, є дуже актуальною. По-перше, як вже 

вказувалося у підрозділі 1.3, ураження слизової оболонки бронхів (як специфічне, 

так й не специфічне) значно ускладнює перебіг специфічного процесу у легенях. 

По-друге, ефективність лікування цих хворих щодо загоєння каверн даної 

категорії хворих лишається низькою, особливо при локалізації деструкцій у S1+2 

та S6 з одночасним специфічним ураженням слизової оболонки їх дренуюючих 

бронхів В6, В1, В2 (В1+2).  

Як відомо, найбільш погано вентилюються верхівки легенів [22, 67, 108]. 

Причина нерівномірності вентиляції полягає у тому, що верхівки легенів 

розтягнуті силою притягання вже в стані видиху, тому їх здатність до розтягнення 

нижча, і одночасно приріст транспульмонального тиску менше збільшують свій 

обсяг, гірше вентилюються. Артеріальні судини легенів мають дуже високу 

здатність до розтягання (як і венозні), тому кровообіг у них у значній мірі 

залежить від впливу фактора гравітації – від серця основна маса крові під дією 

сили ваги направляється до базальних сегментів легенів, менше – до середніх, 

сама мала – до верхівок. Тому, у верхівкових сегментах легенів знижені 
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вентиляція і кровообіг, що призводить до зниження кровообігу та підвищення 

вентиляційно-перфузійних відносин. 

Рішенням даного завдання є пошук методів ендобронхіальної терапії у 

комплексному лікуванні хворих на ХРТБ легень: неспецифічних ендобронхітів та 

туберкульозу дренуюючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при одночасній діагностиці 

деструкцій у відповідних сегментах легень. 

Існують різні способи ендобронхіального лікування хворих на туберкульоз 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів, які полягають у 

ендобронхіальному (з використанням фібробронхоскопу та катетерів) та 

інгаляційному введеннях препаратів [8, 43, 48, 204]. А при деструктивному 

туберкульозі застосовуються едобронхіальні клапани, після зняття яких у 

переважної кількості хворих виникають стенози ІІ-ІІІ ступеня [34, 56, 146]. 

Для лікування неспецифічних ендобронхітів у фтизіатричній клініці широко 

застосовується інгаляційна терапія з використанням препаратів різних 

фармакологічних груп. Слизова оболонка бронхів має велику адсорбційну 

здатність, у результаті чого під час інгаляції лікарський засіб всмоктується 

слизовою оболонкою бронхів, після чого потрапляють у перібронхіальну 

лімфатичну систему.  

Таким чином, створюється депо для лікарських засобів у легеневій тканині 

та тривала місцева їх дія. Із лімфатичної системи лікарський засіб спочатку 

потрапляє у мале коло кровообігу, тим самим препарати повільно інактивуються. 

Так, Павлова Е. В. (2012) [82] у передопераційні підготовці (протягом 1 

місяця) хворих на туберкульоз із неспецифічними едобронхітами застосовувала: 

при едобронхіті І ступеня – ультразвукові інгаляції з антиспастичною сумішшю та 

тіосульфатом натрію, що дозволило знизити інтенсивність запалення лише на 5,3 

% (з 47,8 % до 42,5 %). З едобронхітом ІІ ступеня та гнійного характеру 

призначення місцеве введення 2-3 рази на тиждень (8-12 раз на місяць) 

антибіотиків широкого спектру дії, ферментних препаратів та глюкокортикоїдів, 

знизило інтенсивність запального процесу також лише на 5,3 % (з 30,1 % до 24,8 

%), а з гнійним бронхітом – на 4,4 % (з 7,9 % до 3,5 %).  
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Жумагулов С. А. с соавт. (2014) [27] у лікуванні хворих на туберкульоз 

легень із неспецифічним дифузно-гнійним бронхітом та хронічним 

обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ), застосовували додаткове 

ендобронхіальне сегментарне введення протеолітичних ферментів (2,5 % розчин 

трипсіну, хемотрипсіну, хемопсіну), а при вираженому неспецифічному 

запальному процесі додавали антибіотики. Додаткове лікування застосовували 

двічі на тиждень до покращення стану бронхіального дерева. Встановлено, що 

при застосуванні додаткового лікування неспецифічного ендобронхіту дозволило 

підвищити частоту загоєння деструкцій на 24,9 % (86,9 % проти 62 %), 

припинення бактеріовиділення досягнуто в 100 %, що на 35 % частіше, значному 

зменшенню виразності неспецифічного катарального запалення у бронхах. 

Як бачимо, застосовані методи лікування неспецифічного ендобронхіту 

шляхом застосування аерозольтерапії не занадто ефективні. Це можливо пояснити 

наступним. Використання інгаляцій для всмоктування ліків через слизову 

оболонку бронхів супроводжується деяким розпиленням ліків у навколишнє 

середовище під час видиху та розбавлення аерозолю атмосферним повітрям під 

час вдиху, що призводить до його втрати і унеможливлює точне дозування.  

При специфічному процесі у легенях для інгаляцій використовують АМБП: 

ізоніазид, стрептоміцин, канаміцин, рифампіцин, парааміносаліцилову кислоту 

(Pas). У якості розчинника АМБП використовують ізотонічний розчин NaCl. Але 

рекомендується для підвищення доставки АМБП у місце ураження, попередньо 

протягом 1 тижня застосувати інгаляції бронхолітичної суміші. Призначати 

інгаляції з АМБП можна відразу від початку АМБТ. 

Тому, вирішенням проблеми лікування у хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при одночасній 

діагностиці деструкцій у відповідних сегментах (S1+2 та S6) має бути пошук 

способів локального накопичення АМБП у вогнищі деструкції легені із 

одночасним ураженням слизової оболонки дренуючого бронху.  

Як і при лікуванні супутніх неспецифічних ендобронхітів, так й при 

специфічній патології бронхів у фтизіатричній практиці перевага надається 
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інгаляційній терапії (аерозольтерапія) з АМБП. Перевагами аерозольтерапії 

АМБП є [18]: 

- більш швидке всмоктування препаратів; 

- збільшення активної поверхні лікарського засобу; 

- депонування АМБП у підслизовому шарі; 

- створення більш високих концентрацій АМБП безпосередньо у вогнищі 

ураження; 

- минаючи печінку, АМБП у незмінному виді діє локально, що зменшує його 

токсичність та підвищує переносимість АМБТ; 

- прискорюється розсмоктування ексудативного компоненту специфічного 

запалення; 

- сприяє санації трахеобронхіального дерева; 

- попереджує розвиток пневмосклерозу у легеневій тканині. 

Проте недоліками інгаляційної терапії є:  

- деяке розпилення ліків у навколишнє середовище під час видиху та 

розбавлення аерозолю атмосферним повітрям під час вдиху, що призводить 

до його втрати і унеможливлює точне дозування; 

- при однобічному процесі в легенях відбувається двостороннє розпилення 

лікарської речовини зі зменшенням речовини у вогнищі ураження; 

- при поєднаному перебігу неспецифічного ендобронхіту та специфічного 

ураження бронхів у хворих на туберкульоз легень введення лише АМБП 

дозволяє впливати лише на специфічний процес, що потребує додаткового 

введення антибіотика для подолання неспецифічної патології.  

При ендобронхіальному введенні препаратів відбувається безпосередньо та 

в повному обсязі їх локальне накопичення у вогнищі ураження. Препарат 

депонується в лімфатичній системі, внаслідок чого медикаменти менше 

зв’язуються з білками крові та, минаючи печінку, потрапляють у максимальній 

дозі відразу у місце ураження, що сприятиме кращій переносимості лікування.  

Тому, ендобронхіальне введення препаратів у хворих на ХРТБ легень при 

локалізації деструкцій у верхівкових сегментах (S1+2) та верхньо-базальному (S6) з 
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одночасним специфічним ураженням їх сегментарних бронхах S1+2, S6 є 

оптимальним варіантом вирішення проблеми підвищення ефективності лікування 

цих хворих. 

Введення препаратів існуючими ендобронхіальними способами 

проводиться при загальноприйнятому положенні тіла хворого – лежачи на 

хворому боці. Враховуючи топографічну локалізацію верхівкових сегментів 

легенів, при вказаному положенні препарати не можуть в точному та в повному 

обсязі потрапити до місця призначення.  

Тому, удосконалення способів точного введення препаратів в уражені 

дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних сегментах 

легень, є актуальним завданням, вирішення якого дозволить підвищити 

ефективність лікування хворих на ХРТБ легень. 

Таким чином, застосування додаткових методів лікування неспецифічного 

ендобронхіту у хворих на ХРТБ легень є актуальним та важливим завданням 

фтизіатрії. Дані ФБС дозволяють оцінити характер патологічних змін та 

прогнозувати перебіг специфічного процесу у легенях на основі характеру 

запалення у стінці бронху та глибини ураження. Тому, своєчасна діагностика та 

ефективна терапія неспецифічного ендобронхіту у хворих на ХРТБ легень 

дозволить забезпечити відновлення стану слизової оболонки бронхів та 

ворсинчастого епітелію, що сприятиме попередженню розвитку стенозів та 

деформацій бронхів, не буде підґрунтям для прогресування специфічного процесу 

у легенях, так як наслідок сприятиме підвищенню ефективності лікування. А 

своєчасна діагностика та ефективна терапія специфічного ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень, сприятиме не лише попередженню розвитку 

стенозів та деформацій бронхів, а також підвищенню частоти загоєння 

деструкцій, що дозволить підвищити ефективність лікування у цих хворих. 

Додатковим методом ендобронхіальної терапії у комплексному лікуванні 

хворих на ХРТБ легень ми обрали застосування комбінованого 

антибактеріального бактерицидного препарату широкого спектру дії діоксидин 
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(гідроксіметилхіноксаліндіоксид) та АМБП ізоніазид у лікарській формі – 

ліофілізат розчину. Тому, даний препарат має одночасну двобічну дію при 

наявності поєднаної патології туберкульозу бронхів (ізоніазид) та неспецифічного 

ендобронхіту (гідроксіметилхіноксаліндіоксид). 

Встановлено, що протитуберкульозна активність комбінації ізоніазид + 

гідроксіметилхіноксаліндіоксид переважає активність ізоніазиду у 5 разів, 

відносно як чутливих, так й резистентних до АМБП МБТ [20, 72]. 

Гідроксіметилхіноксаліндіоксид підвищує біодоступність ізоніазиду шляхом того, 

що за наявності гідроксіметилхіноксаліндіоксиду вміст у крові ізоніазиду 

знижується за рахунок більш швидкого його проникнення у тканини. При цьому, 

у комбінації ізоніазид + гідроксіметилхіноксаліндіоксид застосування у комплексі 

з іншими АМБП, підвищується активність останніх, що пов’язано зі значною 

стимуляцією першого фагоцитарної активності тканинних макрофагів [124]. 

Згідно з інструкцією рекомендовано застосовувати препарат ізоніазид-

гідроксіметилхіноксаліндіоксид внутрішьоплеврально та у виді інгаляцій. 

Препарат відноситься до фармакотерапевтичної групи – протитуберкульозні 

засоби (код АТС J04А С51) [177]. 

Фещенко Ю. І. з співав. (2015) [112] рекомендують застосовувати 

протитуберкульозний препарат ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид 

(ІГМХД) у хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз внутрішньо грудних 

лімфатичних вузлів. 

Гергерт В. Я. и Попова О. А. (2014) [19] провели експериментальне 

дослідження на тваринах цитотоксичної та антимікобактеріальної дії 

протитуберкульозного препарату ІГМХД. За даними гістологічних і біохімічних 

досліджень встановлено, що інгаляційне введення цього препарату інтактним 

мишам не має небажаного впливу на структуру легеневої паренхіми, а у 

заражених туберкульозом тварин відбувався виразний позитивний вплив на 

процеси загоєння вогнищ запалення у легенях і відновлення структурно-

функціональних характеристик. 
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Галимзянов Ф. В. та Прудков М. И. (2014) [18] застосовували 

протитуберкульозний препарат ІГМХД у комплексному лікуванні хворих на 

вперше виявлений туберкульоз легень та при повторному курсі хіміотерапії після 

перерви у лікуванні чи з приводу рецидиву при невисокому ризику лікарської 

стійкості МБТ. Тобто хворі були зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП. 

Препарат застосовували інгаляційно через небулайзер одноразово через добу. 

Курс лікування включав 21 інгаляцію. Контрольну групу склали пацієнти, які 

отримували додатково інгаляційно ізоніазид. Встановлено, що застосування 

протитуберкульозного препарату ІГМХД у комплексному лікуванні сприяло:  

- швидкому усуненню бронхолегеневого і гіпертермічного синдромів 

(зникнення кашлю у 25 % проти 10 % контрольної групи, зникнення задухи 

у 60 % проти35 %, нормалізація температури у 80 % проти 60%);  

- позитивній рентгенологічній динаміці (швидкому розсмоктуванню 

інфільтрації, загоєння дрібних деструкцій легеневої тканини у 95 % проти 

65 %, зменшення розмірів каверн 30 % проти 20 %, загоєння каверн 

відбулося лише у 20 % основної групи, зменшення кількості вогнищ засіву); 

- скороченню термінів припинення бактеріовиділення на 25 %; 

- зменшенню виразності неспецифічного катарального запалення у бронхах у 

2,1 рази та його усуненню на 20 % частішому; 

- значному розсмоктуванню специфічної інфільтрації слизової оболонки 

бронхів та усуненню туберкульозу бронхів на 15 % частішому; 

- зменшення виразності ексудативного компоненту запалення і посилення 

продуктивного, про що свідчило зниження кількості нейтрофілів у 1,8 рази і 

збільшення кількості макрофагів у бронхоальвеолярній рідині. 

При цьому, як бачимо, застосування у контрольній групі інгаляційно просто 

ізоніазиду мало також позитивний ефект, хоча й нижчий, ніж у основній групі, що 

можливо пояснити наступним. Це зумовлено насамперед особливостями дії 

самого методу і разом з тим у багатьох хворих слабким терапевтичним ефектом 

при використанні тих самих препаратів звичайним способом. Доведено, що пік 

концентрації у вогнищі ураження при інгаляційному введенні ізоніазиду виникає 
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через 1,5-2 години, а бактеріостатичний рівень зберігається на протязі 36-48 

годин. Цьому сприяє висока всмоктувальна здатність слизової оболонки бронхів і 

велика поверхня дихальних шляхів, легкість проникнення аерозолів в бронхіоли, 

альвеоли, лімфо- та кровообіг, а також циркуляція лікарського засобу в організмі. 

Таким чином, застосування інгаляційно через небулайзер препарату 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид у комплексному лікуванні у хворих на 

туберкульоз легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП, ускладненого 

специфічним ураженням бронхів і катаральним ендобронхітом, визначається 

достатньо висока ефективність. 

Морозовой Т. И. с соавт. (2014) [75] проведено такі ж дослідження, але 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид застосовувався щоденно (№ 21). 

Встановлена висока ефективність препарату при задовільній його переносимості. 

Через 2 місяці лікування за даними ФБС достовірно частіше у 2 рази визначалося 

клінічне вилікування туберкульозу бронхів (69,2 % проти 38,1 %), зменшення 

виразності неспецифічного запалення у бронхах у 1,6 рази частіше (85,9 % проти 

52,9 %), підвищення частоти припинення бактеріовиділення (80,8 % проти 71,4 

%), підвищення частоти загоєння деструкцій на 18,9 % (80,8 % проти 61,9 %). 

Також цими науковцями Морозовой Т. И. та Баринбойм О. Н. [69] 

проведено дослідження застосування цього препарату інгаляційно через 

небулайзер (№ 21) у комплексному лікуванні хворих на інфільтративний 

туберкульоз легень, ускладнений специфічним ураженням бронхів та ХОЗЛ. 

Встановлено, при такій поєднаній патології протитуберкульозний препарат 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид виявився неефективним. 

Барламов О. П. с соавт. (2013) [10] застосовували протитуберкульозний 

препарат ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид інгаляційно через небулайзер 

щоденно (№ 21) у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень, як зі 

збереженою чутливістю МБТ до АМБП, так й лікарсько-стійкими МБТ (у 45 % 

пацієнтів). Через 2 місяці лікування позитивна рентгенологічна динаміка 

діагностувалася у 86 % випадків, припинення бактеріовиділення – у 65 %, 

позитивна динаміка пара клінічних даних та суб’єктивного стану – у 86 %. У 
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хворих з неспецифічним гнійним ендобронхітом визначалася позитивна динаміка 

у виді усунення неспецифічного запалення, зменшення кількості та в'язкості 

мокротиння. 

Таким чином, при застосуванні інгаляційно через небулайзер препарату 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид у комплексному лікуванні у хворих на 

туберкульоз легень, де майже у половини пацієнтів визначалася лікарська 

стійкість МБТ, також отримані позитивно ефективні результати лікування, але у 

порівнянні з даними, отриманими Галимзяновым Ф. В. и Прудковым М. И. (2014) 

[18], де були хворі зі збереженою чутливістю МБТ, вони були дещо нижчими. 

Шовкун Л. А. с соавт. (2014) [113] запропонували «Способ лечения больных 

туберкулёзом легких с сопутствующими неспецифическими бронхитами: пат. 

2526121 Российская Федерация». Хворим на вперше діагностований туберкульоз 

легень із супутнім неспецифічним бронхітом призначали у комплексному 

лікуванні додатково препарат Вобензим, який має протинабряклу, 

антиагрегантну, протизапальну, імуномодулюючу та фібринолітичну дії, 

внутрішньо двічі на день та інгаляційно через небулайзер препарат ізоніазид-

гідроксіметилхіноксаліндіоксид (№ 24).  

Встановлено, що на тлі такого лікування у хворих припинення 

бактеріовиділення було досягнуто у 2 рази частіше (90,9 % проти 45,5 %). 

Загоєння деструкцій – у 2 рази (90,9 % проти 45,5 %), розсмоктування 

інфільтративних змін у легенях – у 2,2 рази (81,8 % проти 36,4 %). 

Ці ж автори [114] запропонували «Способ лечения больных хроническими 

формами туберкулёза легких: пат. 2519140 Российская Федерация», в якому 

передбачається застосувався у комплексному лікуванні інгаляційно 

протитуберкульозного препарату ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид (через 

добу, № 20) та тіотриазоліну перорально по 100 мг двічі на добу щоденно (№ 45). 

При оцінці результатів лікування через 4 місяці встановлено, що частота 

припинення бактеріовиділення була підвищена на 31,4 %, а частота загоєння 

деструкцій підвищена на 34,3 %. 
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Таким чином, протитуберкульозний препарат ізоніазид-

гідроксіметилхіноксаліндіоксид застосувався у комплексному лікуванні хворих на 

вперше виявлений туберкульоз легень та з повторними випадками захворювання, 

як зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП, так й лікарсько-стійкими МБТ, у 

хворих з рецидивами хронічного специфічного процесу у легенях. Специфічний 

процес у легенях був ускладнений, як туберкульозом бронхів, так й 

неспецифічними ендобронхітами (катаральними, гнійними). Вказаний препарат у 

всіх випадках застосовували інгаляційно через небулайзер з різними схемами: і 

щоденно, і через добу. Препарат показав високу ефективність у всіх хворих, але 

при ХРТБ легень вона нижча порівняно з чутливим туберкульозом, а при 

ускладненні інфільтративного туберкульозу легень, специфічним ураженням 

бронхів та ХОЗЛ взагалі неефективний. 

Побічні реакції на протитуберкульозний препарат ізоніазид-

гідроксіметилхіноксаліндіоксид, а саме на компонент 

гідроксіметилхіноксаліндіоксид, за даними літературних джерел складають 7-13 

%, які, в основному, після переведення пацієнта на схему його отримання через 

добу зникали, не потребували його відміни та не відображувалися на загальному 

стані пацієнтів [75]. 

Черенько С. О. з співав. (2009) [111] запропонували «Спосіб лікування 

хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень, 

ускладнений туберкульозом бронхів: пат. 45113 Україна», у якому рекомендовано 

застосування у комплексному лікуванні додаткового ендобронхіального 

посегментарного через фібробронхоскоп введення природних фосфоліпідів 

сурфактанту у дозі 375 мг двічі з інтервалом у 2 тижні. Даний спосіб дозволив 

досягти зникнення клінічних проявів хвороби у 80 % за рахунок розсмоктування 

інфільтративних змін стінки бронхів, підвищення частоти припинення 

бактеріовиділення у 70 %, зникнення інфільтративних змін у легенях у 20 %, 

загоєння деструкцій у 10 %.  

Як бачимо, ефективність застосування у комплексному лікуванні 

ендобронхіального посегментарного введення природних фосфоліпідів 
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сурфактанту значно нижча, ніж при інгаляційному застосуванні препарату 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид. 

Таким чином, аналіз літературних джерел дозволив встановити, що 

найоптимальнішим є удосконалення лікування хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів шляхом застосування у комплексній 

терапії ендобронхіального введення в зону ураження комбінованого 

протитуберкульозного засобу ІГМХД. Такий підхід забезпечить точне дозування 

та накопичення протитуберкульозного препарату (ізоніазиду) у вогнищі ураження 

та одночасне лікування неспецифічного ураження слизової оболонки бронхів 

(гідроксіметилхіноксаліндіоксид), що підвищить ефективність лікування даної 

категорії хворих шляхом підвищення частоти загоєння каверн, покращення 

переносимості АМБТ, прискорить розсмоктування інфільтративно-вогнищевих 

змін, сприятиме одночасному загоєнню туберкульозу бронхів та вилікування 

гнійного ендобронхіту, прискорить припинення бактеріовиділення. 

У патологічно змінених тканинах, внаслідок погіршення кровообігу, 

створити високу концентрацію лікарських засобів важко, особливо при звичайних 

методах введення та при локалізації специфічного процесу у верхівкових 

сегментах легені.  

Дані літературних джерел свідчать про те, що одним із шляхів підвищення 

ефективності АМБТ у хворих на туберкульоз легень є використання у 

комплексному лікуванні фізичних методів терапії [57, 130, 131]. Одним із 

елементів фізичних факторів є можливість корекції деяких видів супутньої 

патології, яка значно знижує ефективність лікування туберкульозу легень.  

Доведено, що під впливом фізичних методів лікування підвищується 

функція фагоцитів, покращуються лімфо- та кровообіг, мікроциркуляція та 

репаративні процеси, що сприяє прискоренню зникнення клінічних ознак 

захворювання, розсмоктуванню вогнищевих та інфільтративних змін у легенях, 

прискоренню припинення бактеріовиділення та загоєння порожнин розпаду.  

Так, Гаврилев С. С. с соавт (2009) [115] запропонували спосіб лікування 

деструктивного туберкульозу, ускладненого пневмофіброзом, у хворих на вперше 
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діагностований туберкульоз легень шляхом додаткового застосування у 

комплексному лікування ультразвуку з лідазою (№ 15). Локалізацією деструкцій у 

легенях були S1+2 та S6. 

Як відомо, при деструктивному туберкульозі легень відбувається 

надлишковий розвиток сполучної тканини навколо казеозних і деструктивних 

змін. При цьому у репаративній динаміці деструкції важливу роль відіграють 

недостатня проникність АМБП у зону специфічного запалення та небажані склеро 

генні дії, що призводить до розвитку локального пневмофіброзу. Такі зміни не 

завжди дають можливість досягти загоєння специфічних деструктивних змін. 

Тому репаративні зміни під впливом лише АМБТ залишаються сповільненими з 

формуванням виражених фіброзних змін на місці деструкцій і збереженням у них 

бактеріовиділення.  

За результатами цього способу автори отримали достатньо ефективні 

результати: припинення бактеріовиділення у 90 % хворих через 2 місяці 

лікування, у переважної кількості пацієнтів деструкції загоїлися через 4 місяці 

лікування з мінімізацією залишкових змін внаслідок розсмоктування локального 

пневмофіброзу на місці каверни. 

Як бачимо, цей спосіб ефективний лише при вперше діагностованому 

процесі зі свіжими деструкціями та більше для попередження розвитку фіброзних 

змін у легенях. Тому для наших хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень такий спосіб ендобронхіального лікування не 

підходить, оскільки переважна частина пацієнтів з повторними випадками 

захворювання та вже з наявністю фіброзних змін у легенях. 

Позитивна дія та ефективність застосування внутрішньоорганного 

електрофорезу у фтизіатрії доведені [39, 57]. Застосування цього фізичного 

методу у хворого на туберкульоз дозволяє досягти збільшення концентрації 

лікарських засобів в ураженій частині легені, за рахунок дії електричного поля 

постійного струму. А як відомо, між концентрацією АМБП у крові та 

ефективністю лікування існує пряма кореляційна залежність. 
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Перевагами внутрішньоорганного електрофорезу є [57]: 

- постійний струм має здатність вводити та елімінувати, завдяки чому 

лікарські засоби, які циркулюють у крові, проникають у зону його дії. При 

цьому, накладення електродів можна зробити на ділянці легені, де 

необхідно створити максимально високу концентрацію лікарського засобу; 

- дія струму підвищує проникність гістогематичних бар’єрів, покращує 

мікроциркуляцію і кровообіг, підвищує адсорбційну активність тканин, що 

збільшує надходження лікарських засобів, які циркулюють у крові, у 

тканини зони його дії; 

- можливість знизити кількість токсичних побічних реакцій на АМБП. 

Внутрішньоорганний електрофорез при туберкульозі легень збільшує 

можливість дії на основні сторони запального процесу – інфекційну і запальну. 

Показанням до його застосування є гострий період туберкульозного процесу, 

деструктивний процес, бронхоектатична хвороба у стадії загострення та ін. У 

період загострення процесу інфільтрацією легеневої тканини робить її більш 

струмопровідною, і тому при інфільтративних процесах ефект від використання 

внутрішньоорганного електрофорезу вищий, ніж при хронічних у фазі затихання. 

Умовами при цьому є: 

- цілісність шкірних покровів у місці накладення електродів; 

- знаходження ураженої частини легені у між електродному просторі, що 

створює умови підвищеної концентрації лікарського засобу в тканині 

ураженої частини легені. 

Стрелис А. К. с соавт. у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз 

легень із неспецифічним ендобронхітом застосовували внутрішньоорганний 

електрофорез 1-3 % розчину карачинського бруду з одночасним 

ендобронхіальним введенням АМБП. Курс лікування 28-30 процедур. Авторами 

відмічено, що під впливом такого лікування за даними ФБС вилікування 

неспецифічного ендобронхіту відбувається через 18-21 діб, а припинення 

виділення мокротиння – через 2 тижні. Припинення бактеріовиділення було 
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досягнуто у 60 % хворих, що вище на 20 %, ніж у контрольній групі. А загоєння 

деструкцій відбулося в 2 рази частіше (50 % проти 25 %). 

Позитивна дія запропонованого методу додаткового застосування 

внутрішньоорганний електрофорез у хворих на туберкульоз легень із 

неспецифічним ендобронхітом можна пояснити наступним. При дії направленого 

електричного поля постійного струму на уражені відділи бронхолегеневої 

системи у поєднанні з ендобронхіальним введенням АМБП настає ефект 

електроелімінації з формуванням депо лікарського засобу. Завдяки 

безпосереднього міжполюсного руху іонів у між електродному просторі, 

підвищенню проникності клітинних мембран та покращенню мікроциркуляції, 

відбувається посилене потрапляння АМБП у зону ураження зі створенням його 

високої концентрації. 

Проте у літературі не знайдено даних щодо застосування у комплексному 

лікуванні хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки дренуючих 

бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних сегментах легень 

ендобронхіального введення АМБП з подальшим накладенням 

внутрішньоорганного електрофорезу. 

Вищезгадані питання підвищення ефективності лікування хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при 

наявності деструкцій у відповідних сегментах легень є актуальним завданням 

сучасної фтизіатрії, тому потребує детальнішого вивчення.  

Важливість і недостатність вивчення цієї проблеми стало підставою для 

проведення даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОБСТЕЖЕНИХ 

ОСІБ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика дослідження та груп хворих 

З метою вивчення ефективності ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень у комплексному лікуванні проводилось 

ретроспективне дослідження «випадок-контроль» клініко-анамнестичних, 

лабораторних, функціональних та інструментальних (ФБС) особливостей 

туберкульозу у 214 хворих на ХРТБ легень. У дослідження включенні пацієнти, 

які поступали до відділення хіміорезистентного туберкульозу Комунальної 

установи «Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер» (ЗОПТКД) у 

період з 2008 по 2016 рр. та відповідали критеріям включення/виключення. 

Критерії включення пацієнтів в дослідження: наявність резистентності МБТ до 

АМБП, наявність специфічного та неспецифічного ураження слизової оболонки 

одного з дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2), підтвердженої при ФБС, 

деструктивний процес у легенях з локалізацією у S1+2 чи S6. До критеріїв 

виключення пацієнтів із обстеження відносили: чутливість МБТ до АМБП, вік 

старше 70 років, тяжкі супутні захворювання (ВІЛ-інфекція/СНІД, цукровий 

діабет та ін.).  

Дослідження складалося з 3-х фрагментів:  

1. Перший фрагмент був присвячений дослідженню характеру ураження 

слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень та визначенню особливостей 

перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів.  

Для досягнення цієї мети в дослідження були включені 85 хворих з новими 

випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів (основна група), 

27 хворих з новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки 

бронхів (група порівняння 1) та 33 хворих на вперше діагностований туберкульоз 

(ВДТБ) легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП (група порівняння 2). 
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2. Другий фрагмент було присвячено розробці та обґрунтуванню 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ 

легень залежно від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного 

процесу в легенях. З цією метою було призначено відповідне додаткове лікування 

та проведено три контрольованих дослідження щодо вивчення ефективності 

різних методів ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих на ХРТБ легень на групи, залежно від специфічної та 

неспецифічної ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів 

Вид дослідження 

Хворі на ХРТБ (n=214) 

Основна 

група 

(n=108) 

Група 

порівняння 

(n=106) 

Вивчення ефективності ендобронхіального введення в 

дренуючий бронх В6 протитуберкульозного препарату 

ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені та 

ураження слизової оболонки В6 

n=27 n=31 

Вивчення ефективності ендобронхіального введення в 

дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (Н чи 

Km), з урахуванням даних ТМЧ, з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на 

зону S1+2 легені при наявності деструкції у цих 

сегментах та ураження слизової оболонки В1, В2 (В1+2) 

n=27 n=48 

Вивчення ефективності терапії неспецифічного 

гнійного ендобронхіту при наявності деструкцій у S1+2 

чи S6 легень шляхом включення в комплексну терапію 

антибіотика широкого спектру дії доксицикліну та 

муколітика амброксолу гідрохлорид 

n=54 n=27 

 

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючий бронх 

В6 протитуберкульозного препарату ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид 

(ІГМХД) при наявності деструкції в S6 легені та ураження слизової оболонки В6 в 
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дослідження було включено 58 хворих на ХРТБ легень, яких розподілили на 2 

групи: основну групу склали 27 хворих, яким застосовували на тлі АМБТ 

ендобронхіальне введення в дренувальний бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ІГМХД. У групу порівняння увійшли 31 хворий, які отримували лише 

АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, призначеними 

режимами хіміотерапії, тяжкістю процесу та характером ураження слизової 

оболонки бронхів. 

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючі бронхи 

В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (ізоніазид (Н) чи канаміцин (Km)), з урахуванням 

даних тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ), з подальшим накладенням 

внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені при наявності деструкції 

у цих сегментах та ураження слизової оболонки В1, В2 (В1+2) в дослідження було 

включено 75 хворих на ХРТБ легень, яких розподілили на 2 групи: основну групу 

склали 27 хворих, яким застосовували на тлі АМБТ ендобронхіальне введення в 

дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) чутливого до МБТ АМБП (Н чи Km) з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені. У групу 

порівняння увійшли 48 хворих, які отримували лише АМБТ. Групи були 

ідентичні між собою за віком та статтю, спектром медикаментозної 

резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, тяжкістю 

процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 

Для вивчення ефективності терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту 

при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень шляхом включення в комплексну 

терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну та муколітика 

амброксолу гідрохлорид в дослідження було включено 81 хворий на ХРТБ легень, 

яких розподілили на 2 групи: основну групу склали 54 хворих, які отримували на 

тлі АМБТ додатково антибіотик широкого спектру дії доксициклін та муколітик 

амброксолу гідрохлорид. У групу порівняння увійшли 27 хворих, які отримували 

лише АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 
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3. Третій фрагмент дослідження проводився для оцінки ендобронхіальної 

терапії ураження слизової оболонки бронхів на ефективність лікування ХРТБ 

легень. Ефективність додаткового лікування апробовано в контрольованому 

дослідженні, де основну групу склали 108 пацієнтів, які отримували на тлі АМБТ 

ендобронхіальну терапію ураження слизової оболонки бронхів, групу порівняння 

склали 106 пацієнтів, які отримували лише АМБТ. Групи були ідентичні між 

собою за віком та статтю, спектром медикаментозної резистентності МБТ до 

АМБП, призначеними режимами АМБТ, тяжкістю процесу та характером 

ураження слизової оболонки бронхів. 

 

2.2 Клінічна характеристика хворих на ХРТБ легень, які включені в 

дослідження 

В дослідження було включено 214 хворих на ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів, які були розподілені на 2 групи: основна група – 108 

пацієнтів, які в подальшому отримували на тлі АМБТ ендобронхіальну терапію 

ураження слизової оболонки бронхів, група порівняння – 106 пацієнтів, які в 

подальшому отримували лише АМБТ.  

В табл. 2.2 наведено характеристику хворих за віком. Достовірної різниці 

між групами у віковому розрізі не встановлено. Як бачимо, в обох групах суттєво 

переважали особи молодого віку від 18 до 40 років: 69,4 % – в основній групі та 

66 % – у групі порівняння. 

При розподілі хворих за статтю (табл. 2.3) встановлено, що в обох групах 

дослідження достовірно переважали особи чоловічої статі: 75,9 % – в основній 

групі та 68,9 % – у групі порівняння. Між групами за статтю достовірної різниці 

не встановлено. 

Проведений розподіл хворих клінічними формами (табл. 2.4) також 

достовірних міжгрупових відмінностей не показав. У всіх хворих обох груп мав 

місце деструктивний процес (100 %). При розподілі хворих, залежно від 

локалізації деструктивного процесу (у S1+2 чи S6 легень), дані якого представлено 

у табл. 2.5, достовірних відмінностей між групами не встановлено. 
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Таблиця 2.2  

Характеристика хворих за віком 

Група хворих всього 

Вік хворих (роки) 

18 – 30 31 – 40 старше 41 

абс. % абс. % абс. % 

Основна група 108 38 35,2 37 34,2 33 30,6 

Група порівняння 106 42 39,6 28 26,4 36 34,0 

Всього 214 80 37,4 65 30,4 69 32,2 

 

Таблиця 2.3  

Розподіл хворих за статтю 

Групи хворих Всього 

Кількість хворих 

стать 

чоловіки жінки 

абс. % абс. % 

Основна група 108 82 75,9* 26 24,1 

Група порівняння 106 73 68,9* 33 31,1 

Всього 214 155 72,4* 59 27,6 

Примітка. * - достовірна відмінність показника між статями у межах однієї 

групи (р<0,05). 

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих, залежно від клінічної форми туберкульозу 

Клінічна форма 

Кількість хворих 

Основна група (n=108) Група порівняння (n=106) 

абс. % абс. % 

Інфільтративна 80 74,1 80 75,5 

Дисемінована  18 16,7 16 15,1 

Фіброзно-кавернозна  8 7,4 8 7,5 

Казеозна пневмонія 2 1,8 2 1,9 
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Таблиця 2.5 

Розподіл хворих, залежно від локалізації деструктивного процесу 

Сегменти легень 

Основна група  

(n=108) 

Група порівняння 

(n=106) 

абс. % абс. % 

S1+2 54 50,0 64 60,4 

S6 41 38,0 36 33,9 

Одночасно у S1+2 та S6 13 12,0 6 5,7 

 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн (табл. 2.6) показав, що 

достовірно за цими показниками групи не відрізнялися. 

аблиця 2.6 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн 

Кількість та розміри 

каверн 

Кількість хворих 

Основна група Група порівняння 

абс. % абс. % 

одна – до 4 см 43 39,9 48 45,3 

одна – понад 4 см 13 12,0 7 6,6 

2 та більше – до 4 см 39 36,1 40 37,7 

2 та більше – понад 4 см 13 12,0 11 10,4 

Всього 108 100 106 100 

 

Проведено розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної 

резистентності МБТ до АМБП (табл. 2.7). Встановлено, що у групах порівняння 

кількість хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ до 

АМБП, достовірно не відрізнялася, вказуючи на те, що принцип формування схем 

лікування був однаковий та індивідуалізовані режими лікування були приблизно 

однаковими в обох групах хворих. 

Проведено вивчення структури хворих на ХРТБ легень, залежно від 

випадку попереднього захворювання на туберкульоз (табл. 2.8). Провівши аналіз 
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отриманих даних, встановлено, що залежно від випадку попереднього 

захворювання на туберкульоз хворі на ХРТБ легень досліджуваних груп 

достовірно не відрізнялися. 

Таблиця 2.7 

Розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ 

до АМБП  

Спектр резистентності 

МБТ до АМБП 

Кількість хворих 

Основна група Група порівняння 

абс. % абс. % 

Полірезистентність 17 15,7 6 5,7 

Мультирезистентність 82 75,9 85 80,2 

Розширена резистентність 9 8,4 15 14,1 

Всього 108 100 106 100 

 

Таблиця 2.8 

Структура хворих на ХРТБ легень, залежно від випадку попереднього 

захворювання на туберкульоз 

Випадок 

Кількість хворих 

Основна група (n=108) Група порівняння (n=106) 

абс. % абс. % 

ВДТБ 55 51,0 46 43,4 

Повторні випадки 53 49,0 60 56,6 

РТБ 31 28,7 35 33,0 

ЛПП 5 4,6 8 7,6 

НЛТБ 17 15,7 17 16,0 

Примітка. * - достовірна відмінність показника у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

Таким чином, міжгрупових відмінностей за віком, статтю, клінічною 

формою, локалізацією деструктивного процесу, кількістю та розмірами каверн, 
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спектром медикаментозної резистентності МБТ до АМБП та випадком 

попереднього захворювання на туберкульоз не було. Отримані дані вказують на 

те, що групи були зіставлені, що дозволить проводити коректні порівняння та 

отримати достовірні висновки. 

 

2.3 Методи обстеження хворих 

Всім хворим проводили комплекс методів дослідження: загально-клінічні, 

рентгенологічні, мікробіологічні, інструментальні (ФБС). Обстеження хворих 

проводилось при госпiталiзацiї, в процесі стаціонарного лікування та по 

завершенню ІФ АМБТ. 

Для обстеження використовувались рутинні методи дослідження: 

1) вивчення анамнестичних даних та історії хвороби; 

2) огляд і фізикальне обстеження; 

3) рентгенологіне обстеження; 

4) загальні аналізи крові і сечі; 

5) біохімічні дослідження крові (печінкові проби): активність 

аланінамінотрансферази (АЛТ), ммоль/(год•л) і аспартатамінотрансферази (АСТ), 

ммоль/(год•л), вміст білірубіну (БЛ), мкмоль/л та тімолової проби (ТП), од.; 

6) у всіх хворих визначали бактеріовиділення методом мікроскопії мазка (а 

потім і посіву). Дослідження мокротиння на чутливість до АМБП проводили 

бактеріологічними методами за загально прийнятими методиками на середовищі 

Левенштейна-Йєнсена методом абсолютних концентрацій [116] та з 

використанням системи BACTEC-460 ТВ (Becton Dikrinson Diagnistic System) на 

рідкому середовищі [102, 198]. Чутливість МБТ вивчалась за культуральним 

непрямим методом абсолютних концентрацій, основаному на добавленні на 

середовище Левенштейна-Йєнсена стандартних концентрацій АМБП. Визначення 

резистентності до піразинаміду проводили на середовищі з рН 5,5-5,6. В першу 

чергу вивчалась стійкість до основних препаратів – ізоніазіду (H), рифампіцину 

(R), стрептоміцину (S), етамбутолу (E), піразинаміду (Z). При наявності полі- чи 

мультирезистентності – додатково до резервних препаратів. Межі стандартних 
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концентрацій хіміопрепаратів розраховували в мгк/мл: для H – 1 мгк/мл, R – 40 

мгк/мл, S – 10 мгк/мл, E – 2 мгк/мл, Z – 100 мгк/мл, канаміцину (Km) – 30 мгк/мл, 

амікацину (Am) 8 мгк/мл, протіонаміду (етіонаміду) (Pt, Et) – 30 мгк/мл, 

офлоксацину (Ofx) – 5 мгк/мл, ломефлоксацину (Lfx) – 7 мгк/мл, циклосеріну (Cs) 

– 30 мгк/мл. Культура МБТ вважалась резистентною до того чи іншого препарату, 

коли в пробірці виростало більше 20 колоній. Моніторинг конверсії мокротиння 

проводили відповідно до Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги 

«Туберкульоз» (УКПМД) (наказ МОЗ України № 620 від 31.12.2014 р.) [129]; 

7) стан слизової оболонки бронхів вивчали під наркозною анестезією 

бронхоскопом Фріделя та під місцевою анестезією фібробронхоскопом фірми 

“Olympus” (Японія). Ураження слизової оболонки бронхів описували за 

класифікацією М.В. Шестериной, А.Н. Калюк (1975). При специфічному ураженні 

бронхів виділяли інфільтративне ураження слизової оболонки, інфільтративно-

норицевий туберкульоз та рубцевий стеноз бронха. Згідно класифікації 

неспецифічних запальних процесів виділяли ендобронхіти: за характером процесу 

– катаральні, гнійні, гіпертрофічні, атрофічні і геморагічні; за локалізацією 

процесу – дифузні одно- і двобічні, обмежені; за ступенем виразності запалення – 

І і ІІ стадія. ФБС проводили хворим на початку ІФ АМБТ, через 2 місяці та по її 

завершенню. 

 

2.4 Методики лікування хворих 

2.4.1 Стандартизована антимікобактеріальна терапія 

Всім хворим на ХРТБ легень проводилося стандартизоване лікування за 4 

категорією з подальшим переходом на індивідуалізоване лікування залежно від 

результатів тесту медикаментозної чутливості МБТ до АМБП згідно з УКПМД 

«Туберкульоз» (Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р.) [129]. АМБП, які 

застосовували у хворих на ХРТБ легень в індивідуалізованих режимах 

хіміотерапії за 4 категорією та їх дозування представлено у табл. 2.9. В ІФ АМБТ 

протягом 8-ми місяців були застосовані режими хіміотерапії з 6-ти АМБП з 

включенням препаратів ІІ ряду (табл. 2.10). 
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Таблиця 2.9 

Препарати, які застосовували у хворих на ХРТБ легень в індивідуалізованих 

режимах хіміотерапії за 4 категорією та їх дозування  

Рекомендовані препарати 
Тривалість 

лікування 

Дозування препарату залежно від 

маси тіла хворого до лікування 

Маса хворого  33-50 кг 51-70 кг >70 кг 

Інтенсивна фаза: 8 міс Щоденно Щоденно Щоденно 

Піразинамід (Z) 8 міс 1,5 г 2,0 г 
25 (20–30) 

мг/кг 

Етамбутол (E) 8 міс 0,8 г 1,2-1,6 г 
15 (15–20) 

мг/кг 

Канаміцин (Кm) або 

амікацин (Аm) 

або капреоміцин (Сm) 

8 міс 0,5-0,75 г 1,0 г 1,0 г 

Левофлоксацин (Lfx) 8 міс 0,75 г 0,75 г 0,75-1,0 г 

Моксифлоксацин (Mfx) 8 міс 0,4 г 0,4 г  0,4 г 

ПАСК (РAS) 8 міс 8,0 г 8,0 г 8,0 г 

Етіонамід (Et) або 

протіонамід (Рt) 
8 міс 0,5 г 0,75 г 0,75-1,0 г 

Циклосерин (Cs)  8 міс 0,5 г 0,75 г 0,75-1,0 г 

Теризидон (Tzd) 8 міс 0,6 г 0,6 г 0,9 г 

Кларитроміцин (Clar) 8 міс 0,5 г 1,0 г 1,0 г 

Клофазимін (Cfz) 8 міс 0,1 г 0,2 г 0,2 г 

 

Таблиця 2.10 

Варіанти індивідуалізованих схем лікування згідно з даними ТМЧ, які 

застосовували у хворих на ХРТБ легень 

Спектр медикаментозної 

резистентності 

Варіант індивідуалізованого режиму 

хіміотерапії схеми 

НR (Z) EZKm(Am)LfxEt(Pt)Pas 

HRS (Z) ZKm(Am)LfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSE ZKm(Am)LfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEZ ZKm(Am)LfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEKm ZCmLfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEZKm ZCmLfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEKmOfl ZCmMfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEZKmOfx ZCmMfxEt(Pt)Cs(Tzd)Pas 

HRSEZKmOfxEt ZCmMfxEt(Pt)Cs(Tzd)PasClar(Cfz) 
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Індивідуалізовані режими АМБТ включали 6 АМБП І та ІІ ряду протягом 

ІФ згідно з даними ТМЧ. У хворих обох груп в режими АМБТ включались лише 

ті АМБП, до яких визначали чутливість в ТМЧ. 

Реєстрація даних обстеження хворих (табл. 2.11) проводилася на початку 

лікування, у процесі ІФ АМБТ та по завершенню ІФ АМБТ.  

Таблиця 2.11 

Реєстрація даних обстеження хворих на ХРТБ легень 

Вид обстеження 
До початку 

лікування 

У процесі ІФ 

АМБТ 

По завершенню 

ІФ АМБТ 

Оцінка відповідності 

пацієнта критеріям 

включення/виключення 

*   

Отримання письмової згоди 

пацієнта на участь у 

дослідженні 

*   

Реєстрація даних 

об'єктивного обстеження 
* 

1 раз на тиждень 

 
* 

Оцінка суб'єктивних скарг * Двічі на тиждень * 

Мікроскопічне дослідження 

мокротиння 
* 1 раз на міс * 

Культуральне дослідження 

мокротиння 
* 1 раз на міс * 

ТМЧ  * 1 раз на 4 місяці * 

Аналіз крові * 1 раз на міс * 

Рентгенологічне 

обстеження 
* 1 раз на 4 місяці * 

Б/х аналіз крові (білірубін. 

АЛТ ACT) 
* 1 раз на міс * 

Виявлення та реєстрація 

побічних реакцій 
 * * 

Контроль дотримання 

режиму лікування 
 * * 

Оцінка ефективності АМБТ   * 

Оцінка переносимості 

АМБТ  
  * 
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Стаціонарний етап лікування хворих продовжувався протягом ІФ АМБТ. 

Після чого пацієнтів переводили на амбулаторне лікування за місцем проживання. 

 

2.4.2 Методи ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки 

бронхів 

Вибір ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів 

залежав від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в 

легенях. 

У групі хворих на ХРТБ при наявності деструкції в S6 легені та 

специфічного і неспецифічного ураження слизової оболонки дренуючого бронху 

В6 застосовували ендобронхіальне введення в В6 протитуберкульозного препарату 

ізоніазид-гідроксіметилхіноксаліндіоксид (ІГМХД), виробництва ТОВ Фірма 

«Фермент», РФ (номер реєстраційного посвідчення: UA/11792/01/01; термін дії 

посвідчення: з 25.10.2011 по 25.10.2016; наказ МОЗ України № 693 від 

25.10.2011). Після попередньої анестезії через катетер на фазі вдиху повільно 

ендобронхіально вводили протитуберкульозний препарат ІГМХД в дренувальний 

бронх В6 по 100 мг/250 мг, розведеного у 10 мл води для ін’єкцій, щоденно 1 раз 

на добу відповідно до ваги тіла (до 40 кг – 2 мл, 40-50 кг – 8 мл, 60 кг и більше – 

10 мл). Курс лікування – 21 ендобронхіальне введення (42 доби). 

У групі хворих на ХРТБ при локалізації деструктивно процесу у S1+2 та 

специфічного ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) 

застосовували ендобронхіальне введення в В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (Н чи 

Km), з урахуванням даних ТМЧ, по 5 мл 10 % розчина ізоніазид або 1 г 

канаміцину у фізіологічному розчині NaCl. Після цього хворому накладали 

внутрішньоорганний електрофорез на зону цього сегмента. Курс лікування – 2 

місяці, щоденно. Внутрішньоорганний електрофорез проводили за допомогою 

гальванізатору «Поток-1»: щільність постійного струму 0,02-0,05 mА/см
2
, 

тривалість процедури 25-30 хвилин. На передню та задню поверхні грудної клітки 

над зоною верхньо-часткового сегменту ураженої легені накладали електроди 



61 

 

площею 150-200 см
2
, попередньо змочені дистильованою водою. Ендобронхіальне 

введення препарату проводили за власно розробленою методикою. 

У групі хворих на ХРТБ при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень та 

неспецифічного гнійного ендобронхіту застосовували включення в комплексну 

терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну та муколітика 

амброксолу гідрохлорид: доксициклін по 200 мг у перший день лікування, надалі 

по 100 мг на добу та муколітика амброксолу гідрохлорид по 30 мг двічі на добу 

щоденно у перші 2 місяці лікування. 

Антибіотик доксициклін виробництва ПАТ «Науково-виробничий центр 

“Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод”», Україна (номер реєстраційного 

посвідчення: UA/1644/01/01; термін дії посвідчення: з 30.04.2015 по 30.04.2020; 

наказ МОЗ України № 257 від 30.04.2015). 

Муколітик амброксолу гідрохлорид виробництва ПАТ «Київмедпрепарат», 

Україна (номер реєстраційного посвідчення: UA/2084/01/01; термін дії 

посвідчення: з 01.08.2014 по 01.08.2019; наказ МОЗ України № 54 від 23.01.2017). 

 

2.4.3 Методика ендобронхіального введення АМБП з локалізацією 

деструктивного процесу в S1+2 легені та ураження слизової оболонки 

дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) 

При локалізації деструктивного процесу в S1+2 легень застосовували власну 

методику ендобронхіального введення АМБП в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2).  

При загальноприйнятому способі ендобронхіального введення АМБП в S1+2 

легені, положення тіла хворого (лежачі на хворому боці) не дає можливості 

досягнення точного та повного потрапляння препаратів до S1+2 легенів. 

Враховуючи топографічну локалізацію верхівкових сегментів легенів, при 

вказаному положенні препарати не можуть в точному та в повному обсязі 

потрапити до місця призначення.  

Найбільше погано вентилюються верхівки легенів. Причина 

нерівномірності вентиляції полягає у тому, що верхівки легенів розтягнуті силою 

притягання вже в стані видиху, тому їх здатність до розтягнення нижча, і 
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одночасно приріст транспульмонального тиску менше збільшують свій обсяг, 

гірше вентилюються. Артеріальні судини легенів мають дуже високу здатність до 

розтягання, тому кровообіг у них у значній мірі залежить від впливу фактора 

гравітації – від серця основна маса крові під дією сили ваги направляється до 

базальних сегментів легенів, менше - до середніх, сама мала - до верхівок. Тому, у 

верхівкових сегментах легенів знижені вентиляція і кровообіг, що призводить до 

зниження кровообігу та підвищення вентиляційно-перфузійних відносин. 

Ми пропонуємо спосіб ендобронхіального введення АМБП в S1+2 легені у 

наступному положенні тіла (рис. 2.1): при нахиленні лежачого на боці ураженого 

S1+2 легені хворого на 45° вперед і потім назад з проведенням руки у строго 

горизонтальне положення. Даний спосіб дозволяє забезпечити точне та в повному 

обсязі потрапляння АМБП в S1+2 легені. 

а) б) 

Рис. 2.1. Методика ендобронхіального введення АМБП з локалізацією 

деструктивного процесу в S1+2 легені та ураженням слизової оболонки дренуючих 

бронхів В1, В2 (В1+2) 

 

2.5 Методика діагностики порушень мукоциліарного транспорту у 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

Діагностика порушень мукоциліарного транспорту (МЦТ) у хворих на 

ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів дозволяє зробити висновок 

про стан дренажної функції бронхів. 
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Оцінку швидкості МЦТ проводили шляхом визначення часу виведення із 

бронхіальним вмістом індикатору – власного гемоглобіну (Hb) обстежуваних 

пацієнтів. Дослідження проводили за власно модифікованою методикою 

Солопова В. Н. та Колгановой Н. А. (1987).  

Опис методики 

У шприц набирали 0,5 мл розчина гепарину 5000 од. (10000 од. в 1 мл), 

після чого у цей же шприц брали у пацієнта 7 мл венозної крові. У кінці 

проведення ФБС пацієнту вводили по 3,5-4 мл цієї гепаринізованої крові в 

кожний головний бронх. Через 10-15 хвилин після ФБС пацієнт починав збирати 

кожні 6 годин мокротиння у чистий сухий посуд (контейнер для мокротиння 

«Фалькон»). У кожній порції мокротиння за допомогою «Азопірамової проби-

600/6» визначали наявність Hb.  

Аналіз результатів дослідження проводили наступним чином. Мокротиння 

хворого з контейнера виливали на марлеву серветку розміром 5х5 см, після чого 

наносили 4 краплини реагенту на досліджуваний зразок. При появі протягом 1 

хвилини фіолетово-бузкового забарвлення проба вважалась позитивною, а при 

відсутності забарвлення проба вважалась негативною, що свідчило про 

відсутність залишків прихованої крові. Дослідження закінчувалося після того, як 

якісною реакцією наявність Hb не визначалася у 3-х наступних порціях 

мокротиння (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Форма оцінки результатів дослідження 

Час виведення Hb з мокротинням Якісна реакція на Hb 

1 – 6 годин Позитивна + 

6 – 12 годин Позитивна  + 

12 – 18 годин Позитивна + 

18 – 24 годин Негативна  - 

24 – 30 годин Негативна - 

30 – 36 годин Негативна - 

 



64 

 

Тобто, час повного виведення індикатору в нормі складає 18 годин. При І 

ступені мукоциліарної недостатності (МЦН) – час виведення індикатору складає 

36-48 годин, при ІІ ступені МЦН –54-66 годин, при ІІІ ступені МЦН –72-126 

годин. Таким чином, на відміну від методики Солопова В. Н. та Колгановой Н. А. 

(1987), відбувається скорочення часу проведення методики майже на 1 годину: 15 

хвилин на центрифугування + 40 хвилин на інгаляцію аутологічного Hb у 

дихальні шляхи пацієнта. 

 

2.6 Оцінка ефективності лікування 

Оцінку ефективності лікування проводили за наступними показниками: 

- зникнення клінічних симптомів; 

- загоєння та розсмоктування специфічного процесу у бронхах, вилікування 

неспецифічного ендобронхіту та зниження частоти розвитку 

метатуберкульозного стенозу (за даними ФБС); 

- припинення бактеріовиділення (за мазком/культурою) – частота та середні 

терміни; 

- розсмоктування вогнищевих та інфільтративних змін у легенях за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП; 

- деструкції у легенях (зникнення, регресія, збільшення, без змін) за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП та середні терміни загоєння 

деструкцій. 

Переносимість АМБТ та ендобронхіальної терапії оцінювали на підставі 

клініко-лабораторних даних. Переносимість лікування вважали: задовільною (при 

незначних побічних реакціях, які не потребували відміни лікарського засобу) та 

незадовільною (при виникненні побічних реакцій, що призводило до відміни 

ендобронхіальної терапії). 

 

2.7 Статистична обробка результатів дослідження 

Результати дослідження оброблені сучасними методами аналізу на 

персональному комп’ютері з використанням статистичного пакету ліцензійної 
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програми «STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., США, ліцензія № 

AXXR712 D833214FAN5) [124]. Дані показників оброблялися та обчислювалися 

за параметричними та непараметричними методами варіаційної статистики [53-

55, 60]. Гіпотезу про нормальність розподілу показників перевіряли з 

використанням критерію Шапіро-Уїлка [21]. Всі тести були двобічними. 

Описова статистика для кількісних змінних, що розподілені за нормальним 

законом розподілу, включала середнє значення (М), стандартне відхилення (σ). 

Будували довірчий інтервал для середнього з довірчою ймовірністю 0,95. 

Достовірність відмінностей порівнюваних величин визначали за t-критерієм 

Стьюдента та критерієм Пірсона (χ
2
) [6].  

Кореляційний аналіз проводили з використанням коефіцієнта кореляції 

Пірсона (r), значення якого від 0,1 до 0,29 свідчило про слабий зв’язок ознак; від 

0,3 до 0,69 – середній ступінь сполучення ознак; від 0,7- і вище – сильний зв’язок 

між ознаками, що вивчаються. 

Дані, розподіл яких відрізняється від нормального представляли за 

допомогою медіани та міжквартильного розмаху Ме (Q1; Q3). Порівняння 

отриманих даних у 2-х групах проводили за допомогою непараметричного U-

критерію Манна-Уїтні для незалежних та непараметричного Т-критерію 

Вілкоксона для залежних вибірок. Для порівняння даних в 3-х групах 

спостереження використовувався непараметричний однофакторний дисперсійний 

аналіз Краскела-Уоліса [90]. 

При кількості спостережень менше 30, рівень достовірних відмінностей для 

абсолютних і відносних величин визначали за допомогою критеріїв Фішера (φ) та 

Пірсона (χ
2
) [6, 94, 95]. 

Зв'язок між ефективністю лікування і різними чинниками визначали за 

допомогою відношення шансів (OR – odds Ratio) за чотирипольною таблицею, 

побудованою за принципом порівняння двох груп за наявністю та відсутністю 

ознаки, що вивчається [7]. Показник відношення шансів 1 свідчить про 

відсутність різниці між порівнюваними групами. Якщо значення відношення 

шансів для небажаних наслідків становили менше 1, то це вказувало на 
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позитивний вплив згаданого чинника, спрямований на зниження ризику його 

наслідку. За низької частоти події значення відношення шансів приблизно 

дорівнює відносному ризику. Якщо показник перевищував 1, це свідчило про 

високий ризик впливу згаданого чинника на ознаку, що вивчали. 

Для всіх видів аналізу відмінності вважали достовірними при р<0,05. 

Отримані результати даного розділу опубліковано і відображено у 

наступній публікації: Спосіб ендобронхіального введення 

протитуберкульозних препаратів у хворих на деструктивний туберкульоз 

легень з локалізацією специфічного процесу у верхівкових сегментах / Р. М. 

Шевченко, О. М. Разнатовська, Р. М. Ясінський, Ю. С. Солодовник, В. М. 

Хлистун, В. В. Хлистун // Актуальная инфектология. 2014. № 4 (5). С. 92–94. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРТБ ЛЕГЕНЬ ІЗ УРАЖЕННЯМ СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ БРОНХІВ 

 

Перший фрагмент був присвячений дослідженню характеру ураження 

слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень, визначенню особливостей 

перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів та дослідженню 

стану дренажної функції бронхів у цих хворих. Для досягнення цієї мети в 

дослідження увійшли 112 хворих з новими випадками ХРТБ легень та 33 хворих 

на вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ) легень зі збереженою чутливістю 

МБТ до АМБП, яким було проведено ФБС.  

Розподіл хворих на групи дослідження (табл. 3.1) залежав від типу 

специфічного процесу у легенях та даних ФБС (наявність та відсутність ураження 

слизової оболонки бронхів). 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих на групи дослідження 

Групи Тип специфічного процесу Дані ФБС 

Основна група 

(n=85) 
Нові випадки ХРТБ легень  

Ураження слизової 

оболонки бронхів 

Група порівняння 1 

(n=27) 
Нові випадки ХРТБ легень  

Без ураження слизової 

оболонки бронхів 

Група порівняння 2 

(n=33) 

ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП  

Ураження слизової 

оболонки бронхів 

 

3.1 Клінічна характеристика хворих на ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів 

Проведення ФБС та вивчення клінічної характеристики хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів було проведено на початку ІФ 

АМБТ.  
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При розподілі хворих груп дослідження за статтю (табл. 3.2) встановлено, 

що в усіх 3-х групах переважали чоловіки – в основній групі 69,4 %, у групі 

порівняння 1 у 85,1 % випадків (χ
2
=6,68; р<0,01) та у групі порівняння 2 у 75,7 % 

(χ
2
=4,37; р<0,05). Жінок було 30,6 %, 14,9 % та 27,3 %, відповідно. 

Таблиця 3.2  

Розподіл хворих за статтю 

Групи хворих Всього 

Кількість хворих 

стать 

чоловіки жінки 

абс. % абс. % 

Основна група 85 59 69,4 26 30,6 

Група порівняння 1 27 23 85,1* 4 14,9 

Група порівняння 2 33 25 75,7* 8 27,3 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

Розподіл хворих за віком (табл. 3.3) показав, що достовірної різниці між 

групами дослідження не було.  

Таблиця 3.3  

Характеристика хворих за віком 

Група хворих всього 

Вік хворих (роки) 
Середній вік, 

років 
18 – 30 31 – 40 старше 41 

абс. % абс. % абс. % 

Основна група 85 32 37,6 27 31,8 26 30,6 36,0 ± 1,3 

Група порівняння 1 27 10 37,0 9 33,3 8 29,7 36,8 ± 1,6 

Група порівняння 2 33 15 45,4 9 27,3 9 27,3 35,5 ± 2,2 
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При тому, що у всіх 3-х групах визначалася майже однакова кількість 

пацієнтів за всіма розрізами вікових категорій, серед пацієнтів основної групи 

достовірно переважали особи молодого працездатного віку (18-40 років) – 69,4 % 

(χ
2
=6,40; р<0,025). У контрольній групі та в групі порівняння такої достовірної 

відмінності не встановлено: 70,3 % (χ
2
=2,24; р>0,05) та 72,7 % (χ

2
=3,40; р>0,05) 

відповідно. Середній вік хворих усіх 3-х груп склав 35-36 років та достовірно не 

відрізнявся.  

Таким чином, за статевим складом хворі порівнюваних груп не 

відрізнялись, в усіх групах переважали чоловіки (69,4 %, 85,1 % та 75,7 % 

відповідно). Значні відмінності виявилися у віковому складі основної групи, де 

достовірно переважали особи молодого працездатного віку (18-40 років) – 67,8 % 

(р<0,025). 

Незалежно від наявності ураження слизової оболонки бронхів, усі хворі на 

ХРТБ легень як основної, так і групи порівняння 1 були бактеріовиділювачами 

(100 %). Серед хворих групи порівняння 2 бактеріовиділення діагностовано у 26 

пацієнтів (78,8 %).  

Проведено розподіл хворих на ХРТБ легень, залежно від спектру 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ 

до АМБП  

Спектр резистентності 

МБТ до АМБП 

Кількість хворих 

Основна група  Група порівняння 1 

абс. % абс. % 

Полірезистентність 12 14,1 2 7,4 

Мультирезистентність 65 76,4* 23 85,2* 

Розширена резистентність 8 9,5 2 7,4 

Всього 85 100 27 100 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 
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Встановлено, що за цим показником достовірної різниці між групами 

хворих на ХРТБ не визначалося. При цьому, в обох групах достовірно переважали 

пацієнти з мультирезистентністю МБТ до АМБП: у 76,4 % основної групи 

(р<0,05) та у 85,2 % групи порівняння 1 (р<0,05). Частота полірезистентності та 

розширеної резистентності МБТ до АМБП діагностувалася в обох групах у 

незначної кількості пацієнтів та майже з однаковою частотою. 

Розподіл хворих за клінічними формами представлено на рис. 3.1.  
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Рис. 3.1 Розподіл хворих, залежно від клінічної форми, % 

Вогнищева Інфільтративна Дисемінована

Фіброзно-кавернозна Казеозна пневмонія

 

Примітка. * - достовірна відмінність показника у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

При розподілі за клінічними формами туберкульозу встановлено, що серед 

хворих усіх 3-х груп достовірно найбільшу кількість склали пацієнти з 

інфільтративним туберкульозом: в основній групі у 67 хворих (78,8 %) р<0,05, у 

групі порівняння 1 у 17 (63 %) р<0,05 та у групі порівняння 2 у 23 (69,7 %) р<0,05. 

Дисемінований туберкульоз діагностовано в основній групі у 14 пацієнтів 

(16,4 %), у групі порівняння 1 у 7 (25,9 %) та у групі порівняння 2 у 8 (24,2 %). 

Вогнищева форма туберкульозу у групі порівняння 2 діагностувалася лише у 2 
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хворих (6,1 %), а фіброзно-кавернозна – лише у хворих на ХРТБ: у 3 (3,5 %) 

основної групи та у 3 (11,1 %) - групи порівняння 2. Наявність казеозної 

пневмонії встановлена лише у 1 хворого основної групи (1,3 %). 

Таким чином, у структурі клінічних форм серед хворих усіх 3-х груп 

достовірно переважну частину склав інфільтративний туберкульоз (78,8 %, 63 % 

та 69,7 %, відповідно). 

На початку ІФ АМБТ деструктивний процес діагностувався у 100 % 

випадків основної групи, у 24 хворих (88,8 %) – групи порівняння 1 та у 23 

(69,7 %) – групи порівняння 2.  

При розподілі хворих, залежно від локалізації деструктивного процесу (у 

S1+2 чи S6 сегментах легень), дані якого представлено у табл. 3.5, встановлено, що 

серед хворих усіх 3-х груп порівняння достовірно переважала локалізація 

деструктивного процесу в S1+2 сегментах: в основній групі 64,7 % (χ
2
=25,19; 

р<0,001), у групі порівняння 1 у 62,5 % (χ
2
=12,5; р<0,005) та у групі порівняння 2 

у 73,9 % (χ
2
=11,62; р<0,005).  

Таблиця 3.5 

Розподіл хворих, залежно від локалізації деструктивного процесу у легенях 

Сегменти легень 

Групи хворих 

р 

Основна 

група  

(n=85) 

Група 

порівняння 1  

(n=24) 

Група 

порівняння 2 

(n=23) 

1 2 3 

абс. % абс. % абс. % 

S1+2 55 64,7* 15 62,5* 17 73,9* 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

S6 24 28,2 6 25,0 2 8,7 

р1-2>0,05 

р1-3<0,05 

р2-3>0,05 

Одночасно в S1+2 та 

S6 
6 7,1 3 12,5 4 17,4 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

Примітка. * - достовірна відмінність показника у межах однієї групи 

(р<0,05). 
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Частота локалізації деструктивного процесу у S6 легень у хворих на ХРТБ 

легень основної та групи порівняння 2 між собою достовірно не відрізнялася (28,2 

% і 25 % відповідно; р>0,05), проте в основній групі така локалізація 

діагностувалася достовірно частіше на 19,5 %, ніж у групі порівняння 2 (28,2 % 

проти 8,7 %; р<0,05). Частота одночасної локалізації деструктивного процесу у 

S1+2 та S6 легень достовірно між групами не відрізнялася, але у групі порівняння 2 

вона діагностувалася на 10,3 % частіше, ніж у основній групі та на 5 %, ніж у 

групі порівняння 2. 

Таким чином, за частотою локалізації деструктивного процесу, залежно від 

ураженого сегменту легені, хворі основної групи достовірно не відрізнялися від 

групи порівняння 1, а на відміну від групи порівняння 2 достовірно частіше на 

19,5 % мали деструкції у S6 легені. 

Розподіл хворих, залежно від поширеності туберкульозного процесу в 

легенях представлено у табл. 3.6.  

Таблиця 3.6 

Розподіл хворих, залежно від поширеності туберкульозного процесу в 

легенях 

Поширеність 

процесу 

Групи хворих 

р 

Основна 

група  

(n=85) 

Група 

порівняння 1 

(n=27) 

Група 

порівняння 2 

(n=33) 

1 2 3 

абс. % абс. % абс. % 

Обмежений 3 3,5 4 14,9 2 6,0 

р1-2<0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

Поширений 

однобічний 
66 77,6* 13 48,1 23 69,7* 

р1-2<0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

Поширений 

двобічний 
16 18,9 10 37,0 8 24,3 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

Примітка. * - достовірна відмінність показника у межах однієї групи 

(р<0,05). 
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Встановлено, що у хворих основної групи та групи порівняння 2 достовірно 

переважав поширений однобічний специфічний процес у легенях: 77,6 % 

(χ
2
=50,22; р<0,001) та 69,7 % (χ

2
=13,09; р<0,005) відповідно. Частота обмеженого 

та поширеного двобічного процесу в цих групах достовірно не відрізнялася (3,5 % 

і 18,9 % та 6 % і 24,3 %,відповідно; р>0,05). При порівнянні основної групи з 

групою порівняння 1 виявлено, що у хворих групи порівняння 1 достовірно на 

11,4 % переважав обмежений процес (14,9 % проти 3,5 %; р<0,05), а поширений 

однобічний процес достовірно у 1,6 рази переважав у хворих основної групи 

(77,6 % проти 48,1 %; р<0,05). У хворих групи порівняння 1 частота поширених 

однобічного та двобічного процесів була майже однаковою (48,1 % і 37 %; 

р>0,05). 

Таким чином, залежно від поширеності туберкульозного процесу в легенях, 

особливістю у хворих основної групи відносно групи порівняння 1 було 

переважання на 29,5 % поширеного однобічного специфічного процесу в легенях 

(77,6 % проти 48,1 %; р<0,05). Відносно групи порівняння 2 достовірних 

відмінностей за цим показником не виявлено. Отримані дані свідчать про те, що у 

хворих з новими випадками захворювання на туберкульоз, незалежно від 

наявності резистентності МБТ до АМБП, ураження слизової оболонки бронхів 

сприяє розвитку поширеного процесу у легенях. При тому, коли у хворих на 

ХРТБ легень без ураження слизової оболонки бронхів частота поширеності 

специфічного процесу у легенях достовірно не відрізняється. 

При розподілі хворих за кількістю та розмірами каверн (табл. 3.7), 

достовірної різниці за цими показниками між групами дослідження не 

встановлено. Серед пацієнтів усіх 3-х груп у переважної частини діагностувалися 

каверни розмірами до 4-х см у діаметрі, незалежно від їх кількості. Проте, 

достовірне переважання каверн встановлено у хворих основної групи (однієї у 

45,9 % (χ
2
=13,13; р<0,001) і 2 та більше у 41,1 % (χ

2
=16,05; р<0,01), а у групі 

порівняння 1 – одинарні каверни до 4 см у діаметрі 54,2% (χ
2
=8,16; р<0,05). 
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Таблиця 3.7 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн 

Кількість та 

розміри каверн 

Групи хворих 

р 
Основна група  

(n=85) 

Група 

порівняння 1  

(n=24) 

Група 

порівняння 2 

(n=23) 

1 2 3 

абс. % абс. % абс. % 

одна – до 4 см 39 45,9* 13 54,2* 9 39,1 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

одна – понад 4 

см 
5 5,9 2 8,3 2 8,7 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

2 та більше – до 

4 см 
35 41,1* 8 33,3 10 43,5 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

2 та більше – 

понад 4 см 
6 7,1 1 4,2 2 8,7 

р1-2>0,05 

р1-3>0,05 

р2-3>0,05 

Примітка. # - достовірна відмінність показника у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

Проведено вивчення виразності клінічних симптомів у групах дослідження 

на початку ІФ АМБТ (рис. 3.2). Встановлено, що у переважної кількості пацієнтів 

обох груп хворих на ХРТБ легень на початку ІФ АМБТ діагностувалися симптоми 

інтоксикації: в основній групі у 70 (82,3 %) проти 15 (17,7 %) (χ
2
=17,79; р<0,001) 

та у групі порівняння 1 у 21 (77,8 %) проти 6 (22,2 %) (χ
2
=4,16; р<0,05). У групі 

порівняння 2 достовірної різниці у частоті симптомів інтоксикації не встановлено 

– у 20 (60,6 %) проти 13 (39,4 %) (χ
2
=0,90; р>0,05). При цьому, у хворих основної 

групи достовірно частіше на 21,7 % реєструвалися симптоми інтоксикації, ніж у 

групі порівняння 2 (82,3 % проти 60,6 %; χ
2
=11,67; р<0,01). 

Із бронхолегеневих симптомів у групах дослідження вивчали частоту 

кашлю та задухи (рис. 3.2). Встановлено, що кашель достовірно переважав у 

хворих лише основної групи у 68 (80 %) проти 17 (20 %) (χ
2
=15,3; р<0,001). У 
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групі порівняння 1 визначалася тенденція до його переважання на 29,6 % (у 19 

(70,4 %) проти 8 (29,6 %); χ
2
=2,24; р>0,05), а у групі порівняння 2 частота кашлю 

діагностувалася у половини пацієнтів: 17 (51,5 %) проти 16 (48,5 %) (χ
2
=0,05; 

р>0,05). При цьому, в основній групі він був достовірно частішим на 28,5 %, ніж у 

групі порівняння 2 (80 % проти 51,5 %, відповідно; р<0,01). 
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Рис. 3.2 Виразність клінічних симптомів у групах 

дослідження на початку ІФ АМБТ

Симптоми інтоксикації Кашель Задуха

 

Примітка. * - достовірна відмінність показника відносно до групи 

порівняння 2 (р<0,05). 

 

Серед пацієнтів основної та групи порівняння 1 задуха діагностувалася з 

однаковою частотою та достовірно не відрізнялася: в основній групі у 44 (51,7 %) 

проти 41 (48,3 %) (χ
2
=0,05; р>0,05), а у групі порівняння 1 – у 14 (51,8 %) проти 13 

(48,2 %) (χ
2
=0,01; р>0,05). У переважної кількості пацієнтів групи порівняння 2 

задуха не діагностувалася – 26 осіб (78,8 %) без задухи проти 7 (21,2 %) із 

задухою (χ
2
=5,46; р<0,025). При цьому в основній та контрольній групах задуха 

діагностувалася достовірно частіше на 30 %, ніж у групі порівняння 2 (51,7 % та 

51,8 % проти 21,2 %, відповідно; р<0,05). 

Таким чином, на початку ІФ АМБТ у хворих з новими випадками ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів частота клінічних симптомів 
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(інтоксикації, кашлю та задухи) достовірно не відрізнялася від таких у хворих з 

новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки бронхів. Але 

визначалися достовірні відмінності відносно хворих на ВДТБ легень зі 

збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів, 

чого не спостерігалося відносно хворих з новими випадками ХРТБ легень без 

ураження слизової оболонки бронхів. Так, у хворих з новими випадками ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів достовірно частіше 

діагностувалися симптоми інтоксикації на 21,7 % (82,3 % проти 60,6 %; р<0,05) та 

кашель на 28,5 % (80 % проти 51,5 %; р<0,05). 

Провівши вивчення різних клінічних показників шляхом їх порівняння у 

хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

з показниками хворих з новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової 

оболонки бронхів та з показниками хворих ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів, можна 

зробити клінічну характеристику хворих з новими випадками ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів. 

Таким чином, на основі отриманих даних встановлено, що для хворих з 

новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

характерні наступні достовірні клінічні прояви. Переважають особи чоловічої 

статі (69,4 %) молодого працездатного віку (18-40 років) – 69,4 % (χ
2
=6,40; 

р<0,025). Хворі на 100 % бактеріовиділювачі, що на 21,1 % частіше, ніж хворі на 

ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової 

оболонки бронхів. Переважає мультирезистентність МБТ до АМБП (76,4 %). 

Визначається переважання інфільтративної форми туберкульозу (78,8 %). 

Наявність деструктивного процесу в легенях у всіх 100 % випадків, що частіше на 

11,2 %, ніж у хворих з новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової 

оболонки бронхів (88,8 %) та на 30,3 %, ніж у хворих на ВДТБ легень зі 

збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів 

(69,7 %). Встановлено, що при високій частоті локалізації деструктивного процесу 

в S1+2 легень (64,7 %), визначається достовірно частіша 19,5 % його локалізації у 
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S6 легені, ніж при ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП із 

ураженням слизової оболонки бронхів (28,2 % проти 8,7 %; р<0,05). Визначено, 

що у хворих з новими випадками захворювання на туберкульоз незалежно від 

наявності резистентності МБТ до АМБП ураження слизової оболонки бронхів 

сприяє розвитку поширеного процесу у легенях. У цих хаоврих визначаэться 

висока частота каверн розмірами до 4-х см у діаметрі, незалежно від їх кількості: 

однієї каверни у 45,9 % (χ
2
=13,13; р<0,001) та 2-х і більше каверн у 41,1 % 

(χ
2
=16,05; р<0,01).  

На відміну від хворих на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до 

АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів, достовірно частіше 

діагностуються симптоми інтоксикації на 21,7 % (82,3 % проти 60,6 %; р<0,05) та 

кашель на 28,5 % (80 % проти 51,5 %; р<0,05). 

Отже, хворі з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів переважно – це особи чоловічої статі (69,4 %) молодого 

працездатного віку (69,4 %), на 100 % бактеріовиділювачі з мультирезистентністю 

МБТ до АМБП до 76,4 %, з інфільтративним (78,8 %) поширеним однобічним 

(77,6 %) та на 100 % деструктивним процесом у легенях з переважанням каверн 

діаметром до 4-х см (незалежно від їх кількості), з локалізацією деструкцій в S1+2 

та S6 легень (64,7 % і 28,2 %, відповідно), високою частотою інтоксикаційних 

симптомів (82,3 %), кашлю (80 %) та задухи (51,7 %).  

Отримані дані свідчать про те, що наявність ураження слизової оболонки 

бронхів не лише значно поважчує стан хворих з новими випадками ХРТБ легень, 

але і такий перебіг є більш тяжчим, ніж при ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів. 

 

3.2 Характер ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ 

легень 

Характер ураження слизової оболонки бронхів (рис. 3.3) вивчено у 85 

хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

(основна група) та у 33 хворих на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до 
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АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів (група порівняння) на початку ІФ 

АМБТ.  

Встановлено, що серед хворих основної групи достовірно переважав 

туберкульоз бронхів (ТБ), який діагностувався у 56 пацієнтів (65,9 %), у 

порівнянні з неспецифічним ендобронхітом – у 29 (34,1 %) (χ
2
=4,28; р<0,05). У 

групі порівняння при тому, що неспецифічний ендобронхіт діагностувався на 

21,2 % частіше, ніж ТБ, достовірно їх частота не відрізнялася (20 (60,6 %) проти 

13 (39,4 %), відповідно; χ
2
=0,74; р>0,05). 
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Рис. 3.3 Характер патології слизової оболонки бронхів у 

групах дослідження на початку ІФ АМБТ

Туберкульоз бронхів Неспецифічний ендобронхіт

 

Примітки:  

1.  *- достовірна відмінність показника у межах однієї групи (р<0,05); 

2.  # - достовірна відмінність показника між групами (р<0,05). 

 

При вивченні характеру специфічної патології слизової оболонки (табл. 3.8) 

встановлено, що у групах порівняння частота інфільтративного та 

інфільтративно-норицевого ТБ була майже однаковою та достовірно не 

відрізнялася: в основній групі 89,2 % і 10,8 %, відповідно, та 84,6 % і 15,4 % у 

групі порівняння. Проте, у хворих основної групи ТБ супроводжувався стенозом 

достовірно частіше на 24,7 % (78,5 % проти 53,8 %; χ
2
=9,04; р<0,01).  
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Таблиця 3.8 

Характеристика специфічної патології слизової оболонки у групах 

дослідження на початку ІФ АМБТ 

Показник  

Групи хворих 

Основна група 

(n=85) 

Група порівняння 

(n=33) 

абс. % абс. % 

ТБ 56 65,9* 13 39,4 

інфільтративний  50 89,2# 11 84,6 

інфільтративно-норицевий 6 10,8 2 15,4 

Зі стенозом 44 78,5* 7 53,8 

ТБ у поєднанні з неспецифічним 

ендобронхітом 
42 49,4 7 53,8 

1. Характер ендобронхіту: х х х х 

- гнійний 42 100,0# 6 85,7 

- катаральний 0 0 1 14,3 

2. За локалізацією процесу: х х х х 

- обмежений 29 69,0 6 85,7 

- дифузний 13 31,0 1 14,3 

- однобічний 39 92,8# 6 85,7 

- двобічний 3 7,2 1 14,3 

3. За ступенем виразності запалення: х х х х 

- І стадія 32 76,1# 5 71,4 

- ІІ стадія 10 23,9 2 28,6 

Примітки: 

1. * - достовірна відмінність показника між групами (р<0,05); 

2. # - достовірна відмінність показника у межах однієї групи (р<0,05). 

 

Частота поєднаного перебігу ТБ з неспецифічним ендобронхітом між 

групами достовірно не відрізнялася: у 49,4 % основної групи та у 53,8 % групи 

порівняння. При цьому, у всіх 100 % випадків основної групи неспецифічний 

ендобронхіт носив гнійний характер, а у групі порівняння він діагностувався на 
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14,3 % рідше (85,7 %). За локалізацією обмежений неспецифічний ендобронхіт у 

групі порівняння діагностувався на 16,7 % частіше, ніж в основній групі (85,7 % 

проти 69 %), а в основній групі на 16,7 % частіше – дифузний (31 % проти 14,3 

%). У хворих основної групи неспецифічний ендобронхіт був достовірно частіше 

однобічним (92,8 % проти 7,2 %; χ
2
=15,42; р<0,001), ніж у групі порівняння (85,7 

% проти 14,3 %; χ
2
=1,78; р>0,05). За ступенем виразності запалення у хворих обох 

груп неспецифічний ендобронхіт переважно був І стадії: у 73,4 % основної групи 

(χ
2
=10,29; р<0,005) та у 71,4 % групи порівняння. 

Характеристика неспецифічного ендобронхіту представлена у табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Характеристика неспецифічного ендобронхіту у групах дослідження на 

початку ІФ АМБТ 

Показник  

Групи хворих 

Основна група 

(n=29) 

Група порівняння 

(n=20) 

абс. % абс. % 

1. Характер ендобронхіту: х х х х 

- катаральний 0 0 8 40,0# 

- гнійний 29 100# 11 55,0 

- гіпертрофічний 0 0 1 5,0 

2. За локалізацією процесу: х х х х 

- обмежений 8 27,6 9 45,0 

- дифузний 21 72,4 11 55,0 

- однобічний 16 55,1 16 80,0 

- двобічний 13 44,9 4 20,0 

3. За ступенем виразності запалення: х х х х 

- І стадія 25 86,2* 17 85,0* 

- ІІ стадія 4 13,8 3 15,0 

Примітки: 

1.  *- достовірна відмінність показника у межах однієї групи (р<0,05); 

2.  # - достовірна відмінність показника між групами (р<0,05). 
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При вивченні характеру неспецифічного ендобронхіту (табл. 3.9), який 

діагностувався у 29 хворих (34,1 %) основної групи та у 20 (60,6 %) – групи 

порівняння, встановлено наступне. У хворих основної групи він був на 100 % 

гнійного характеру, що достовірно на 45 % частіше, ніж у групі порівняння 

(100 % проти 55 %; р<0,05). У групі порівняння у 40 % (р<0,05) діагностувався 

катаральний ендобронхіт, який має більш легкий та сприятливий перебіг. За 

локалізацією неспецифічного ендобронхіту, у хворих основної групи він був 

частіше на 44,8 % дифузним (72,4 % проти 27,6 %), що на 17,4 % частіше, ніж у 

групі порівняння (72,4 % проти 55 %). В основній групі частота одно- і двобічної 

локалізації неспецифічного ендобронхіту була майже однаковою (55,1 % і 44,9 %, 

відповідно), а у групі порівняння частота однобічного процесу переважала у 4 

рази (80 % проти 20 %). За ступенем виразності запалення у хворих обох груп 

неспецифічний ендобронхіт переважно був І стадії: у 86,2 % основної групи 

(χ
2
=7,60; р<0,01) та у 85 % групи порівняння (χ

2
=4,90; р<0,05). 

Таким чином, у хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів специфічне ураження слизової оболонки бронхів, 

частота якого достовірно переважає над частотою неспецифічного ендобронхіту 

(65,9 % проти 34,1 %; р<0,05), характеризується наступним: переважання 

інфільтративного ТБ (89,2 %), який супроводжується у 78,5 % стенозом (що 

частіше на 24,7 % (р<0,001), ніж у хворих на ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів) та у 49,4 % 

ТБ поєднаний з неспецифічним ендобронхітом, який у 100 % випадків гнійний, у 

92,8% - однобічний та у 76,1 % випадків І стадії за ступенем виразності запалення 

(р<0,005). 

Характерними достовірними проявами неспецифічного ендобронхіту у 

хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

є: 100 % гнійний характер, що достовірно у 1,8 рази частіше, ніж у хворих на 

ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової 

оболонки бронхів (100 % проти 55 %; р<0,05). За локалізацією частіше у 2,5 рази 

дифузний (72,4 % проти 27,6 %), що на 17,4 % частіше, ніж у хворих на ВДТБ 
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легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки 

бронхів. За ступенем виразності запалення переважно І стадії (86,2 % проти 

13,8 %; р<0,001). 

 

3.3 Особливості перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів 

З метою виявлення особливостей перебігу ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів, було проведено порівняння показників ефективності 

лікування у 30 хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів, які отримували лише стандартну АМБТ та не отримували 

ендобронхіальну терапію (основна група), з показниками у 27 хворих з новими 

випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки бронхів (група 

порівняння 1) та 33 хворих на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до 

АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів (група порівняння 2). 

Оцінку ефективності лікування хворих досліджуваних груп проводили по 

завершенню ІФ АМБТ за наступними показниками: 

- припинення бактеріовиділення (за мазком/культурою) – частота та середні 

терміни; 

- деструкції у легенях (зникнення, регресія, збільшення, без змін) за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП та середні терміни загоєння 

деструкцій. 

Показники ефективності лікування хворих досліджуваних груп 

представлено у табл. 3.10. Встановлено, що частота припинення 

бактеріовиділення між основною та групою порівняння 1 достовірно не 

відрізнялася (76,6 % проти 77,8 %, відповідно; р>0,05). У хворих групи 

порівняння 2 цей показник був достовірно вищим на 19,6 %, ніж у основній групі 

(96,2 % проти 76,6 %; р<0,05). Середні терміни припинення бактеріовиділення 

були достовірно довшими на 1,3 місяці, ніж у групі порівняння 1 (5,4 ± 0,4 проти 

4,1 ± 0,3; р<0,05), та на 3,1 місяці, ніж у групі порівняння 2 (5,4 ± 0,4 проти 

2,3 ± 0,2; р<0,05). 
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Таблиця 3.10 

Показники ефективності лікування хворих з новими випадками ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

Показник 

Основна 

група  

(n=30) 

Група 

порівняння 1 

(n=27) 

Група 

порівняння 2 

(n=33) 

абс. % абс. % абс. % 

Бактеріовиділення на початку ІФ 

АМБТ 
30 100 27 100 26 78,8 

Частота припинення 

бактеріовиділення 
23 76,6 21 77,8 25 96,2# 

Середні терміни припинення 

бактеріовиділення, міс 
5,4 ± 0,4 4,1 ± 0,3* 2,3 ± 0,2# 

Деструктивні зміни: х х х х х х 

на початку ІФ АМБТ 30 100 24 88,9 23 85,2 

- - зникнення 15 50,0 17 70,8 14 60,9 

- - регресія 6 20,0 4 16,7 8 37,8 

- - збільшення 3 10,0 1 4,2   

- - без змін 6 20,0 2 8,3 1 1,3 

Середні терміни загоєння 

деструкції, міс 
7,4 ± 0,4 5,7 ± 0,6* 3,8 ± 0,3# 

Примітки: 

1.  *- достовірна відмінність показника між основною та групою порівняння 1 

(р<0,05); 

2.  # - достовірна відмінність показника між основною та групою порівняння 2 

(р<0,05); 

 

При порівнянні частоти загоєння деструкцій між групами достовірної 

різниці не встановлено. Проте, у групі порівняння 1 вона була вищою на 20,8 %, 

ніж основної (70,8 % проти 50 %) та на 10 %, ніж у групі порівняння 2 (70,8 % 

проти 60,9 %). При цьому у хворих групи порівняння 1 не діагностувалося 

прогресування деструктивних змін у легенях, яке визначалося у 10 % випадків 

основної групи та у 4,2 % групи порівняння 1. Деструктивні зміни залишалися без 

змін у 20 % випадків основної групи, що на 11,7 % частіше, ніж у групі 

порівняння 1 (8,3 %) та на 18,7 %, ніж у групі порівняння 2 (1,3 %). Частота 
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регресії деструктивних змін була на 17,8 % вищою у групі порівняння 1, ніж у 

основній групі (37,8 % проти 20 %) та на 21,1 % вищою, ніж у групі порівняння 1 

(37,8 % проти 16,7 %). Середні терміни загоєння деструкцій у хворих основної 

групи були достовірно довшими на 1,7 місяці, ніж у групі порівняння 1 (7,4 ± 0,4 

проти 5,7 ± 0,6; р<0,05), та на 3,6 місяці, ніж у групі порівняння (7,4 ± 0,4 проти 

3,8 ± 0,3; р<0,05). 

Таким чином, ураження слизової оболонки бронхів у хворих з новими 

випадками ХРТБ легень без застосування ендобронхіальної терапії знижує 

практично усі показники ефективності АМБТ по завершенню ІФ.  

Так ураження слизової оболонки бронхів у хворих з новими випадками 

ХРТБ легень призводить до: подовження середніх термінів припинення 

бактеріовиділення 1,3 місяці (5,4 ± 0,4 проти 4,1 ± 0,3; р<0,05); зниження частоти 

загоєння деструкцій на 20,8 % (50 % проти70,8 %); подовження середніх термінів 

загоєння деструкцій на 1,7 місяці (7,4 ± 0,4 проти 5,7 ± 0,6; р<0,05).  

А у порівнянні з хворими ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до 

АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів визначається: зниження частоти 

припинення бактеріовиділення на 19,6 % (96,2 % проти 76,6 %; р<0,05); 

подовження середніх термінів припинення бактеріовиділення на 3,1 місяці 

(5,4 ± 0,4 проти 2,3 ± 0,2; р<0,05); зниження частоти загоєння деструкцій на 10 % 

(60,9 % проти 70,8 %); подовження середніх термінів загоєння деструкцій на 3,6 

місяці (7,4 ± 0,4 проти 3,8 ± 0,3; р<0,05). 

Все це сприяло зниженню ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ 

на 19,6 %. 

Отримані дані свідчать про те, що у хворих з новими випадками ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів необхідно застосовувати методи 

ендобронхіальної терапії, що буде сприяти підвищенню ефективності лікування 

ХРТБ легень. При цьому ендобронхіальна терапія у переважної частини пацієнтів, 

а саме, з наявністю поєднаного перебігу туберкульозу бронхів і неспецифічного 

бронхіту, потребує одночасного застосування терапії обох патологій. 
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3.4 Стан мукоциліарного транспорту у хворих на ХРТБ легень із 

ураженням слизової оболонки бронхів 

Діагностику порушень мукоциліарного транспорту (МЦТ) проводили у 133 

хворих на ХРТБ легень на початку ІФ АМБТ під час ФБС за умови наявності 

специфічного ураження слизової оболонки бронхів (у тому числі й його 

поєднання з неспецифічним ендобронхітом) дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) 

при наявності деструкцій у відповідних сегментах легень.  

Розподіл хворих на ХРТБ легень із специфічним ураженням слизової 

оболонки бронхів за ступенем мукоциліарної недостатності (МЦН) представлено 

на рис. 3.4.  

Рис. 3.4 Розподіл хворих на ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки за ступенем МЦН на початку ІФ 

АМБТ

51,1%*

5,3%6%

37,6%*

Норма І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь

 

Примітка. * - достовірна відмінність показника (р<0,05). 

 

Нормальний стан МЦТ на початку ІФ АМБТ визначався у незначної 

кількості пацієнтів, а саме, у 7 (5,3 %). Як свідчать отримані дані, порушення 

МЦТ визначалося у переважної кількості пацієнтів – 126 (94,7 %) (χ
2
=53,23; 

р<0,001) з високою частотою І ступеня МЦН, яке діагностовано у 68 пацієнтів 
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(51,1 %) (χ
2
=36,31; р<0,001), на другому місці були особи з ІІ ступенем МЦН – 50 

(37,6 %) (χ
2
=8,43; р<0,05). ІІІ ступінь МЦН діагностовано лише у 8 осіб (6 %). 

У всіх 133 хворих на ХРТБ легень діагностувався туберкульоз бронху, із 

них у 94 пацієнтів (70,7 %) він був у поєднанні з неспецифічним гнійним 

ендобронхітом, а у 39 (29,3 %) – без ендобронхіту.  

У табл. 3.12 представлена залежність МЦН від характеру ураження слизової 

оболонки бронхів у хворих на ХРТБ на початку ІФ АМБТ.  

Таблиця 3.12 

Залежність МЦН від характеру ураження слизової оболонки бронхів у хворих 

на ХРТБ легень на початку ІФ АМБТ 

Показник Всього 

Ступінь МЦН 

Норма  І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Туберкульоз 

бронхів 
39 6 15,4 21 53,8 12 30,8 0 0 

Туберкульоз 

бронхів у 

поєднанні з 

неспецифічним 

гнійним 

ендобронхітом 

94 1 1,3 47 50,0* 38 40,2* 8 8,5 

- обмежений 57 1 1,7 40 70,2*
#
 14 24,6 2 3,5 

- дифузний 37 0 0 7 18,9 24 64,9*
#
 6 16,2 

Примітки: 

1. * - достовірна відмінність показника у межах однієї групи (р<0,05); 

2. # - достовірна відмінність показника між групами (р<0,05). 

 

Встановлено, що частота порушення МЦТ у хворих із туберкульозом 

бронхів у поєднанні з неспецифічним гнійним ендобронхітом вища на 14,3 %, ніж 

у осіб лише із туберкульозом бронхів: 93 (98,9 %) проти 33 (84,6 %) (р<0,01). При 

цьому, у хворих лише із туберкульозом бронху МЦН була І та ІІ ступеня тяжкості 
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(53,8 % і 30,8 % відповідно), а із туберкульозом бронхів у поєднанні з 

неспецифічним гнійним ендобронхітом, при переважанні МЦН І ступеня тяжкості 

(50 %; χ
2
=23,5; р<0,005) та ІІ ступеня (40,2 %; χ

2
=8,94; р<0,05), діагностувалася 

МЦН ІІІ ступеня тяжкості (8,5 %). 

При аналізі неспецифічного гнійного ендобронхіту за локалізацією, 

отримані дані вказували на те, що при обмеженому процесі достовірно 

переважала МЦН І ступеня тяжкості у порівнянні з ІІ та ІІІ (70,2 % проти 24,6 % 

та 3,5 % відповідно; χ
2
=11,5; р<0,025) та у 3,7 рази, ніж при І ступені дифузного 

процесу (70,2 % проти 18,9 %; р<0,01). А при дифузному ендобронхіті переважала 

МЦН ІІ ступеня, ніж І та ІІІ (64,9 % проти 18,9 % і 16,2 %; χ
2
=11,12; р<0,005) та у 

2,6 рази, ніж при обмеженому (64,9 % проти 24,6 %; р<0,01). При цьому при 

дифузному ендобронхіті, хоча й недостовірно, проте у 4,6 рази частіше 

діагностувалася МЦН ІІІ ступеня (16,2 % проти 3,5 %). 

Таким чином, встановлена достовірна залежність МЦН від характеру 

ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ на початку ІФ АМБТ, яка 

проявлялась у тому, що приєднання до туберкульозу бронхів неспецифічного 

гнійного ендобронхіту призводить до наростання ступеня тяжкості МЦН за 

рахунок дифузної його локалізації. 

Таким чином, у 94,7 % (р<0,001) хворих на ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень на початку ІФ АМБТ визначається порушення МЦТ 

переважно І та ІІ ступенів МЦН (51,1 % і 37,6%; р<0,05). Встановлена залежність 

МЦН від характеру ураження слизової оболонки бронхів: частота порушення 

МЦТ у хворих із туберкульозом бронхів у поєднанні з неспецифічним гнійним 

ендобронхітом вища у 14,3 %, ніж у осіб лише із туберкульозом бронхів: (98,9 % 

проти 84,6 %; р<0,01). Визначено, що приєднання до туберкульозу бронхів 

неспецифічного гнійного ендобронхіту призводить до наростання ступеня 

тяжкості МЦН за рахунок дифузної його локалізації, де частіше на 40,3 %, ніж 

при обмеженому, діагностується МЦН ІІ ступеня тяжкості (64,9 % проти 24,6 %; 

р<0,01) та на 12,4 % частіше – МЦН ІІІ ступеня (16,2 % проти 3,5 %). 
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РОЗДІЛ 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНДОБРОНХІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ УРАЖЕННЯ 

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ БРОНХІВ У ХВОРИХ НА ХРТБ ЛЕГЕНЬ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ УРАЖЕННЯ БРОНХІВ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

СПЕЦИФІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ЛЕГЕНЯХ 

 

Другий фрагмент було присвячено розробці та обґрунтуванню 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ 

легень залежно від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного 

процесу в легенях.  

З цією метою було призначено відповідне лікування та проведено три 

контрольованих дослідження щодо вивчення ефективності різних методів 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів. 

Оцінку ефективності лікування проводили через 2 місяці лікування та по 

завершенню ІФ АМБТ за наступними показниками: 

- зникнення клінічних симптомів; 

- загоєння та розсмоктування специфічного процесу у бронхах, вилікування 

неспецифічного ендобронхіту та зниження частоти розвитку 

метатуберкульозного стенозу (за даними ФБС); 

- припинення бактеріовиділення (за мазком/культурою) – частота та середні 

терміни; 

- розсмоктування вогнищевих та інфільтративних змін у легенях за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП; 

- деструкції у легенях (зникнення, регресія, збільшення, без змін) за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП та середні терміни загоєння 

деструкцій. 

Переносимість АМБТ та ендобронхіальної терапії оцінювали на підставі 

клініко-лабораторних даних. Переносимість лікування вважали: задовільною (при 

незначних побічних реакціях, які не потребували відміни лікарського засобу) та 
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незадовільною (при виникненні побічних реакцій, що призводило до відміни 

ендобронхіальної терапії). 

 

4.1 Ефективність ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені 

та ураження слизової оболонки В6  

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючий бронх 

В6 протитуберкульозного препарату ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені 

та ураження слизової оболонки В6 в дослідження було включено 58 хворих на 

ХРТБ легень, яких розподілили на 2 групи: основну групу склали 27 хворих, яким 

застосовували на тлі АМБТ ендобронхіальне введення в дренувальний бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД. У групу порівняння увійшли 31 хворий, 

які отримували лише АМБТ.  

Серед обстежених хворих обох груп переважали чоловіки – 70,4 % осіб у 

основній групі та 80,6 % (р<0,05) – у групі порівняння, жінок було 29,6 % та 19,4 

%, відповідно (табл. 4.1). Середній вік хворих основної групи склав (35,0 ± 2,2) 

років, а у групі порівняння (36,6 ± 2,8) років. 

Таблиця 4.1 

Розподіл хворих за статтю 

Групи хворих Всього 

Кількість хворих 

стать 

чоловіки жінки 

абс. % абс. % 

Основна група 27 19 70,4 8 29,6 

Група порівняння 31 25 80,6* 6 19,4 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

Усі 100 % хворих обох груп були бактеріовиділювачами. При розподілі 

хворих залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ до АМБП 

(табл. 4.2) встановлено, що у переважної частини діагностувалася 
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мультирезистентність МБТ до АМБП (74,1 % основної групи та 80,6 % групи 

порівняння), розширена резистентність МБТ до АМБП встановлена у 18,5 % та 

19,4 %, відповідно. У основній групі у 7,4 % випадків визначалася 

полірезистентність МБТ до АМБП. Проте, режими стандартної АМБТ хворих на 

МРТБ та ПРТБ не відрізнялися. Тому, за призначеними режимами АМБТ групи 

хворих були зіставлені. 

Таблиця 4.2 

Розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ 

до АМБП  

Спектр резистентності 

МБТ до АМБП 

Кількість хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=31) 

абс. % абс. % 

Полірезистентність 2 7,4 0 0 

Мультирезистентність 20 74,1 25 80,6 

Розширена резистентність 5 18,5 6 19,4 

 

При розподілі за клінічними формами захворювання (табл. 4.3) найбільшу 

кількість в обох групах склали хворі інфільтративним туберкульозом – 70,4 % 

осіб у основній групі (р<0,05) та 67,7 % - у групі порівняння (р<0,05).  

Таблиця 4.3 

Розподіл хворих, залежно від клінічної форми туберкульозу 

Клінічна форма 

Групи хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=31) 

абс. % абс. % 

Інфільтративна 19 70,4* 21 67,7* 

Дисемінована  4 14,8 6 19,5 

Фіброзно-кавернозна  3 11,1 2 6,4 

Казеозна пневмонія 1 3,7 2 6,4 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 



92 

 

Дисемінований туберкульоз діагностовано у 14,8 % та 19,5 % відповідно, 

фіброзно-кавернозний – у 11,1 % і 6,4 %, казеозна пневмонія – у 3,7 % та 6,4 %. У 

всіх 100 % хворих обох груп рентгенологічно визначався деструктивний процес у 

S6 легені.  

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн у S6 легені (табл. 4.4) 

показав, що за цими показниками групи були зіставлені та достовірно не 

відрізнялися. 

Таблиця 4.4 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн 

Кількість та розміри 

каверн 

Групи хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=31) 

абс. % абс. % 

одна – до 4 см 14 51,8 12 38,7 

одна – понад 4 см 3 11,1 2 6,5 

2 та більше – до 4 см 8 29,6 14 45,1 

2 та більше – понад 4 см 2 7,5 3 9,7 

 

У всіх 100 % випадків обох груп діагностувався туберкульоз слизової 

оболонки дренуючого бронху (ТБ) В6, підтверджений при ФБС. При розподілі 

хворих за характером супутньої ендобронхіальної патології, достовірних 

відмінностей між групами не встановлено (табл. 4.5). Проте в обох групах 

достовірно переважав інфільтративний ТБ В6, ніж інфільтративно-норицевий (в 

основній групі χ
2
=9,79; р<0,05 та у групі порівняння χ

2
=10,08; р<0,05). ТБ В6 на 

початку ІФ АМБТ в обох групах достовірно частіше супроводжувався стенозом 

(77,8 %, χ
2
=4,16, р<0,05 та 80,6 %, χ

2
=5,82, р<0,05 відповідно). Достовірної різниці 

у частоті поєднаного перебігу ТБ В6 з неспецифічним ендобронхітом в обох 

групах не виявлено, який мав місце у 70,4 % випадків основної групи та у 58,1 % - 

групи порівняння. При цьому у всіх 100 % випадків даної патології обох груп 

неспецифічний ендобронхіт носив гнійний характер та за локалізацією процесу 

майже з однаковою частотою був як обмежений, так й дифузний. 
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Таблиця 4.5 

Характер ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6 у хворих на 

ХРТБ легень при наявності деструкції у S6 легені на початку ІФ АМБТ 

Показник 

Основна група 

(n=27) 

Група порівняння 

(n=31) р 

абс. % абс. % 

ТБ інфільтративний  25 92,6 28 90,3 >0,05 

ТБ інфільтративно-норицевий 2 7,4 3 9,7 >0,05 

Зі стенозом 21 77,8 25 80,6 >0,05 

ТБ у поєднанні з 

неспецифічним ендобронхітом 
19 70,4 18 58,1 >0,05 

- гнійний 19 70,4 18 58,1 >0,05 

- обмежений 12 44,5 10 32,3 >0,05 

- дифузний 7 25,9 8 25,8 >0,05 

 

Таким чином, групи були ідентичні між собою за віком та статтю, 

призначеними режимами хіміотерапії, тяжкістю процесу та характером ураження 

слизової оболонки бронхів.. 

На початку ІФ АМБТ частота симптомів інтоксикації та бронхолегеневих 

симптомів (кашель, задуха) між групами достовірно не відрізнялася (табл. 4.6). 

Так у групах дослідження симптоми інтоксикації діагностувалися у переважної 

кількості пацієнтів: у 77,8 % основної групи (χ
2
=4,16; р<0,05) та у 80,6 % групи 

порівняння (χ
2
=5,82; р<0,025). Частота кашлю встановлена у 66,7 % (р>0,05) і у 

58,1 % (р>0,05) відповідно, та задухи – у 51,8 % (р>0,05) і 70,9 % (р>0,05). 

Як свідчать дані табл. 4.6, на тлі застосування ендобронхіального лікування 

ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6 при наявності деструкції у S6 

легені у хворих визначалися достовірні зміни виразності клінічних симптомів. 

Так, уже через 2 місяці ІФ АМБТ зникнення симптомів інтоксикації визначалося у 

59,3 % проти 35,5 % групи порівняння (р<0,05), зникнення кашлю – у 37,1 % 

проти 9,7 % відповідно (р<0,05) та зникнення задухи – у 22,2 % проти 6,4 % 
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(р<0,05). По завершенню ІФ АМБТ: зникнення симптомів інтоксикації у хворих 

основної групи було у 1,5 рази частіше, ніж у групі порівняння (66,7 % проти 45,1 

%; р<0,05), зникнення кашлю у 2,4 рази частіше (63 % проти 25,8 %; р<0,05) та 

зникнення задухи у 2,8 рази частіше (37 % проти 12,8 %; р<0,05). 

Таблиця 4.6 

Зміни виразності клінічних симптомів у хворих на ХРТБ легень на тлі 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6 

при наявності деструкції у S6 легені в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівняння 

(n=31) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Симптоми 

інтоксикації: 
х х х х х х х 

- до лікування 21 77,8 25 80,6 1,0 0,26-3,77 >0,05 

- через 2 міс 5 18,5 14 45,1 0,24 0,06-0,88 <0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
3 11,1 11 35,5 0,21 0,04-0,90 <0,05 

Кашель: х х х х х х х 

- до лікування 18 66,7 18 58,1 1,44 0,49-4,22 >0,05 

- через 2 міс 8 29,6 15 48,4 0,16 0,03-0,75 <0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
1 3,7 10 32,3 0,04 0,005-0,43 <0,01 

Задуха: х х х х х х х 

- до лікування 14 51,8 22 70,9 0,44 0,14-1,30 >0,05 

- через 2 міс 8 29,6 20 64,5 0,12 0,02-0,72 <0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
4 14,8 18 58,1 0,08 0,01-0,43 <0,01 
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Для вивчення змін патології слизової оболонки дренувального бронху S6 

при наявності деструкції у S6 легені у хворих на ХРТБ легень ФБС проводили 

через 2 місяці лікування та по завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Зміни бронхоскопічної картини у хворих на ХРТБ легень на тлі 

ендобронхіального лікування ураження слизової оболонки дренуючого 

бронху В6 при наявності деструкції у S6 легені в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівнянн

я (n=31) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Вилікування ТБ х х х х х х х 

- до лікування 27 100 31 100 х х х 

- розсмоктування 

інфільтрації через 

2 міс 

17 62,9 11 35,4 0,32 0,11-0,94 <0,05 

- розсмоктування 

інфільтрації по 

завершенню ІФХТ 

27 100 30 96,7 1,11 0,06-18,64 >0,05 

Вилікування 

гнійного 

ендобронхіту 

х х х х х х х 

- до лікування 19 70,4 18 58,1 1,71 0,57-5,10 >0,05 

- через 2 міс 9 47,4 3 16,7 0,21 0,05-0,90 <0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
18 94,7 8 44,4 0,44 0,005-0,40 <0,01 

МТС дренуючого 

бронху В6 по 

завершенню ІФХТ 

2 7,4 22 70,9 0,03 0,006-0,16 <0,01 
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Так, через 2 місяці лікування за даними ФБС у хворих основної групи у 2 

рази частіше визначалося значне розсмоктування специфічної інфільтрації 

слизової оболонки бронхів та усунення ТБ В6 (69,2 % проти 35,4 %; р<0,05), 

вилікування неспецифічного ендобронхіту визначалося у 47,4 % проти 16,7 % 

групи порівняння (р<0,05). По завершенню ІФ АМБТ значне розсмоктування 

специфічної інфільтрації слизової оболонки бронхів та усунення ТБ В6 

визначалося у всіх 100 % хворих основної групи та у 96,7 % - групи порівняння, а 

вилікування неспецифічного ендобронхіту визначалося у 2,1 рази частіше в 

основній групі (94,7 % проти 44,4 %; р<0,05). 

Як бачимо, вилікування ТБ В6 у хворих основної групи було досягнуто 

переважно достовірно частіше у 3,4 рази через 2 місяці лікування (після 

завершення ендобронхіального лікування ураження слизової оболонки 

дренуючого бронху В6), ніж у групі порівняння, а вилікування неспецифічного 

ендобронхіту по завершенню ІФ АМБТ в основній групі було досягнуто майже у 

всіх пацієнтів, у яких він мав місце (94,7 %). Частота розвитку МТС дренуючого 

бронху В6 по завершенню ІФ АМБТ була достовірно нижчою в основній групі у 

9,5 разів, ніж у групі порівняння (7,4 % проти 70,9 %; р<0,05). 

Оцінку ефективності ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені та 

ураження слизової оболонки В6 у хворих на ХРТБ легень проводили по 

завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.8). Так, припинення бактеріовиділення було 

досягнуто частіше у 1,3 рази у хворих, які отримували ендобронхіальну терапію, 

ніж у групі, де пацієнти отримували лише АМБТ (85,2 % проти 61,3 %; р<0,05). У 

хворих основної групи спостереження вдалося достовірно скоротити терміни 

припинення бактеріовиділення на 1,5 місяці (4,5 ± 0,4 проти 6,0 ± 0,6; р<0,05). 

Частота загоєння деструкцій у S6 легені в основній групі була достовірно вищою у 

1,7 рази, ніж у групі порівняння (77,8 % проти 45,2 %; р<0,05). Частота 

прогресування деструктивних змін у групі порівняння була, хоча й не достовірно, 

проте у 5,2 рази вищою (19,3 % проти 3,7 %). Частота діагностики деструкцій без 

змін достовірно між групами не відрізнялася. Середні терміни загоєння деструкції 
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у S6 легені у хворих основної групи вдалося скоротити на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 

проти 7,0 ± 0,5; р<0,05). 

Таблиця 4.8 

Показники ефективності ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД при наявності деструкції у S6 легені 

та ураження слизової оболонки В6 у хворих на ХРТБ легень 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівняння 

(n=31) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Частота 

припинення 

бактеріовиділення 

23 85,2 19 61,3 0,11 0,03-0,39 <0,05 

Середні терміни 

припинення 

бактеріовиділення, 

міс 

4,5 ± 0,4 6,0 ± 0,6 х х <0,05 

Деструктивні 

зміни у S6 легені: 
х х х х х х х 

- зникнення 21 77,8 14 45,2 4,25 1,34-13,42 <0,05 

- регресія   6 19,3    

- збільшення 1 3,7 6 19,3 0,16 0,01-1,42 >0,05 

- без змін 5 18,5 5 16,2 1,18 0,30-4,62 >0,05 

Середні терміни 

загоєння 

деструкції у S6 

легені, міс 

5,4 ± 0,4 7,0 ± 0,5 х х <0,05 

 

Побічні реакції на ендобронхіальне введення протитуберкульозного 

препарату ІГМХД у хворих основної групи визначалося у 3-х пацієнтів (11,1 %), 

які проявлялися у виді підвищення температури тіла до 38
0
С та сухого кашлю. 

Небажані побічні реакції були усунені протягом 1 доби шляхом призначення 

симптоматичної терапії та не потребувалося відміни додаткового патогенетичного 

лікування ендобронхіальної патології. 
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Таким чином, у хворих на ХРТБ легень застосування на тлі АМБТ 

ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ІГМХД при наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової 

оболонки дренуючого бронху В6 по завершенню ІФ АМБТ дозволило: підвищити 

частоту зникнення симптомів інтоксикації на 21,6 % (66,7 % проти 45,1 %; 

р<0,05), зникнення кашлю на 37,2 % (63 % проти 25,8 %; р<0,05) та зникнення 

задухи на 24,2 % (37 % проти 12,8 %; р<0,05); досягти 100 % розсмоктування 

специфічної інфільтрації слизової оболонки бронхів та вилікування ТБ В6; 

досягти вищої на 50,3 % частоти вилікування неспецифічного ендобронхіту (94,7 

% проти 44,4 %; р<0,05) та знизити на 63,5 % частоту розвитку МТС дренуючого 

бронху В6 (7,4 % проти 70,9 %; р<0,05); підвищити на 23,9 % частоту припинення 

бактеріовиділення (85,2 % проти 61,3 %; р<0,05) зі скороченням термінів його 

припинення на 1,5 місяці (4,5 ± 0,4 проти 6,0 ± 0,6; р<0,05); підвищити на 32,6 % 

частоту загоєння деструкцій S6 легені (77,8 % проти 45,2 %; р<0,05) зі 

скороченням середніх термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5; 

р<0,05). 

Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 23,9 % (р<0,05). 

На достовірний зв’язок між отриманим комплексним лікуванням та 

показниками ефективності лікування (р<0,05) у хворих основної групи вказувало 

відношення шансів, яке становило менше 1 при зникненні симптомів інтоксикації 

через 2 місяці – 0,24 (0,06-0,88) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,21 (0,04-0,90), 

зникненні кашлю через 2 місяці – 0,16 (0,03-0,75) та по завершенню ІФ АМБТ – 

0,04 (0,005-0,43), зникненні задухи через 2 місяці – 0,12 (0,02-0,72) та по 

завершенню ІФ АМБТ – 0,08 (0,01-0,43), розсмоктуванні специфічної інфільтрації 

слизової оболонки дренуючого бронху В6 через 2 місяці – 0,32 (0,11-0,94), 

вилікуванні гнійного ендобронхіту через 2 місяці – 0,21 (0,05-0,90) та по 

завершенню ІФ АМБТ – 0,44 (0,005-0,40), розвитку МТС дренуючого бронху В6 

по завершенню ІФ АМБТ – 0,03 (0,006-0,16), підвищенні частоти припинення 

бактеріовиділення – 0,11 (0,03-0,39) до 4-х місяців – 0,32 (0,10-0,97).  
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Отримані дані свідчать про позитивний вплив отриманого комплексного 

лікування з ендобронхіальним введенням в дренуючий бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД у хворих на ХРТБ легень при наявності 

деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6, яке 

спрямоване на зниження ризику його наслідку. А при підвищенні частоти 

зникнення деструктивних змін у S6 легені у хворих основної групи показник 

відношення шансів перевищував 1 – 4,25 (1,34-13,42), р<0,05, що свідчило про 

високий ризик впливу ендобронхіального лікування на ефективність лікування.  

 

4.2 Ефективність ендобронхіального введення в дренуючі бронхи В1, В2 

(В1+2) одного з АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного 

електрофорезу на зону S1+2 легені при наявності деструкції у цих сегментах 

легені та ураження слизової оболонки В1, В2 (В1+2) 

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючі бронхи 

В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (ізоніазид (Н) чи канаміцин (Km)), з урахуванням 

даних тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ), з подальшим накладенням 

внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені при наявності деструкції 

у цих сегментах та ураження слизової оболонки В1, В2 (В1+2) в дослідження було 

включено 75 хворих на ХРТБ легень, яких розподілили на 2 групи: основну групу 

склали 27 хворих, яким застосовували на тлі АМБТ ендобронхіальне введення в 

дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) чутливого до МБТ АМБП (Н чи Km) з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені. У групу 

порівняння увійшли 48 хворих, які отримували лише АМБТ.  

Ендобронхіальне введення в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) одного з АМБП 

проводили за власно розробленою методикою ендобронхіального введення АМБП 

з локалізацією деструктивного процесу в S1+2 легені та ураження слизової 

оболонки В1, В2 (В1+2), яка описана у розділі 2, підрозділі 2.4.3. 

Проведено розподіл хворих за статтю (табл. 4.9). Встановлено, що серед 

обстежених хворих обох груп переважали чоловіки – 74,1 % осіб у основній групі 

та 52,1 % - у групі порівняння, жінок було 25,9 % та 47,9 %, відповідно (табл. 4.9). 
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Середній вік хворих основної групи склав (35,7 ± 2,2) років, а у групі порівняння 

(37,8 ± 1,9) років. 

Таблиця 4.9  

Розподіл хворих за статтю 

Групи хворих Всього 

Стать 

чоловіки жінки 

абс. % абс. % 

Основна група 27 20 74,1 7 25,9 

Група порівняння 48 25 52,1 23 47,9 

 

Усі 100 % хворих обох груп були бактеріовиділювачами. При розподілі 

хворих залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ до АМБП 

(табл. 4.10) встановлено, що у переважної частини діагностувалася 

мультирезистентність МБТ до АМБП (у 74,1 % основної групи та у 77,1 % групи 

порівняння), розширена резистентність МБТ до АМБП встановлена у 18,5 % та 

14,6 %, відповідно.  

Таблиця 4.10 

Розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ 

до АМБП  

Спектр резистентності 

МБТ до АМБП 

Кількість хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=48) 

абс. % абс. % 

Полірезистентність 5 18,5 4 8,3 

Мультирезистентність 20 74,1 37 77,1* 

Розширена резистентність 2 7,4 7 14,6 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 
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Отже, за призначеними режимами АМБТ групи хворих були зіставлені. 

Ендобронхіальне введення хворим основної групи АМБП призначали з 

урахуванням даних ТМЧ: ізоніазиду при полірезистентності МБТ до АМБП, у 

яких не було резистентності до цього АМБП, а Km – хворим з 

мультирезистентністю та із розширеною резистентністю МБТ до АМБП, у яких за 

даними ТМЧ резистентність до канаміцину не реєструвалася. Тому, ізоніазид 

отримували 18,5 % хворих основної групи, а канаміцин – у 81,5 %. 

При розподілі за клінічними формами (табл. 4.11) достовірно переважала 

інфільтративна форма – 88,9 % осіб у основній групі (χ
2
=25,00; р<0,001) та 75 % - 

у групі порівняння (χ
2
=25,00; р<0,05). Дисемінований туберкульоз діагностовано у 

7,4 % та 16,7 %, відповідно, та фіброзно-кавернозний – у 3,7 % і 8,3 %.  

Таблиця 4.11 

Розподіл хворих, залежно від клінічної форми туберкульозу 

Клінічна форма 

Групи хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=48) 

абс. % абс. % 

Інфільтративна 24 88,9* 36 75,0* 

Дисемінована  2 7,4 8 16,7 

Фіброзно-кавернозна  1 3,7 4 8,3 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

У всіх 100 % хворих обох груп рентгенологічно визначався деструктивний 

процес у S1+2 легені. Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн у S1+2 

легені (табл. 4.12) показав, що за цими показниками групи були зіставлені. 

У всіх 100 % випадків обох груп діагностувався ТБ одного із дренуючих 

бронхів В1, В2 (В1+2), підтверджений при ФБС. При розподілі хворих за 

характером ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) у хворих 

на ХРТБ легень при наявності деструкції у S1+2 легені, достовірних відмінностей 

між групами не встановлено (табл. 4.13). 
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Таблиця 4.12 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн 

Кількість та розміри 

каверн 

Групи хворих 

Основна група (n=27) Група порівняння (n=48) 

абс. % абс. % 

одна – до 4 см 12 44,4 21 43,7 

одна – понад 4 см 4 14,8 2 4,2 

2 та більше – до 4 см 8 29,6 18 37,5 

2 та більше – понад 4 см 3 11,2 7 14,6 

 

Таблиця 4.13 

Характер ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) у 

хворих на ХРТБ легень при наявності деструкції у S1+2 легені на початку ІФ 

АМБТ 

Показник 

Основна група 

(n=27) 

Група порівняння 

(n=48) р 

абс. % абс. % 

ТБ інфільтративний 23 85,2 35 72,9 >0,05 

ТБ інфільтративно-норицевий 4 14,8 13 27,1 >0,05 

Зі стенозом 21 77,8 35 72,9 >0,05 

ТБ у поєднанні з 

неспецифічним ендобронхітом 
20 74,1 37 77,1 >0,05 

- гнійний 20 74,1 37 77,1 >0,05 

- обмежений 14 51,8 21 43,7 >0,05 

- дифузний 6 22,3 16 33,4 >0,05 

 

Проте в обох групах достовірно переважав інфільтративний ТБ одного із 

дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2), ніж інфільтративно-норицевий (в основній групі 

χ
2
=6,68; р<0,01 та у групі порівняння χ

2
=5,04; р<0,025). ТБ S1+2 на початку ІФ 

АМБТ в обох групах достовірно частіше супроводжувався стенозом (χ
2
=4,16; 
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р<0,05 та χ
2
=5,04; р<0,05, відповідно). Достовірної різниці у частоті поєднаного 

перебігу ТБ одного із дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) з неспецифічним 

ендобронхітом в обох групах не виявлено: у 74,1 % випадків основної групи та у 

77,1 % - групи порівняння. При цьому у всіх 100 % випадків обох груп 

неспецифічний ендобронхіт носив гнійний характер та за локалізацією процесу 

майже з однаковою частотою був як обмежений, так й дифузний. 

Таким чином, групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 

На початку ІФ АМБТ частота симптомів інтоксикації та бронхолегеневих 

симптомів (кашель, задуха) між групами достовірно не відрізнялася (табл. 4.14).  

Таблиця 4.14 

Зміни виразності клінічних симптомів у хворих на ХРТБ легень на тлі 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, 

В2 (В1+2) при наявності деструкції S1+2 легені в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівняння 

(n=48) 
Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Симптоми 

інтоксикації: 
х х х х х х х 

- до лікування 23 85,2 42 87,5 0,82 0,21-3,21 >0,05 

- через 2 міс 8 29,6 29 60,4 0,23 0,08-0,70 <0,01 

- по завершенню 

ІФХТ 
3 11,1 16 33,3 0,24 0,06-0,95 <0,05 

Кашель: х х х х х х х 

- до лікування 20 74,1 37 77,1 0,84 0,28-2,53 >0,05 

- через 2 міс 9 33,3 20 41,7 0,69 0,23-2,07 >0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
2 7,4 16 33,3 0,14 0,02-0,72 <0,01 

Задуха: х х х х х х х 

- до лікування 8 29,6 28 58,3 0,30 0,11-0,82 <0,05 

- через 2 міс 5 18,5 24 50,0 0,27 0,04-1,64 >0,05 

- по завершенню 

ІФХТ 
3 11,1 22 45,8 0,16 0,03-0,88 <0,05 
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Так у групах дослідження симптоми інтоксикації діагностувалися у 

переважної кількості пацієнтів: у 85,2 % основної групи (χ
2
=6,68; р<0,01) та у 

87,5 % групи порівняння (χ
2
=13,5; р<0,001). Частота кашлю встановлена у 74,1 % 

(р>0,05) і у 77,1 % (χ
2
=7,04; р<0,01) відповідно, та задухи – у 29,6 % (р>0,05) і 58,3 

% (р>0,05). На тлі застосування ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) при наявності деструкції S1+2 легені у 

хворих визначалися достовірні зміни виразності клінічних симптомів. Так, уже 

через 2 місяці ІФ АМБТ зникнення симптомів інтоксикації визначалося у 55,6 % 

проти 27,1 % групи порівняння (р<0,01). Частота зникнення бронхолегеневих 

симптомів (кашлю та задухи) у хворих обох груп через 2 місяці лікування 

достовірно не відрізнялася. По завершенню ІФ АМБТ: зникнення симптомів 

інтоксикації у хворих основної групи було у 1,3 рази частіше, ніж у групі 

порівняння (74,1 % проти 54,2 %; р<0,05), зникнення кашлю у 1,5 рази частіше 

(66,7 % проти 43,8 %; р<0,01) та зникнення задухи у 1,4 рази частіше (18,5 % 

проти 12,5 %; р<0,05). 

Для вивчення змін ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 

(В1+2) при наявності деструкції S1+2 легені у хворих на ХРТБ легень ФБС 

проводили через 2 місяці лікування та по завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.15). Так, 

через 2 місяці лікування за даними ФБС у хворих основної групи частіше у 1,9 

рази визначалося значне розсмоктування специфічної інфільтрації слизової 

оболонки бронхів та загоєння ТБ дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) (59,3 % проти 

31,2 %; р<0,05), вилікування неспецифічного ендобронхіту визначалося у 60 % 

проти 16,2 % групи порівняння (р<0,01). По завершенню ІФ АМБТ значне 

розсмоктування специфічної інфільтрації слизової оболонки бронхів та загоєння 

ТБ дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) визначалося у всіх 100 % хворих основної 

групи та у 95,8 % - групи порівняння, а усунення неспецифічного ендобронхіту 

визначалося у 1,7 рази частіше в основній групі (85 % проти 48,6 %; р<0,05). 

Частота розвитку МТС дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) по завершенню ІФ АМБТ 

була достовірно нижчою в основній групі у 9,2 рази, ніж у групі порівняння 

(7,4 % проти 68,7 %; р<0,05). 
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Таблиця 4.15 

Зміни бронхоскопічної картини у хворих на ХРТБ легень на тлі 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, 

В2 (В1+2) при наявності деструкції S1+2 легені в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівняння 

(n=48) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Вилікування ТБ х х х х х х х 

- до лікування 27 100 48 100 х х х 

- розсмоктування 

інфільтрації через 

2 міс 

16 59,3 15 31,2 3,2 1,20-8,53 <0,05 

- розсмоктування 

інфільтрації по 

завершенню ІФ 

АМБТ 

27 100 46 95,8 0,85 0,07-9,84 >0,05 

Вилікування 

гнійного 

ендобронхіту 

х х х х х х х 

- до лікування 20 74,1 37 77,1 0,84 0,28-2,53 >0,05 

- через 2 міс 12 60,0 6 16,2 0,12 0,03-0,45 <0,01 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
17 85,0 18 48,6 0,16 0,04-0,66 <0,01 

МТС дренуючих 

бронхів В1, В2 

(В1+2) по 

завершенню ІФ 

АМБТ 

2 7,4 33 68,7 0,03 
0,008-

0,17 
<0,01 

 

Оцінку ефективності ендобронхіального введення в дренуючі бронхи В1, В2 

(В1+2) одного з АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного 

електрофорезу на зону S1+2 легені при наявності деструкції у цих сегментах та 
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ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) у хворих на ХРТБ 

легень проводили по завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.16).  

Таблиця 4.16 

Показники ефективності ендобронхіального введення в В1, В2 (В1+2) одного з 

АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на 

зону S1+2 легені при наявності деструкції у цих сегментах та ураження 

слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) у хворих на ХРТБ легень 

Показник 

Основна 

група 

(n=27) 

Група 

порівняння 

(n=48) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р (φ) 

абс. % абс. % 

Частота 

припинення 

бактеріовиділення 

25 92,6 35 72,9 0,21 0,04-1,0 <0,05 

Середні терміни 

припинення 

бактеріовиділення, 

міс 

4,0 ± 0,4  6,1 ± 0,5 х х <0,05 

Деструктивні 

зміни у S1+2 легені: 
х х х х х х х 

- зникнення 20 74,1 23 47,9 0,32 0,11-0,90 <0,05 

- регресія 4 14,8 8 16,7 1,15 0,31-4,24 >0,05 

- збільшення 1 3,7 7 14,6 0,22 0,02-1,93 >0,05 

- без змін 2 7,4 10 20,8 0,30 0,06-1,50 >0,05 

Середні терміни 

загоєння 

деструкції у S1+2 

легені, міс 

5,4 ± 0,3 7,0 ± 0,3 х х <0,05 

 

Як свідчать отримані дані, припинення бактеріовиділення було досягнуто на 

19,7 % частіше у хворих, які отримували ендобронхіальну терапію, ніж у групі, де 

пацієнти отримували лише АМБТ (92,6 % проти 72,9 %; р<0,05). У хворих 
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основної групи вдалося достовірно скоротити терміни припинення 

бактеріовиділення на 2,1 місяці (4,0 ± 0,4 проти 6,1 ± 0,5; р<0,05). 

Частота загоєння деструкцій у S1+2 легені в основній групі була достовірно 

вищою на 26,2 %, ніж у групі порівняння (74,1 % проти 47,9 %; р<0,05). Частота 

прогресування деструктивних змін у групі порівняння була, хоча й недостовірно, 

проте на 10,9 % вищою (14,6 % проти 3,7 %). Частота діагностики деструкцій без 

змін у групі порівняння також була, хоча й недостовірно, проте на 13,4 % вищою 

(20,8 % проти 7,4 %). Середні терміни загоєння деструкції у S1+2 легені у хворих 

основної групи вдалося скоротити на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5; р<0,05). 

Побічні реакції у хворих основної групи на ендобронхіальне введення 

АМБП (ізоніазиду чи канаміцину) та накладення електрофорезу не визначалося. 

Таким чином, у хворих на ХРТБ легень застосування на тлі АМБТ 

ендобронхіального введення в В1, В2 (В1+2) одного з АМБП з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені при 

наявності деструкції у цих сегментах та ураження слизової оболонки дренуючих 

бронхів В1, В2 (В1+2) по завершенню ІФ АМБТ дозволило: підвищити частоту 

зникнення симптомів інтоксикації на 19,9 % (74,1 % проти 54,2 %; р<0,05), 

зникнення кашлю на 22,9 % (66,7 % проти 43,8 %; р<0,01) та зникнення задухи на 

6 % (18,5 % проти 12,5 %; р<0,05); досягти 100 % розсмоктування специфічної 

інфільтрації слизової оболонки бронхів та загоєння ТБ дренуючих бронхів В1, В2 

(В1+2); підвищити частоту вилікування неспецифічного ендобронхіту на 36,4 % 

(85 % проти 48,6 %; р<0,05) та знизити частоту розвитку МТС дренуючих бронхів 

В1, В2 (В1+2) на 61,3 % (7,4 % проти 68,7 %; р<0,05); підвищити частоту 

припинення бактеріовиділення на 19,7 % (92,6 % проти 72,9 %; р<0,05) зі 

скороченням термінів його припинення на 2,1 місяці (4,0 ± 0,4 проти 6,1 ± 0,5; 

р<0,05); підвищити частоту загоєння деструкцій у S1+2 легені 26,2 % (74,1 % проти 

47,9 %; р<0,05) зі скороченням середніх термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 

0,4 проти 7,0 ± 0,5; р<0,05). 

Отже, при комплексному застосуванні стандартної АМБТ та 

ендобронхіального введення в В1, В2 (В1+2) одного з АМБП з подальшим 
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накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені 

створюються умови, при яких введений АМБП потрапляє безпосередньо в 

уражену тканину легені у максимальній концентрації, що сприяло підвищенню 

ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 19,7 % (р<0,05). 

На достовірний зв’язок між отриманим комплексним лікуванням та 

показниками ефективності лікування (р<0,05) у хворих основної групи вказувало 

відношення шансів, яке становило менше 1 при зникненні симптомів інтоксикації 

через 2 місяці – 0,23 (0,08-0,70) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,24 (0,06-0,95), 

зникненні кашлю по завершенню ІФ АМБТ – 0,14 (0,02-0,72), зникненні задухи по 

завершенню ІФ АМБТ – 0,16 (0,03-0,88), вилікуванні гнійного ендобронхіту через 

2 місяці – 0,12 (0,03-0,45) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,16 (0,04-0,66), зниженні 

частоти розвитку МТС дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) по завершенню ІФ АМБТ 

– 0,03 (0,008-0,17), підвищенні частоти зникнення деструктивних змін у S1+2 

легені – 0,32 (0,11-0,90).  

Отримані дані свідчать про позитивний вплив отриманого комплексного 

лікування з ендобронхіальним введенням в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) одного з 

АМБП з подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону 

S1+2 сегментів легені при наявності деструкції у цих сегментах та ураження 

слизової оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) у хворих на ХРТБ легень, яке 

спрямоване на зниження ризику його наслідку. А при розсмоктуванні інфільтрації 

через 2 місяці ІФ АМБТ показник відношення шансів перевищував 1 (р<0,05) – 

3,2 (1,20-8,53), що свідчило про високий ризик впливу ендобронхіального 

лікування на ефективність лікування.  

 

4.3 Ефективність терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту при 

наявності деструктивного процесу у S1+2 чи S6 легень  

Для вивчення ефективності терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту 

при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень шляхом включення в комплексну 

терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну та муколітика 

амброксолу гідрохлорид в дослідження було включено 81 хворий на ХРТБ легень, 
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яких розподілили на 2 групи: основну групу склали 54 хворих, які отримували на 

тлі АМБТ додатково антибіотик широкого спектру дії доксициклін та муколітик 

амброксолу гідрохлорид. У групу порівняння увійшли 27 хворих, які отримували 

лише АМБТ.  

Розподіл хворих за статтю (табл. 4.17) дозволив встановити, що достовірно 

в обох групах переважали чоловіки – 76,6 % в основній групі (χ
2
=9,48; р<0,005) та 

88,9 % (χ
2
=6,68; р<0,01) - у групі порівняння. Між групами достовірної різниці за 

статтю не встановлено. Середній вік хворих основної групи склав (37,3 ± 1,5) 

років, а у групі порівняння (34,6 ± 2,0) років. 

Таблиця 4.17 

Розподіл хворих за статтю 

Групи хворих Всього 

Кількість хворих 

стать 

чоловіки жінки 

абс. % абс. % 

Основна група 54 43 76,6* 11 23,4 

Група порівняння 27 23 88,9* 4 11,1 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 

 

Усі 100 % випадків обох груп хворі були бактеріовиділювачами. При 

розподілі хворих залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ до 

АМБП (табл. 4.18) встановлено, що у переважної частини діагностувалася 

мультирезистентність МБТ до АМБП (77,8 % основної групи, χ
2
=32,00; р<0,001, 

та 85,2 % групи порівняння, χ
2
=6,68; р<0,01), розширена резистентність МБТ до 

АМБП встановлена у 18,5 % та 7,4 % відповідно. Полірезистентність МБТ до 

АМБП мала місце в основній групі у 18,5 % та у групі порівняння у 7,4 %. Проте, 

режими стандартної АМБТ за категорією 4 хворих на МРТБ та ПРТБ не 

відрізнялися. Тому, за призначеними режимами АМБТ групи були зіставлені. 
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Таблиця 4.18 

Розподіл хворих, залежно від спектру медикаментозної резистентності МБТ 

до АМБП  

Спектр резистентності 

МБТ до АМБП 

Кількість хворих 

Основна група (n=54) Група порівняння (n=27) 

абс. % абс. % 

Полірезистентність 10 18,5 2 7,4 

Мультирезистентність 42 77,8 23 85,2* 

Розширена резистентність 2 3,7 2 7,4 

 

При розподілі за клінічними формами захворювання (табл. 4.19) найбільшу 

кількість в обох групах склали хворі з інфільтративною формою – 70,4 % в 

основній групі (χ
2
=40,90; р<0,001) та 67,7 % - у групі порівняння (χ

2
=21,77; 

р<0,001). Дисемінований туберкульоз діагностовано у 22,2 % та 7,4 %, відповідно, 

фіброзно-кавернозний – у 7,4 % і 7,4 %, наявність казеозної пневмонії 

встановлена лише 1 1,9 % в основній групі.  

Таблиця 4.19 

Розподіл хворих, залежно від клінічної форми туберкульозу 

Клінічна форма 

Групи хворих 

Основна група (n=54) Група порівняння (n=27) 

абс. % абс. % 

Інфільтративна 37 68,5* 23 85,2* 

Дисемінована  12 22,2 2 7,4 

Фіброзно-кавернозна  4 7,4 2 7,4 

Казеозна пневмонія 1 1,9 0 0 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи 

(р<0,05). 

У табл. 4.20 дані розподілу хворих за кількістю та розмірами каверн. У всіх 

100 % хворих обох груп рентгенологічно визначався деструктивний процес у S1+2 
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чи S6 легень. Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн у S1+2 чи S6 легень 

показав, що за цими показниками групи були зіставлені та достовірно не 

відрізнялися. Але у хворих основної групи достовірно більше було осіб з 2 

кавернами та більше діаметром до 4 см (χ
2
=11,57; р<0,01). 

Таблиця 4.20 

Розподіл хворих за кількістю та розмірами каверн 

Кількість та розміри 

каверн 

Групи хворих 

Основна група (n=54) Група порівняння (n=27) 

абс. % абс. % 

одна – до 4 см 14 25,9 14 51,8 

одна – понад 4 см 6 11,1 1 3,7 

2 та більше – до 4 см 26 48,1* 9 33,3 

2 та більше – понад 4 см 8 14,9 3 11,2 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи (р<0,05). 

 

У всіх 100 % випадків обох груп діагностувався гнійний неспецифічний 

ендобронхіт, підтверджений при ФБС.  

При розподілі хворих за локалізацією та ступенем виразності 

неспецифічного гнійного ендобронхіту достовірних відмінностей між групами не 

встановлено (табл. 4.21). При цьому у хворих обох груп достовірно частіше 

діагностувався неспецифічний гнійний ендобронхіт І стадії виразності запалення: 

в основній групі у 3,9 рази частіше (χ
2
=9,48; р<0,005) та у групі порівняння – у 5,7 

рази (χ
2
=3,38; р<0,01). Недостовірно, проте частіше неспецифічний гнійний 

ендобронхіт носив дифузний (66,7 % проти 33,3 % в основній групі та 63 % проти 

37 % у групі порівняння). В обох групах однобічний та двобічний характер 

неспецифічного ендобронхіту діагностувалися майже з однаковою частотою. 

Таким чином, групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 
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Таблиця 4.21 

Характеристика неспецифічного гнійного ендобронхіту за локалізацією 

процесу та ступенем виразності запалення у хворих на ХРТБ легень на 

початку ІФ АМБТ 

Показник 

Основна група 

(n=54) 

Група порівняння 

(n=27) р 

абс. % абс. % 

За локалізацією процесу: х х х х х 

- обмежений 18 33,3 10 37,0 >0,05 

- дифузний 36 66,7 17 63,0 >0,05 

- однобічний 28 51,8 14 51,8 >0,05 

- двобічний 26 48,2 13 48,2 >0,05 

За ступенем виразності 

запалення: 
х х х х х 

- І стадія 43 79,6* 23 85,2 >0,05 

- ІІ стадія 11 20,4 4 14,8 >0,05 

Примітка. * - достовірна відмінність показників у межах однієї групи (р<0,05). 

 

На початку ІФ АМБТ частота симптомів інтоксикації та бронхолегеневих 

симптомів (кашель, задуха) між групами достовірно не відрізнялася (табл. 4.22). 

Так у групах дослідження симптоми інтоксикації діагностувалися у переважної 

кількості пацієнтів: у 83,3 % основної групи (χ
2
=12,00; р<0,001) та у 85,2 % групи 

порівняння (χ
2
=3,38; р<0,01). Частота кашлю встановлена у всіх 100 % випадків 

обох груп та задухи – у 55,6 % (р>0,05) і 40,7 % (р>0,05). 

Як свідчать дані табл. 4.22, на тлі застосування додаткової терапії 

неспецифічного гнійного ендобронхіту при наявності деструктивного процесу у 

S1+2 чи S6 легень у хворих визначалися достовірні зміни виразності клінічних 

симптомів. Так, уже через 2 місяці ІФ АМБТ зникнення симптомів інтоксикації 

визначалося у 46,3 % проти 22,3 % групи порівняння (р<0,05) та зникнення 

кашлю – у 66,7 % проти 37,1 %, відповідно (р<0,05). По завершенню ІФ АМБТ: 

зникнення симптомів інтоксикації у хворих основної групи було на 18,5 % 

частіше, ніж у групі порівняння (70,4 % проти 51,9 %; р<0,05) та зникнення 
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кашлю на 38,9 % частіше (98,2 % проти 59,3 %; р<0,05). Застосоване лікування 

неспецифічного гнійного ендобронхіту на тлі АМБТ достовірного впливу на 

зникнення задухи не мало. 

Таблиця 4.22 

Зміни виразності клінічних симптомів у хворих на ХРТБ легень на тлі 

терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту при наявності деструктивного 

процесу у S1+2 чи S6 легень в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=54) 

Група 

порівняння 

(n=27) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Симптоми 

інтоксикації: 
х х х х х х х 

- до лікування 45 83,3 23 85,2 0,87 0,24-3,12 >0,05 

- через 2 міс 20 37,0 17 62,9 0,28 0,09-0,84 <0,05 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
7 12,9 9 33,3 0,28 0,09-0,91 <0,05 

Кашель: х х х х х х х 

- до лікування 54 100 27 100 х х х 

- через 2 міс 18 33,3 17 62,9 0,29 0,11-0,77 <0,05 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
1 1,8 11 40,7 0,02 0,003-0,22 <0,01 

Задуха: х х х х х х х 

- до лікування 30 55,6 11 40,7 1,81 0,71-4,63 >0,05 

- через 2 міс 20 37,0 9 33,3 0,44 0,08-2,45 >0,05 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
18 33,3 8 29,6 0,56 0,12-2,55 >0,05 

 

Для вивчення динаміки неспецифічного гнійного ендобронхіту при 

наявності деструкції у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ легень ФБС проводили 

через 2 місяці та по завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.23). Так, через 2 місяці 

лікування за даними ФБС у хворих основної групи частіше у 2 рази визначалося 

вилікування неспецифічного гнійного ендобронхіту у 66,7 % проти 33,3 % групи 

порівняння (р<0,05). По завершенню ІФ АМБТ вилікування неспецифічного 
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гнійного ендобронхіту визначалося на 42,6 % частіше в основній групі (94,4 % 

проти 51,8 %; р<0,05). 

Таблиця 4.23 

Зміни бронхоскопічної картини у хворих на ХРТБ легень на тлі терапії 

неспецифічного гнійного ендобронхіту в процесі лікування 

Показник 

вилікування 

гнійного 

ендобронхіту 

Основна 

група 

(n=54) 

Група 

порівняння 

(n=27) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

до лікування 54 100 27 100 х х х 

через 2 міс 36 66,7 9 33,3 0,25 0,09-0,66 <0,05 

по завершенню 

ІФХТ 
51 94,4 14 51,8 0,06 0,01-0,25 <0,05 

 

Оцінку ефективності терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту при 

наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ легень проводили по 

завершенню ІФ АМБТ (табл. 4.24). Так, частота припинення бактеріовиділення 

була на 26 % вищою у хворих, які отримували додаткову терапію неспецифічного 

гнійного ендобронхіту, ніж у групі, де пацієнти отримували лише АМБТ (88,9 % 

проти 62,9 %; р<0,05). У показниках динаміки деструктивних змін у легенях 

достовірної різниці між групами не виявлено. Проте середні терміни загоєння 

деструкцій було достовірно скорочено у хворих основної групи на 1,8 місяці 

(5,6 ± 0,4 проти 7,4 ± 0,5; р<0,05). 

Побічні реакції на терапію неспецифічного гнійного ендобронхіту у хворих 

основної групи визначалися у 2-х пацієнтів (3,7 %), які проявлялися на 

застосування антибіотика доксициклін у виді диспепсичних проявів. Небажані 

побічні реакції були усунені протягом 1 доби шляхом призначення 

симптоматичної терапії та не потребувалося відміни додаткового патогенетичного 

лікування гнійного ендобронхіту. При застосуванні муколітика амброксолу 

гідрохлорид небажаних побічних реакцій не зареєстровано. 
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Таблиця 4.24 

Показники ефективності терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту при 

наявності деструктивного процесу у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ 

легень 

Показник 

Основна 

група 

(n=54) 

Група 

порівняння 

(n=27) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Частота 

припинення 

бактеріовиділення 

48 88,9 17 62,9 0,21 0,06-0,67 <0,05 

Середні терміни 

припинення 

бактеріовиділення, 

міс 

4,0 ± 0,3 4,6 ± 0,5 х х >0,05 

Деструктивні 

зміни: 
х х х х х х х 

- зникнення 33 61,1 11 40,7 0,43 0,17-1,12 >0,05 

- регресія 14 25,9 7 25,9 1,0 0,34-2,87 >0,05 

- збільшення 2 3,7 2 7,5 0,48 0,06-3,61 >0,05 

- без змін 5 9,3 7 25,9 0,29 0,08-1,02 >0,05 

Середні терміни 

загоєння 

деструкції, міс 

5,6 ± 0,3 7,4 ± 0,3 х х <0,05 

 

Таким чином, у хворих на ХРТБ легень додаткове застосування на тлі 

АМБТ терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту при наявності 

деструктивного процес у S1+2 чи S6 легень по завершенню ІФ АМБТ дозволило: 

підвищити частоту зникнення симптомів інтоксикації на 18,5 % (70,4 % проти 

51,9 %; р<0,05) та зникнення кашлю на 38,9 % (98,2 % проти 59,3 %; р<0,05); 

підвищити частоту вилікування неспецифічного гнійного ендобронхіту на 42,6 % 

(94,4 % проти 51,8 %; р<0,05); підвищити на 26 % частоту припинення 

бактеріовиділення (88,9 % проти 62,9 %; р<0,05); скоротити середні терміни 

загоєння деструкцій на 1,6 місяці (5,6 ± 0,3 проти 7,4 ± 0,3; р<0,05). 

Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 26 % (р<0,05). 
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На достовірний зв’язок між отриманим комплексним лікуванням та 

показниками ефективності лікування (р<0,05) у хворих основної групи вказувало 

відношення шансів, яке становило менше 1 при зникненні симптомів інтоксикації 

через 2 місяці – 0,28 (0,09-0,84) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,28 (0,09-0,91), 

зникненні кашлю через 2 місяці – 0,29 (0,11-0,77) та по завершенню ІФ АМБТ – 

0,02 (0,003-0,22), вилікуванні неспецифічного гнійного ендобронхіту через 2 

місяці – 0,25 (0,09-0,66) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,06 (0,01-0,25), підвищенні 

частоти припинення бактеріовиділення – 0,21 (0,06-0,67).  

Отримані дані свідчать про позитивний вплив отриманого комплексного 

лікування з додатковою терапією неспецифічного гнійного ендобронхіту при 

наявності деструктивного процесу у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ легень, 

яке спрямоване на зниження ризику його наслідку.  

Отримані результати даного розділу опубліковано і відображено у 

наступній публікації: Рациональная лекарственная терапия пациентов 

химиорезистентным туберкулёзом лёгких при наличии полостей распада в S 6 

легких и сопутствующего гнойного эндобронхита / Е. Н Разнатовская., В. Н. 

Хлыстун, Н. А. Грицова, И. Н. Войтюк, Г. А. Павловский // Рецепт. 2016. Т. 

19, № 1. С. 91–95. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОБРОНХІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ УРАЖЕННЯ 

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ БРОНХІВ У ХВОРИХ НА ХРТБ ЛЕГЕНЬ 

 

Третій фрагмент дослідження проводився для оцінки впливу 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів на ефективність 

лікування ХРТБ легень. Ефективність додаткового лікування апробовано в 

контрольованому дослідженні, де основну групу склали 108 пацієнтів, які 

отримували на тлі АМБТ ендобронхіальну терапію ураження слизової оболонки 

бронхів, групу порівняння склали 106 пацієнтів, які отримували лише АМБТ.  

Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. Клінічна 

характеристика груп порівняння представлена у розділі 2, підрозділі 2.1. 

 

5.1 Вплив ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів 

у хворих на ХРТБ легень на ефективність лікування 

Застосування додаткових методів ендобронхіальної терапії у хворих на 

ХРТБ легень полягало у тому, що на тлі стандартної АМБТ за 4 категорією 

УКПМД «Туберкульоз» [129] проводили лікування патології слизової оболонки 

бронхів залежно від характеру її ураження та локалізації специфічного процесу в 

легенях.  

Показаннями для застосування додаткових методів ендобронхіальної терапії 

були: 

- наявність деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки В6;  

- наявність деструкції у S1+2 легені та ураження слизової оболонки В1, В2 

(В1+2);  

- наявність деструктивного процесу у S1+2 чи S6 легень та неспецифічного 

гнійного ендобронхіту. 
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Оцінку ефективності розроблених додаткових методів ендобронхіальної 

терапії патології слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень проводили 

по завершенню ІФ АМБТ за наступними показниками: 

- зникнення клінічних симптомів; 

- за даними ФБС: загоєння та розсмоктування специфічного процесу у 

бронхах, усунення неспецифічного ендобронхіту та зниження частоти 

розвитку метатуберкульозного стенозу (МТС); 

- припинення бактеріовиділення (за мазком/культурою) – частота та середні 

терміни; 

- розсмоктування вогнищевих та інфільтративних змін у легенях за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП; 

- деструкції у легенях (зникнення, регресія, збільшення, без змін) за даними 

рентгенологічного дослідження ОГП та середні терміни загоєння 

деструкцій. 

У переважної кількості пацієнтів обох груп дослідження на початку ІФ 

АМБТ визначалися симптоми інтоксикації та бронхолегеневі симптомів (кашель, 

задуха), проте їх частота між групами не відрізнялася (табл. 5.1): симптоми 

інтоксикації встановлено у 82,4 % випадків основної групи (χ
2
=22,68; р<0,001) та 

у 84,9 % у групі порівняння (χ
2
=25,83; р<0,001), кашель – у 85,2 % (χ

2
=26,74; 

р<0,001) і у 77,4 % (χ
2
=15,86; р<0,001), відповідно. Частота задухи мала місце у 

48,1 % випадків основної групи (р>0,05) і 57,5 % групи порівняння (р>0,05). 

На тлі застосування ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки 

бронхів у хворих на ХРТБ легень визначалися достовірні зміни виразності 

клінічних симптомів як через 2 місяці лікування, так й по завершенню ІФ АМБТ. 

Так, уже через 2 місяці ІФ АМБТ вдалося підвищити частоту зникнення 

симптомів інтоксикації на 23,6 % (51,9 % проти 28,3 %; р<0,01), підвищити 

частоту зникнення кашлю на 24,8 % (53,1 % проти 28,3 %; р<0,05) підвищити 

частоту зникнення задухи на 10 % (17,5 % проти 7,5 %; р<0,01). По завершенню 

ІФ АМБТ у хворих основної групи частота зникнення основних клінічних 

симптомів була достовірно вищою, ніж у групі порівняння: симптомів 
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інтоксикації на 19,4 %, (70,4 % проти 51 %; р<0,01), кашлю на 39 % (81,5 % проти 

42,5 %; р<0,01) та задухи на 12,8 % (25 % проти 12,2 %; р<0,01). 

Таблиця 5.1 

Зміни виразності клінічних симптомів у хворих на ХРТБ легень на тлі 

застосування ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів в 

процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=108) 

Група 

порівняння 

(n=106) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Симптоми 

інтоксикації: 
х х х х х х х 

- до лікування 89 82,4 90 84,9 0,83 0,40-1,72 >0,05 

- через 2 міс 33 30,6 60 56,6 0,33 0,19-0,59 <0,01 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
13 12,0 36 33,9 0,26 0,13-0,53 <0,01 

Кашель: х х х х х х х 

- до лікування 92 85,2 82 77,4 1,68 0,83-3,38 >0,05 

- через 2 міс 35 32,4 52 49,1 0,49 0,28-0,86 <0,05 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
4 3,7 37 34,9 0,07 0,02-0,21 <0,01 

Задуха: х х х х х х х 

- до лікування 52 48,1 61 57,5 1,12 0,65-1,92 >0,05 

- через 2 міс 33 30,6 53 50,0 0,44 0,25-0,77 <0,01 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
25 23,1 48 45,3 0,36 0,20-0,65 <0,01 

 

Зміни бронхоскопічної картини у хворих на ХРТБ легень на тлі 

застосування ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів в 

процесі лікування наведено у табл. 5.2. При вивченні змін бронхоскопічної 

картини у хворих на ХРТБ легень на тлі застосування ендобронхіальної терапії 

ураження слизової оболонки бронхів в процесі лікування встановлено, що вже 

через 2 місяці лікування у 61,1 % хворих основної групи, у яких діагностувався 

ТБ, визначалося розсмоктування специфічної інфільтрації слизової оболонки 
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бронхів та вилікування ТБ, що на 28,2 % (р<0,01) частіше, ніж у групі порівняння 

(32,9 %), вилікування неспецифічного ендобронхіту визначалося частіше на 30,7 

% (47,4 % проти 16,7 %; р<0,01). 

Таблиця 5.2 

Зміни бронхоскопічної картини у хворих на ХРТБ легень на тлі застосування 

ендобронхіальної терапії в процесі лікування 

Показник 

Основна 

група 

(n=108) 

Група 

порівняння 

(n=106) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Вилікування ТБ х х х х х х х 

- до лікування 54 50,0 79 74,5 0,34 0,19-0,60 <0,01 

- розсмоктування 

інфільтрації через 

2 міс 

33 61,1 26 32,9 0,31 0,15-0,64 <0,01 

- розсмоктування 

інфільтрації по 

завершенню ІФ 

АМБТ 

54 100 76 96,2 0,46 0,04-4,63 >0,05 

Вилікування 

гнійного 

ендобронхіту 

х х х х х х х 

- до лікування 93 86,1 82 77,4 1,81 0,89-3,69 >0,05 

- через 2 міс 57 52,8 18 21,9 0,17 0,09-0,34 <0,01 

- по завершенню 

ІФ АМБТ 
86 92,5 40 48,7 0,07 0,03-0,18 <0,01 

МТС дренуючих 

бронхів по 

завершенню ІФ 

АМБТ 

4 3,7 55 51,9 0,03 0,01-0,10 <0,01 

 

По завершенню ІФ АМБТ розсмоктування специфічної інфільтрації 

слизової оболонки бронхів та вилікування ТБ визначалося у всіх 100% хворих 

основної групи та у 96,2 % - групи порівняння, а вилікування неспецифічного 

ендобронхіту визначалося на 43,8 % частіше в основній групі (92,5 % проти 

48,7 %; р<0,01). Частота розвитку МТС дренуючих бронхів по завершенню ІФ 
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АМБТ була достовірно нижчою на 48,2 % в основній групі, ніж у групі 

порівняння (3,7 % проти 51,9 %; р<0,01). 

Показники ефективності ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень представлено у табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 

Показники ефективності ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень 

Показник 

Основна 

група 

(n=108) 

Група 

порівняння 

(n=106) 

Відношення 

шансів 

Довірчий 

інтервал 
р 

абс. % абс. % 

Частота 

припинення 

бактеріовиділення 

96 88,9 71 66,9 0,25 0,12-0,52 <0,01 

Середні терміни 

припинення 

бактеріовиділення, 

міс 

4,1 ± 0,2 5,7 ± 0,3 х х <0,05 

Деструктивні 

зміни у легенях: 
х х х х х х х 

- зникнення 74 68,5 48 45,3 0,38 0,21-0,66 <0,01 

- регресія 18 16,7 21 19,8 1,23 0,61-2,47 >0,05 

- збільшення 4 3,7 15 14,2 0,23 0,07-0,72 <0,05 

- без змін 12 11,1 22 20,7 0,47 0,22-1,02 >0,05 

Середні терміни 

загоєння 

деструкції у 

легенях, міс 

5,5 ± 0,2 7,1 ± 0,2 х х <0,01 

 

Припинення бактеріовиділення було досягнуто на 22 % частіше у хворих, 

які отримували на тлі АМБТ ендобронхіальну терапію, ніж у групі, де пацієнти 

отримували лише АМБТ (88,9 % проти 66,9 %; р<0,01). У хворих, які отримували 

ендобронхіальну терапію, визначалося достовірне скорочення термінів 

припинення бактеріовиділення на 1,6 місяці (4,1 ± 0,2 проти 5,7 ± 0,3; р<0,05). 

Частота загоєння деструкцій в легенях в основній групі була достовірно на 23,2 %, 
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ніж у групі порівняння (68,5 % проти 45,3 %; р<0,01). У групі порівняння 

спостерігалася достовірно вища на 10,5 % частота негативної рентгенологічної 

динаміки з прогресуванням деструктивних змін (14,2 % проти 3,7 %; р<0,05). 

Середні терміни загоєння деструкцій у легенях у хворих основної групи вдалося 

скоротити на 1,6 місяці (5,5 ± 0,2 проти 7,1 ± 0,2; р<0,01). 

Таким чином, у хворих на ХРТБ легень застосування на тлі стандартної 

АМБТ специфічної та неспецифічної ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки бронхів дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень по завершенню ІФ АМБТ дозволило: підвищити 

частоту зникнення симптомів інтоксикації на 19,4 % (70,4 % проти 51 %; р<0,01), 

кашлю на 39 % (81,5 % проти 42,5 %; р<0,01) та задухи на 12,8 % (25 % проти 

12,2 %; р<0,01); досягти 100 % розсмоктування специфічної інфільтрації слизової 

оболонки бронхів та вилікування ТБ, підвищити частоту вилікування 

неспецифічного гнійного ендобронхіту на 43,8 % (92,5 % проти 48,7 %; р<0,01) та 

знизити частоту розвитку МТС дренуючих бронхів на 48,2 % (3,7 % проти 51,9 %; 

р<0,01); підвищити на 22 % частоту припинення бактеріовиділення (88,9 % проти 

66,9 %; р<0,01) та скоротити терміни його припинення на 1,6 місяці (4,1 ± 0,2 

проти 5,7 ± 0,3; р<0,05); підвищити на 23,2 % частоту загоєння деструкцій у 

легенях (68,5 % проти 45,3 %; р<0,01) та скоротити середні терміни їх загоєння на 

1,6 місяці (5,5 ± 0,2 проти 7,1 ± 0,2; р<0,01). 

Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 22 % (р<0,01). 

На достовірний зв’язок між отриманим комплексним лікуванням та 

показниками ефективності лікування (р<0,05) у хворих основної групи вказувало 

відношення шансів, яке становило менше 1 при зникненні симптомів інтоксикації 

через 2 місяці – 0,33 (0,19-0,59) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,26 (0,13-0,53), 

зникненні кашлю через 2 місяці – 0,49 (0,28-0,86) та по завершенню ІФ АМБТ – 

0,07 (0,02-0,21), зникненні задухи через 2 місяці – 0,44 (0,25-0,77) та по 

завершенню ІФ АМБТ – 0,36 (0,20-0,65), розсмоктуванні специфічної інфільтрації 

слизової оболонки дренуючих бронхів та вилікування ТБ через 2 місяці – 0,31 
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(0,15-0,64), вилікуванні неспецифічного гнійного ендобронхіту через 2 місяці – 

0,17 (0,09-0,34) та по завершенню ІФ АМБТ – 0,07 (0,03-0,18), зниженні частоти 

розвитку МТС дренуючих бронхів по завершенню ІФ АМБТ – 0,03 (0,01-0,10), 

підвищенні частоти припинення бактеріовиділення – 0,25 (0,12-0,52) до 4-х 

місяців – 0,30 (0,17-0,54), підвищенні частоти зникнення деструктивних змін у 

легенях – 0,38 (0,21-0,66).  

Отримані дані свідчать про позитивний вплив отриманого комплексного 

лікування із застосуванням ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки 

бронхів дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень, яке спрямоване на зниження ризику його наслідку.  

Таким чином, застосування ендобронхіальної терапії ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у 

відповідних сегментах легень у хворих на ХРТБ легень дозволило вже через 2 

місяці ІФ АМБТ досягти значної достовірної позитивної динаміки (підвищення 

частоти вилікування ТБ 28,2 % та неспецифічного ендобронхіту на 30,7 %). А по 

завершенню ІФ АМБТ нормалізація стану слизової оболонки дренуючих бронхів 

В6, В1, В2 (В1+2) (вилікування ТБ у 100 % випадків та неспецифічного 

ендобронхіту у 92,5 %, зниження частоти розвитку МТС дренуючих бронхів В6, 

В1, В2 (В1+2) на 48,2 %), сприяла підвищенню ефективності ІФ АМБТ на 22 %. 

 

5.2 Динаміка показників швидкості мукоциліарного транспорту у 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки в процесі лікування 

Для вивчення динаміки показників швидкості МЦТ у хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при 

наявності деструкцій у відповідних сегментах легень по завершенню ІФ АМБТ, 

пацієнти були розподілені на 2 групи: основну групу склали 54 особи, які в 

подальшому на тлі АМБТ отримували ендобронхіальне введення АМБП (ІГМХД, 

Н чи Km), у групу порівняння увійшли 79 пацієнтів, які отримували лише 

стандартний режим АМБТ (табл. 5.4). 
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Як свідчать дані табл. 5.4, частота нормалізації дренажної функції бронхів 

серед хворих основної групи по завершенню ІФ АМБТ збільшилася на 48,2 % 

(55,6 % проти 7,4 %, відповідно; р<0,01), що достовірно частіше, ніж у групі 

порівняння на 36,7 % (55,6 % проти 18,9 %; р<0,01). Достовірне зниження ступеня 

тяжкості МЦН діагностовано лише у хворих основної групи. Так, частота І 

ступеня МЦН в основній групі знизилася на 22,2 % (31,5 % проти 53,7 %; р<0,05), 

а у групі порівняння лише на 10,2 % (39,2 % проти 49,4 %; р>0,05). Достовірної 

різниці між групами по завершенню ІФ АМБТ у частоті І ступеня МЦН не 

виявлено: 31,5 % в основній групі та 39,2 % у групі порівняння. Частота ІІ ступеня 

МЦН знизилася на 24,1 % в основній групі (12,9 % проти 37 %; р<0,01), що на 

20,1 % менше, ніж у групі порівняння (12,9 % проти 33 %; р<0,01), де вона 

знизилася лише на 4,9 % (33 % проти 37,9 %; р>0,05). По завершенню ІФ АМБТ в 

основній групі дослідження ІІІ ступінь МЦН не діагностувався, а у групі 

порівняння його частота не змінилася (8,9 %). 

Таким чином, у хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних 

сегментах легень застосування на тлі АМБТ ендобронхіальної терапії дозволяє 

покращити дренажну функцію бронхів за рахунок підвищення на 48,2 % частоти 

її нормалізації (55,6 % проти 7,4 %; р<0,01), що частіше на 36,7 %, ніж у хворих, 

які отримували лише АМБТ (55,6 % проти 18,9 %; р<0,01). Та за рахунок 

зниження ступеня тяжкості МЦН: І ступеня на 22,2 % (31,5 % проти 53,7 %; 

р<0,05) та ІІ ступеня на 24,1 % (12,9 % проти 37 %; р<0,01), що на 20,1 % менше, 

ніж у хворих, які отримували лише АМБТ (12,9 % проти 33 %; р<0,01). 
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5.3 Клінічні приклади використання ендобронхіальної терапії ураження 

слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень залежно від характеру 

ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях 

Розроблені нами на основі наукових досліджень ендобронхіальної терапії 

ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень залежно від 

характеру ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях з 

метою підвищення ефективності лікування даної категорії хворих ми використали 

у клінічній практиці в умовах ЗОПТКД. Нижче наводяться клінічні приклади 

застосування запропонованої ендобронхіальної терапії залежно від характеру 

ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях. 

Клінічний випадок 1 

Хворий Б., 1979 року народження знаходився на лікуванні у ЗОПТКД з 

15.02.2012 по 22.11.2012 з діагнозом: МРТБ (13.03.2012) S6 лівої легені 

(інфільтративний). Дестр+ МБТ+ М+ К+ Резист І (HRЕS) Резист ІІ (Ofx) Категорія 

4 Когорта 1 (2012). ПТБ інфільтративно-норицевий туберкульоз лівого бронху В6, 

обмежений гнійний ендобронхіт лівого бронху В6 1-2 ступеня.  

Дані рентгенологічного обстеження органів грудної порожнини (РГОГП) 

при поступленні до стаціонару представлено на рис. 5.1. 

  
Рис. 5.1 РГОГП при поступленні до стаціонару хворого Б.: у S6 сегменті лівої 

легені інфільтрація з порожниною розпаду 4 см у діаметрі 
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При поступленні до стаціонару скаржився на періодичний кашель з 

виділенням слизово-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,9
0
С, 

загальну слабкість, підвищену пітливість в нічний час. Загальний стан розцінений 

як середньої тяжкості. 

ФЗД (15.03.2012) – вентиляційна недостатність І ступеня, рестриктивного 

типу. 

ФБС (15.03.2012) – інфільтративно-норицевий туберкульоз лівого бронху 

В6, обмежений гнійний ендобронхіт лівого бронху В6 1-2 ступеня (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2 ФБС хворого Б. на початку ІФ АМБТ 

 

Призначено лікування з урахуванням даних тесту медикаментозної 

чутливості за категорією 4: 6 ZKmLfzPtTrzPas. 

Враховуючи отримані дані ФБС, хворому на тлі АМБТ додатково 

призначено ендобронхіальне введення в лівий дренуючий бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД по 100 мг/250 мг, розведеного у 10 мл 

води для ін’єкцій, щоденно 1 раз на добу відповідно до ваги тіла (до 40 кг – 2 мл, 

40-50 кг – 8 мл, 60 кг і більше – 10 мл); курс лікування – 21 ендобронхіальне 

введення (42 доби). 
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Досліджено стан мукоциліарного транспорту на початку ІФ АМБТ (рис. 

5.2): мукоциліарна недостатність І ступеня. 

 

Рис. 5.3 Якісна реакція на Hb хворого Б. на початку ІФ АМБТ 

 

Через 6 місяців лікування (по звершенню ІФ АМБТ) проведено: ФБС 

досліджено стан мукоциліарного транспорту та РГОГП. 

Висновок ФБС від 17.09.2012 (рис. 5.4) – інфільтративно-норицеві явища 

розсмокталися у лівому бронху В6, неспецифічний ендобронхіт не діагностується. 

Висновок: трахеобронхіальне дерево без патології. 

 

Рис. 5.4 ФБС хворого Б. по звершенню ІФ АМБТ 
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Досліджено стан мукоциліарного транспорту по звершенню ІФ АМБТ (рис. 

5.5): мукоциліарної недостатності не виявлено. 

 

 

Рис. 5.5 Якісна реакція на Hb хворого Б. по звершенню ІФ АМБТ 

 

На РГОГП від 19.09.2012 (рис. 5.6): у S6 лівої легені інфільтрація 

розсмокталася, визначається ущільнення деяких вогнищ та формується 

туберкульома на тлі змішаного фіброзу. Порожнина розпаду не диференціюється. 

 

Рис. 5.6 РГОГП хворого Б. по звершенню ІФ АМБТ 

 



130 

 

Таким чином, під впливом додаткового застосування на тлі АМБТ 

ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ІГМХД при наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової 

оболонки дренуючого бронху В6 (інфільтративно-норицевий туберкульоз лівого 

бронху В6 та обмеженого гнійного ендобронхіту лівого бронху В6 1 ступеня):  

- бактеріовиділення припинилось через 2 місяці від початку ІФ АМБТ,  

- симптоми інтоксикації та кашель зникли через 1 місяць ІФ АМБТ,  

- порожнина розпаду загоїлась через 3 місяці лікування.  

Хворий був виписаний з відділення на амбулаторне лікування у 

підтримуючій фазі хіміотерапії. Діагноз при виписці: МРТБ (13.03.2012) S6 лівої 

легені (інфільтративний). Дестр- МБТ- М- К- Резист І (HRЕS) Резист ІІ (Ofx) 

Категорія 4 Когорта 1 (2012). Переносимість АМБТ задовільна протягом всієї ІФ 

АМБТ. 

Клінічний випадок 2 

Хворий А., 1977 року народження знаходився на лікуванні у відділенні 

легеневого туберкульозу № 3 ЗОПТКД з 27.09.2016 по 30.05.2017 з діагнозом: 

ПРТБ (27.09.2016) верхньої частки лівої легені (інфільтративний). Дестр+ МБТ+ 

М+ К+ Резист І (HЕS) Категорія 4 Когорта 3 (2016). ПТБ інфільтративно-

норицевий туберкульоз лівого бронху В1+2.  

При поступленні до стаціонару скаржився на загальну слабкість, 

підвищення t
0
 тіла до 37,8

0
С, підвищену пітливість вночі. Загальний стан 

розцінено як середньої тяжкості.  

Дані РГОГП та томограми (ТГ) при поступленні до стаціонару від 

27.09.2016 (на початку ІФ АМБТ) представлено на рис. 5.7: у верхній частці лівої 

легені (S1+2 легені) ділянка інфільтрації з тонкостінною деструкцією розмірами 

4,5х4,5 см у діаметрі, відточна доріжка до лівого кореня легені. 
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Рис. 5.7 РГОГП+ТГ на початку ІФ АМБТ хворого А. 

 

ФЗД (28.09.2016) – вентиляційна недостатність ІІ ступеня, змішаного типу. 

ФБС (28.09.2016) – інфільтративно-норицевий туберкульоз лівого бронху 

В1+2 (рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8 ФБС хворого А. на початку ІФ АМБТ 
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Призначено лікування з урахуванням даних тесту медикаментозної 

чутливості за категорією 4: 8 ZKmLfzЕtLzdPas. 

Враховуючи отримані дані ФБС, хворому на тлі АМБТ додатково 

призначено ендобронхіальне введення у лівий дренуючий бронх В1+2 5 мл 10 % 

розчина АМБП канаміцину у фізіологічному розчині NaCl з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону лівих S1+2 сегментів 

легені. Курс лікування – 2 місяці, щоденно. Ендобронхіальне введення АМБП 

канаміцину проводили за власно розробленою методикою. 

Досліджено стан мукоциліарного транспорту на початку ІФ АМБТ (рис. 

5.9): мукоциліарна недостатність ІІ ступеня. 

 

Рис. 5.9 Якісна реакція на Hb хворого А. на початку ІФ АМБТ 

 

Через 8 місяців лікування (по звершенню ІФ АМБТ) проведено: ФБС 

досліджено стан мукоциліарного транспорту та РГОГП. 

Висновок ФБС від 26.05.2017 (рис. 5.10) – інфільтративно-норицеві явища 

розсмокталися у лівому бронху В1+2.  

Висновок: трахеобронхіальне дерево без патології. 
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Рис. 5.10 ФБС хворого А. по звершенню ІФ АМБТ 

 

Досліджено стан мукоциліарного транспорту по звершенню ІФ АМБТ (рис. 

5.11): мукоциліарна недостатність І ступеня. 

 

Рис. 5.11 Якісна реакція на Hb хворого А. по звершенню ІФ АМБТ 

 

На РГОГП від 26.05.2017 (рис. 5.12): у верхній частці лівої легені (S1+2 

легені) інфільтрації розсмокталася, визначається ущільнення вогнищ на тлі 

змішаного фіброзу. Порожнина розпаду не диференціюється. 
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Рис. 5.12 РГОГП+ТГ хворого А. по звершенню ІФ АМБТ 

 

Таким чином, під впливом додаткового застосування на тлі АМБТ 

ендобронхіального введення в дренувальний бронх S1+2 одного з АМБП з 

подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені 

при наявності деструкції у цих сегментах та ураження слизової оболонки 

дренуючих бронхів В1+2: 

- бактеріовиділення припинилось через 3 місяці від початку ІФ АМБТ,  

- симптоми інтоксикації зникли через 1,5 місяць ІФ ХТ,  

- порожнина розпаду загоїлась через 4 місяці лікування.  

Хворий був виписаний з відділення на амбулаторне лікування у 

підтримуючій фазі хіміотерапії. Діагноз при виписці: ПРТБ (27.09.2016) верхньої 

частки лівої легені (інфільтративний). Дестр- МБТ- М- К- Резист І (HЕS) 

Категорія 4 Когорта 3 (2016). Переносимість АМБТ задовільна. 

Запропоновані методи лікування демонструють доцільність 

застосування специфічної та неспецифічної ендобронхіальної терапії хворих 

на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів  залежно від 

характеру ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях.  
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Отримані результати даного розділу опубліковано і відображено у 

наступних публікаціях: 

1. Хлистун В. М. Ефективність ендобронхіальної терапії у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз із локалізацією специфічного процесу у 

верхівкових сегментах легені // Актуальні питання фармацевтичної і медичної 

науки та практики. 2017. Т. 10, № 3 (24). С. 181–185.DOI: 10.14739/2409-

2932.2017.2.103767. 

2. Эффективность лечения больных химиорезистентным туберкулёзом 

лёгких при наличии полостей распада в S6 легких и сопутствующей 

эндобронхиальной патологией с использованием в комплексном лечении 

изониазид-гидроксиметилхиноксалиндиоксида / Е. Н. Разнатовская, 

В. Н. Хлыстун, Н. А. Грицова, И. Н. Войтюк, Г. А. Павловский // Актуальная 

инфектология. 2015. № 4 (9). С. 55–58. 
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АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Обстежені в динаміці 214 хворих на ХРТБ легень із супутньою патологією 

слизової оболонки бронхів, які лікувалися в ЗОПТКД у період з 2008 по 2016 рр.  

Дослідження складалося з 3-х фрагментів:  

1. Перший фрагмент був присвячений дослідженню характеру ураження 

слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень, визначенню особливостей 

перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів та дослідженню 

стану дренажної функції бронхів у цих хворих.  

Для досягнення цієї мети в дослідження були включені 85 хворих з новими 

випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів, 27 хворих з 

новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки бронхів та 33 

хворих на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до АМБП та ураженням 

слизової оболонки бронхів.  

Дослідження стану дренажної функції бронхів проведено у 133 хворих на 

ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки дренуючих бронхів. 

2. Другий фрагмент було присвячено розробці та обґрунтуванню 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ 

легень залежно від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного 

процесу в легенях. З цією метою було призначено відповідне лікування та 

проведено три контрольованих дослідження щодо вивчення ефективності різних 

методів ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів. 

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючий бронх 

В6 протитуберкульозного препарату ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені 

та ураження слизової оболонки В6 в дослідження було включено 58 хворих на 

ХРТБ легень, яких розподілили на 2 групи: основну групу склали 27 хворих, яким 

застосовували на тлі АМБТ ендобронхіальне введення в дренувальний бронх В6 

протитуберкульозного препарату ІГМХД. У групу порівняння увійшли 31 хворий, 

які отримували лише АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, 
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призначеними режимами хіміотерапії, тяжкістю процесу та характером ураження 

слизової оболонки бронхів. 

Для вивчення ефективності ендобронхіального введення в дренуючі бронхи 

В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (Н чи Km), з урахуванням даних ТМЧ, з подальшим 

накладенням внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені при 

наявності деструкції у цих сегментах та ураження слизової оболонки В1, В2 (В1+2) 

в дослідження було включено 75 хворих на ХРТБ легень, яких розподілили на 2 

групи: основну групу склали 27 хворих, яким застосовували на тлі АМБТ 

ендобронхіальне введення в дренуючі бронхи В1, В2 (В1+2) чутливого до МБТ 

АМБП (Н чи Km) з подальшим накладенням внутрішньоорганного електрофорезу 

на зону S1+2 легені. У групу порівняння увійшли 48 хворих, які отримували лише 

АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 

Для вивчення ефективності терапії неспецифічного гнійного ендобронхіту 

при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень шляхом включення в комплексну 

терапію антибіотика широкого спектру дії доксицикліну та муколітика 

амброксолу гідрохлорид в дослідження було включено 81 хворий на ХРТБ легень, 

яких розподілили на 2 групи: основну групу склали 54 хворих, які отримували на 

тлі АМБТ додатково антибіотик широкого спектру дії доксициклін та муколітик 

амброксолу гідрохлорид. У групу порівняння увійшли 27 хворих, які отримували 

лише АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, спектром 

медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними режимами АМБТ, 

тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки бронхів. 

3. Третій фрагмент дослідження проводився для оцінки впливу 

ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючих бронхів В6, В1, 

В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних сегментах легень на 

ефективність лікування ХРТБ легень. Ефективність додаткового лікування 

апробовано в контрольованому дослідженні, де основну групу склали 108 

пацієнтів, які отримували на тлі АМБТ ендобронхіальну терапію ураження 
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слизової оболонки бронхів, групу порівняння склали 106 пацієнтів, які 

отримували лише АМБТ. Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, 

спектром медикаментозної резистентності МБТ до АМБП, призначеними 

режимами АМБТ, тяжкістю процесу та характером ураження слизової оболонки 

бронхів. 

Усім хворим проводилося комплексне обстеження, яке включало: вивчення 

анамнезу хвороби, фізикальне обстеження, рентгенографію органів грудної 

клітки; мікробіологічні дослідження (визначення КСБ методом мікроскопії та 

МБТ методом посіву, визначення чутливості МБТ до АМБП). Усі дослідження 

виконували у терміни передбачені Уніфікованим клінічним протоколом медичної 

допомоги (УКПМД) «Туберкульоз» (Наказ МОЗ України № 620 від 04.09.2014 р.). 

Стан слизової оболонки бронхів вивчали під наркозною анестезією 

бронхоскопом Фріделя та під місцевою анестезією фібробронхоскопом фірми 

“Olympus” (Японія). Ураження слизової оболонки бронхів описували за 

класифікацією М.В. Шестериной, А.Н. Калюк (1975). ФБС проводили на початку 

ІФ АМБТ, через 2 місяці та по завершенню ІФ АМБТ. 

Оцінку швидкості МЦТ проводили шляхом визначення часу виведення із 

бронхіальним вмістом індикатору – власного гемоглобіну обстежуваних 

пацієнтів. Дослідження проводили за власно модифікованою методикою 

Солопова В. Н. та Колгановой Н. А. (1987). 

Всім хворим на ХРТБ легень проводилося стандартизоване лікування за 4 

категорією з подальшим переходом на індивідуалізоване лікування залежно від 

результатів ТМЧ згідно УКПМД «Туберкульоз». Всі хворі підписали 

інформовану письмову згоду пацієнта на участь у дослідженні.  

Вибір ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки бронхів 

залежав від характеру ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в 

легенях: 

- при наявності деструкції в S6 легені та специфічного і неспецифічного 

ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6 застосовували 

ендобронхіальне введення в В6 протитуберкульозного препарату ІГМХД по 100 
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мг/250 мг, розведеного у 10 мл води для ін’єкцій, через день 1 раз на добу у 

відповідності до маси тіла (до 40 кг – 2 мл, 40-50 кг – 8 мл, 60 кг и більше – 10 

мл); курс лікування – 21 ендобронхіальне введення (42 доби); 

- при наявності деструкцій у S1+2 легень та специфічного ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) застосовували ендобронхіальне 

введення в В1, В2 (В1+2) одного із АМБП (Н чи Km), з урахуванням даних ТМЧ, по 

5 мл 10 % розчина ізоніазиду або 1 г канаміцину у фізіологічному розчині 

хлориду натрію. Після цього хворому накладали внутрішньоорганний 

електрофорез на зону S1+2 легені, який проводили за допомогою гальванізатору 

«Поток-1»: щільність постійного струму 0,02-0,05 mА/см
2
, тривалість процедури 

25-30 хвилин. Курс лікування – 2 місяці, щоденно. Ендобронхіальне введення 

АМБП проводили за власно розробленою методикою; 

- при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень та неспецифічного гнійного 

ендобронхіту застосовували включення в комплексну терапію антибіотика 

широкого спектру дії доксицикліну та муколітика амброксолу гідрохлорид: 

доксициклін по 200 мг у перший день лікування, надалі по 100 мг на добу та 

муколітика амброксолу гідрохлорид по 30 мг двічі на добу щоденно у перші 2 

місяці лікування. 

Результати дослідження оброблені сучасними методами аналізу на 

комп’ютері з використанням статистичного пакету ліцензійної програми 

«STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., № AXXR712 D833214FAN5). 

Дослідження характеру ураження слизової оболонки бронхів проведено на 

початку ІФ АМБТ, а вивчення особливостей перебігу ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів – по завершенню ІФ АМБТ: у 85 хворих з новими 

випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів (основна група), 

27 хворих з новими випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки 

бронхів (група порівняння 1) та 33 хворих на ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП та ураженням слизової оболонки бронхів (група 

порівняння 2). Групи були ідентичні між собою за віком та статтю, групи хворих 



140 

 

на ХРТБ – за спектром медикаментозної резистентності МБТ та призначеними 

режимами АМБТ.  

Дослідження характеру ураження слизової оболонки бронхів проведено в 

основній групі та групі порівняння 2. Встановлено, що серед хворих основної 

групи достовірно переважав ТБ, який діагностовано у 56 пацієнтів (65,9 %), у 

порівнянні з ендобронхітом – у 29 (34,1 %) (р<0,05). У групі порівняння 2 при 

тому, що ендобронхіт діагностувався на 21,2 % частіше, ніж ТБ, достовірно їх 

частота не відрізнялася (20 (60,6 %) проти 13 (39,4 %), відповідно; р>0,05). 

При вивченні характеру специфічного ураження бронхів встановлено, що у 

групах порівняння частота інфільтративного та інфільтративно-норицевого ТБ 

була майже однаковою та достовірно не відрізнялася: в основній групі 89,2 % і 

10,8 %, відповідно, та 84,6 % і 15,4 % у групі порівняння 2. Проте, у хворих 

основної групи ТБ супроводжувався стенозом достовірно частіше на 24,7 % (78,5 

% проти 53,8 %; р<0,01). Частота поєднаного перебігу ТБ з ендобронхітом між 

групами достовірно не відрізнялася: 49,4 % та 53,8 %, відповідно.  

При цьому, у всіх 100 % випадків основної групи ендобронхіт носив 

гнійний характер, а у групі порівняння 2 він діагностувався на 14,3 % рідше 

(85,7 %). За локалізацією обмежений ендобронхіт у групі порівняння 2 

діагностувався на 16,7 % частіше, ніж в основній (85,7 % проти 69 %), а в 

основній групі на 16,7 % частіше – дифузний (31 % проти 14,3 %). У хворих 

основної групи ендобронхіт був частіше однобічним (92,8 % проти 7,2 %; 

р<0,001), ніж у групі порівняння 2 (85,7 % проти 14,3 %; р>0,05). За ступенем 

виразності запалення у хворих обох груп ендобронхіт був переважно І стадії: у 

73,4 % основної групи (р<0,005) та у 71,4 % групи порівняння 2. 

При вивченні характеру ендобронхіту встановлено, що в основній групі він 

був на 100 % гнійного характеру, що на 45 % частіше, ніж у групі порівняння 2 

(100 % проти 55 %; р<0,05). У групі порівняння 2 у 40 % випадків діагностувався 

катаральний ендобронхіт, який має більш легкий та сприятливий перебіг. За 

локалізацією ендобронхіту, в основній групі він був частіше на 44,8 % дифузним 

(72,4 % проти 27,6 %), що на 17,4 % частіше, ніж у групі порівняння 2 (72,4 % 
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проти 55 %). В основній групі частота одно- і двобічної локалізації ендобронхіту 

була майже однаковою (55,1 % і 44,9 %), а у групі порівняння 2 у 4 рази 

переважала частота однобічного процесу (80 % проти 20 %). За ступенем 

виразності запалення в обох групах ендобронхіт був переважно І стадії (86,2 % і 

85 %). 

Таким чином, у хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів специфічне ураження бронхів характеризується 

наступним: переважання інфільтративного ТБ (89,2 %), який супроводжується у 

78,5 % стенозом (що частіше на 24,7 %, ніж у хворих на ВДТБ легень зі 

збереженою чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів) 

та у 49,4 % ТБ поєднаний з неспецифічним ендобронхітом, який у 100 % випадків 

гнійний, у 92,8% - однобічний та у 76,1 % випадків І стадії виразності запалення. 

Характерними достовірними проявами ендобронхіту у хворих з новими 

випадками ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів є: 100 % гнійний 

характер, що на 45 %частіше, ніж у хворих на ВДТБ легень зі збереженою 

чутливістю МБТ до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів (100 % проти 

55 %). За локалізацією частіше на 44,8 % дифузний (72,4 % проти 27,6 %), що на 

17,4 % частіше, ніж у групі порівняння. За ступенем виразності запалення 

переважно І стадії (86,2 % проти 13,8 %). 

При вивченні особливостей перебігу ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів встановлено, що на початку ІФ АМБТ деструктивний процес 

діагностувався у 100 % випадків основної групи, у 24 хворих (88,8 %) – групи 

порівняння 1 та у 23 (69,7 %) – групи порівняння 2. Серед хворих усіх 3-х груп 

переважала локалізація деструкцій в S1+2 легень: в основній групі 64,7 %, у групі 

порівняння 1 у 62,5 % та у групі порівняння 2 у 73,9 %. А в основній групі частіше 

на 19,5 %, ніж у групі порівняння 2 діагностувалися деструкції у S6 легені. 

Встановлено, що на початку ІФ АМБТ у хворих основної групи частота 

клінічних симптомів (інтоксикації, кашлю та задухи) достовірно не відрізнялася 

від таких у групі порівняння 1, але визначалися відмінності відносно групи 
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порівняння 2: частіше на 21,7 % діагностувалися симптоми інтоксикації (82,3 % 

проти 60,6 %; р<0,05) та частіше на 28,5 % - кашель (80 % проти 51,5 %; р<0,05). 

З метою виявлення особливостей перебігу ХРТБ легень із ураженням 

слизової оболонки бронхів було проведено порівняння показників ефективності 

лікування у 30 хворих з новими випадками ХРТБ легень із ураженням слизової 

оболонки бронхів, які отримували лише стандартну АМБТ та не отримували 

ендобронхіальну терапію (основна група), з показниками у 27 хворих з новими 

випадками ХРТБ легень без ураження слизової оболонки бронхів (група 

порівняння 1) та 33 хворих на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ до 

АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів (група порівняння 2), які також не 

отримували ендобронхіальну терапію. 

Встановлено, що ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ 

легень без застосування ендобронхіальної терапії знижує всі показники 

ефективності АМБТ: середні терміни припинення бактеріовиділення 

подовжуються на 1,3 місяці (5,4 ± 0,4 проти 4,1 ± 0,3; р<0,05); частота загоєння 

деструкцій знижується на 20,8 % (50 % проти70,8 %); середні терміни загоєння 

деструкцій подовжуються на 1,7 місяці (7,4 ± 0,4 проти 5,7 ± 0,6; р<0,05).  

А у порівнянні з хворими на ВДТБ легень зі збереженою чутливістю МБТ 

до АМБП із ураженням слизової оболонки бронхів: частота припинення 

бактеріовиділення нижча на 19,6 % (96,2 % проти 76,6 %; р<0,05); середні терміни 

припинення бактеріовиділення довші на 3,1 місяці (5,4 ± 0,4 проти 2,3 ± 0,2; 

р<0,05); частота загоєння деструкцій нижча на 10 % (60,9 % проти 70,8 %); 

середні терміни загоєння деструкцій довші на 3,6 місяці (7,4 ± 0,4 проти 3,8 ± 0,3; 

р<0,05).  

Все це сприяло зниженню ефективності лікування на 19,6 %. 

Дослідження стану дренажної функції бронхів проведено у 133 хворих на 

ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки дренуючих бронхів на початку ІФ 

АМБТ. Встановлено, що у 126 хворих (94,7 %) визначалися порушення МЦТ, які 

були переважно І та ІІ ступенів МЦН. Виявлена залежність МЦН від характеру 

ураження бронхів. Так частота порушення МЦТ у хворих із ТБ у поєднанні з 
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гнійним ендобронхітом вища на 14,3 %, ніж у осіб лише із ТБ (93 (98,9 %) проти 

33 (84,6 %); р<0,01). При цьому, приєднання до ТБ гнійного ендобронхіту 

призводить до наростання ступеня тяжкості МЦН за рахунок дифузної його 

локалізації, де частіше на 40,3 %, ніж при обмеженому, діагностується МЦН ІІ 

ступеня тяжкості (64,9 % проти 24,6 %; р<0,01) та на 12,4 % частіше – МЦН ІІІ 

ступеня (16,2 % проти 3,5 %). 

Отримані дані вивчення першого фрагменту свідчать про те, що наявність 

ураження слизової оболонки бронхів у хворих на ХРТБ легень не лише значно 

ускладнює перебіг захворювання і погіршує дренажну функцію бронхів, але й 

сприяє зниженню практично усіх показників ефективності АМБТ. 

Другий фрагмент присвячено розробці та обґрунтуванню методів 

ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень залежно від характеру 

ураження бронхів та локалізації специфічного процесу в легенях. 

Встановлено, що у хворих на ХРТБ легень застосування на тлі АМБТ 

ендобронхіального введення в дренуючий бронх В6 протитуберкульозного 

препарату ІГМХД при наявності деструкції в S6 легені та ураження слизової 

оболонки дренуючого бронху В6 по завершенню ІФ АМБТ дозволило: підвищити 

частоту зникнення симптомів інтоксикації на 21,6 % (66,7 % проти 45,1 %; 

р<0,05), кашлю на 37,2 % (63 % проти 25,8 %; р<0,05) та задухи на 24,2 % (37 % 

проти 12,8 %; р<0,05); досягти 100 % вилікування ТБ В6; досягти вищої на 50,3 % 

частоти вилікування ендобронхіту (94,7 % проти 44,4 %; р<0,05) та знизити на 

63,5 % частоту розвитку МТС дренуючого бронху В6 (7,4 % проти 70,9 %; 

р<0,05); підвищити на 23,9 % частоту припинення бактеріовиділення (85,2 % 

проти 61,3 %; р<0,05) зі скороченням термінів його припинення на 1,5 місяці 

(4,5 ± 0,4 проти 6,0 ± 0,6; р<0,05); підвищити на 32,6 % частоту загоєння 

деструкцій S6 легені (77,8 % проти 45,2 %; р<0,05) зі скороченням середніх 

термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5; р<0,05).  

Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 23,9 %. 
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Побічні реакції на ендобронхіальне введення протитуберкульозного 

препарату ІГМХД визначалося у 3-х пацієнтів (11,1 %), які проявлялися у виді 

підвищення температури тіла до 38
0
С та сухого кашлю. Небажані побічні реакції 

були усунені на протязі 1 доби шляхом призначення симптоматичної терапії. 

Застосування на тлі АМБТ ендобронхіального введення в дренуючі бронхи 

В1, В2 (В1+2) чутливого до МБТ АМБП з подальшим накладенням 

внутрішньоорганного електрофорезу на зону S1+2 легені при наявності деструкції 

у цих сегментах та ураження слизової оболонки бронхів В1, В2 (В1+2) дозволило: 

підвищити частоту зникнення інтоксикації на 19,9 % (74,1 % проти 54,2 %; 

р<0,05), кашлю на 22,9 % (66,7 % проти 43,8 %; р<0,01) та задухи на 6 % (18,5 % 

проти 12,5 %; р<0,05); досягти 100 % загоєння ТБ В1, В2 (В1+2); підвищити частоту 

вилікування ендобронхіту на 36,4 % (85 % проти 48,6 %; р<0,05) та знизити 

частоту розвитку МТС дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) на 61,3 % (7,4 % проти 

68,7 %; р<0,05); підвищити частоту припинення бактеріовиділення на 19,7 % 

(92,6 % проти 72,9 %; р<0,05) зі скороченням термінів його припинення на 2,1 

місяці (4,0 ± 0,4 проти 6,1 ± 0,5; р<0,05); підвищити частоту загоєння деструкцій у 

S1+2 легені на 26,2 % (74,1 % проти 47,9 %; р<0,05) зі скороченням середніх 

термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5; р<0,05).  

Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 19,7 %. Побічні реакції на ендобронхіальне введення АМБП та 

накладення електрофорезу не визначалося. 

Застосування терапії гнійного ендобронхіту при наявності деструкцій у S1+2 

чи S6 легень шляхом включення в комплексну АМБТ антибіотика широкого 

спектру дії доксицикліну та муколітика амброксолу гідрохлорид по завершенню 

ІФ АМБТ дозволило: підвищити частоту зникнення інтоксикації на 18,5 % (70,4 % 

проти 51,9 %; р<0,05) та кашлю на 38,9 % (98,2 % проти 59,3 %; р<0,05); 

підвищити частоту вилікування гнійного ендобронхіту на 42,6 % (94,4 % проти 

51,8 %; р<0,05); підвищити на 26 % частоту припинення бактеріовиділення (88,9 

% проти 62,9 %; р<0,05); скоротити середні терміни загоєння деструкцій на 1,6 

місяці (5,6 ± 0,3 проти 7,4 ± 0,3; р<0,05).  
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Все це сприяло підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ 

АМБТ на 26 %. 

Побічні реакції на застосування антибіотика доксициклін визначалися у 2-х 

пацієнтів (3,7 %), які проявлялися у виді диспептичних проявів та були усунені 

протягом 1 доби шляхом призначення симптоматичної терапії. При застосуванні 

муколітика амброксолу гідрохлорид побічних реакцій не було. 

Третій фрагмент дослідження проводився по завершенню ІФ АМБТ з метою 

оцінки впливу ендобронхіальної терапії ураження слизової оболонки дренуючих 

бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних сегментах легень 

на ефективність лікування ХРТБ легень.  

На тлі застосування ендобронхіальної терапії підвищено частоту зникнення 

інтоксикації на 19,4 % (70,4 % проти 51 %; р<0,01), кашлю на 39 % (81,5 % проти 

42,5 %; р<0,01) та задухи на 12,8 % (25 % проти 12,2 %; р<0,01); досягнуто 100 % 

вилікування ТБ, підвищено частоту вилікування гнійного ендобронхіту на 43,8 % 

(92,5 % проти 48,7 %; р<0,01) та знижено частоту розвитку МТС дренуючих 

бронхів на 48,2 % (3,7 % проти 51,9 %; р<0,01); частоту припинення 

бактеріовиділення підвищено на 22 % (88,9 % проти 66,9 %; р<0,01) та скорочено 

терміни його припинення на 1,6 місяці (4,1 ± 0,2 проти 5,7 ± 0,3; р<0,05); 

підвищено на 23,2 % частоту загоєння деструкцій (68,5 % проти 45,3 %; р<0,01) та 

скорочено середні терміни їх загоєння на 1,6 місяці (5,5 ± 0,2 проти 7,1 ± 0,2; 

р<0,01).  

Для вивчення динаміки показників швидкості МЦТ у хворих на ХРТБ 

легень із ураженням слизової оболонки бронхів пацієнти були розподілені на 2 

групи: основну групу склали 54 хворих, які в подальшому на тлі АМБТ 

отримували ендобронхіальне введення АМБП (ІГМХД, Н чи Km), у групу 

порівняння увійшли 79 пацієнтів, які отримували лише стандартний режим 

АМБТ.  

Встановлено, що частота нормалізації дренажної функції бронхів серед 

хворих основної групи збільшилася на 48,2 % (55,6 % проти 7,4 %), що достовірно 

частіше, ніж у групі порівняння на 36,7 % (55,6 % проти 18,9 %). Достовірне 
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зниження ступеня тяжкості МЦН діагностовано лише у хворих основної групи: 

частота І ступеня МЦН в основній групі знизилася на 22,2 % (31,5 % проти 53,7 

%), а у групі порівняння лише на 10,2 % (39,2 % проти 49,4 %). Частота ІІ ступеня 

МЦН знизилася на 24,1 % в основній групі (12,9 % проти 37 %), що на 20,1 % 

менше, ніж у групі порівняння (12,9 % проти 33 %), де вона знизилася лише на 4,9 

% (33 % проти 37,9 %). По завершенню ІФ АМБТ в основній групі ІІІ ступінь 

МЦН не діагностувався, а у групі порівняння його частота не змінилася (8,9 %).  

Таким чином, у хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

дренуючих бронхів В6, В1, В2 (В1+2) при наявності деструкцій у відповідних 

сегментах легень застосування на тлі АМБТ ендобронхіальної терапії сприяє 

підвищенню ефективності ІФ АМБТ на 22 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення наукового 

та практичного завдання фтизіатрії – обґрунтувати застосування ендобронхіальної 

терапії хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів на основі 

оцінки її ефективності залежно від характеру ураження бронхів та локалізації 

специфічного процесу в легенях. 

1. Специфічне ураження бронхів, частота якого вища, ніж ендобронхіту 

(65,9 % проти 34,1 %; р<0,05) характеризується переважанням інфільтративної 

форми (89,2 %), у 78,5 % супроводжується стенозом та у 49,4 % поєднано з 

ендобронхітом. Проявами ендобронхіту є 100 % гнійний характер та на 44,8 % 

частіша дифузна локалізація. Ураження слизової оболонки бронхів без 

застосування ендобронхіальної терапії призводить до подовження термінів 

припинення бактеріовиділення на 1,3 місяці (5,4 ± 0,4 проти 4,1 ± 0,3), зниження 

частоти загоєння деструкцій на 20,8 % (50 % проти70,8 %) та подовження 

термінів загоєння деструкцій на 1,7 місяці (7,4 ± 0,4 проти 5,7 ± 0,6). 

2. У 94,7 % випадків ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

діагностується порушення МЦТ переважно І та ІІ ступенів МЦН (51,1 % і 37,6 %), 

яке залежить від характеру ураження бронхів: приєднання до туберкульозу 

бронху гнійного ендобронхіту призводить до наростання ступеня тяжкості МЦН 

за рахунок дифузної його локалізації. 

3. Застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S6 легені та ураження слизової оболонки В6 дозволяє 

підвищити на 23,9 % частоту припинення бактеріовиділення (85,2 % проти 61,3 

%) зі скороченням термінів його припинення на 1,5 місяці (4,5 ± 0,4 проти 6,0 ± 

0,6), підвищити на 32,6 % частоту загоєння деструкцій (77,8 % проти 45,2 %) зі 

скороченням термінів їх загоєння на 1,6 місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5), що 

сприяє підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 23,9 %. 

4. Застосування ендобронхіальної терапії у хворих на ХРТБ легень при 

наявності деструкції у S1+2 легені та ураження слизової оболонки дренуючих 
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бронхів В1, В2 (В1+2) дозволяє підвищити частоту припинення бактеріовиділення 

на 19,7 % (92,6 % проти 72,9 %) зі скороченням термінів його припинення на 2,1 

місяці (4,0 ± 0,4 проти 6,1 ± 0,5), підвищити частоту загоєння деструкцій на 26,2 

% (74,1 % проти 47,9 %) зі скороченням середніх термінів їх загоєння на 1,6 

місяці (5,4 ± 0,4 проти 7,0 ± 0,5), що сприяє підвищенню ефективності лікування 

по завершенню ІФ АМБТ на 19,7 %. 

5. Застосування терапії гнійного ендобронхіту при наявності 

деструктивного процес у S1+2 чи S6 легень у хворих на ХРТБ легень дозволяє 

підвищити частоту вилікування гнійного ендобронхіту на 42,6 % (94,4 % проти 

51,8 %), підвищити на 26 % частоту припинення бактеріовиділення (88,9 % проти 

62,9 %), скоротити терміни загоєння деструкцій на 1,6 місяці (5,6 ± 0,3 проти 7,4 ± 

0,3), що сприяє підвищенню ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 

26 %. 

6. Застосування у хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів ендобронхіальної терапії сприяє підвищенню частоти нормалізації 

дренажної функції бронхів на 48,2 % (55,6 % проти 7,4 %). 

7. Застосування специфічної та неспецифічної ендобронхіальної терапії у 

хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів дозволяє досягти 

100 % вилікування туберкульозу бронхів, підвищити частоту вилікування 

гнійного ендобронхіту на 43,8 % (92,5 % проти 48,7 %), знизити частоту розвитку 

МТС дренуючих бронхів на 48,2 % (3,7 % проти 51,9 %), підвищити частоту 

припинення бактеріовиділення на 22 % (88,9 % проти 66,9 %) зі скороченням 

термінів його припинення на 1,6 місяці (4,1 ± 0,2 проти 5,7 ± 0,3), підвищити на 

23,2 % частоту загоєння деструкцій (68,5 % проти 45,3 %) зі скороченням термінів 

їх загоєння на 1,6 місяці (5,5 ± 0,2 проти 7,1 ± 0,2), що сприяє підвищенню 

ефективності лікування по завершенню ІФ АМБТ на 22 %. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Доцільно у хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки 

бронхів додатково на тлі стандартного режиму АМБТ включати в комплексне 

лікування ендобронхіальну терапію залежно від характеру ураження бронхів та 

локалізації специфічного процесу в легенях: 

- при наявності деструкції в S6 легені та специфічного і неспецифічного 

ураження слизової оболонки дренуючого бронху В6 – ендобронхіальне введення в 

В6 протитуберкульозного препарату ІГМХД по 100 мг/250 мг, розведеного у 10 

мл води для ін’єкцій, через день 1 раз на добу у відповідності до маси тіла (до 40 

кг – 2 мл, 40-50 кг – 8 мл, 60 кг и більше – 10 мл); курс лікування – 21 

ендобронхіальне введення (42 доби); 

- при наявності деструкцій у S1+2 легень та специфічного ураження слизової 

оболонки дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) – ендобронхіальне введення в В1, В2 

(В1+2) одного із АМБП (Н чи Km), з урахуванням даних ТМЧ, по 5 мл 10 % 

розчина ізоніазиду або 1 г канаміцину у фізіологічному розчині хлориду натрію. 

Після цього хворому накладати внутрішньоорганний електрофорез на зону S1+2 

легені: щільність постійного струму 0,02-0,05 mА/см
2
, тривалість процедури 25-30 

хвилин. Курс лікування – 2 місяці, щоденно; 

- при наявності деструкцій у S1+2 чи S6 легень та неспецифічного гнійного 

ендобронхіту – додатково включати антибіотик широкого спектру дії доксициклін 

та муколітик амброксолу гідрохлорид: доксициклін по 200 мг у перший день 

лікування, надалі по 100 мг на добу та муколітика амброксолу гідрохлорид по 30 

мг двічі на добу щоденно у перші 2 місяці лікування. 

2. При локалізації деструктивного процесу в S1+2 легені доцільно 

застосовувати методику ендобронхіального введення АМБП в дренуючі бронхи 

В1, В2 (В1+2) у наступному положенні тіла (рис. 1): при нахиленні лежачого на боці 

ураженого S1+2 легені хворого на 45° вперед і потім назад з проведенням руки у 

строго горизонтальне положення. 
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а) б) 

Рис. 1 Методика ендобронхіального введення АМБП з локалізацією 

деструктивного процесу в S1+2 легені та ураженням слизової оболонки 

дренуючих бронхів В1, В2 (В1+2) 

 

3. У хворих на ХРТБ легень із ураженням слизової оболонки бронхів 

доцільно використовувати методику діагностики порушень МЦТ шляхом 

визначення часу виведення із бронхіальним вмістом індикатору. У шприц 

набирається 0,5 мл розчину гепарину 5000 од., після чого у цей же шприц 

береться у пацієнта 7 мл венозної крові. У кінці проведення ФБС пацієнту 

вводиться по 3,5-4 мл цієї гепаринизованої крові в кожний головний бронх. Через 

10-15 хвилин після ФБС пацієнт кожні 6 годин збирає мокротиння у чистий сухий 

посуд. У кожній порції мокротиння за допомогою «Азопірамової проби-600/6» 

визначається наявність гемоглобіну (Hb). Дослідження закінчується після того, як 

якісною реакцією наявність Hb не буде визначалася у 3-х наступних порціях 

мокротиння. Час повного виведення індикатору в нормі складає 18 годин. 
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туберкулёзом лёгких при наличии полостей распада в S6 легких и 

сопутствующего гнойного эндобронхита / Е. Н Разнатовская., В. Н. Хлыстун, 

Н. А. Грицова, И. Н. Войтюк, Г. А. Павловский. Рецепт. 2016. Т. 19, № 1. С. 91–

95. 

8. Разнатовская Е. Н., Хлыстун В. Н. Особенности поражения 

трахеобронхиального дерева у больных химиорезистентным туберкулёзом легких 

при наличии деструкции в S6 сегменте. Сборник трудов конгресса : ХХІІІ 

Национальный Конгресс по болезням органов дыхания (22-25 октября 2013 г., 

г. Казань). Казань, 2013. С. 334. 

9. Хлистун В. М. Особливості патології слизової оболонки бронхів у хворих 

з новими випадками хіміорезистентного туберкульозу легень. Мат. науково-

практичної конференції «Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний 

туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах» (30 березня 2017, Київ). 

Український пульмонологічний журнал. 2017. № 2 (Додаток). С. 123. 

10. Хлистун В. М. Характер специфічного ураження бронхів у хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від спектру медикаментозної 

резистентності. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та 

студентів з міжнародною участю, присвячена Дню науки «Сучасні аспекти 

медицини і фармації – 2017» : тези доповідей (11-12 травня 2017 р.). Запоріжжя, 

2017. С. 122. 
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Додаток Б  

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ХХІІІ Національний Конгрес з хвороб органів дихання, м. Казань, 22-25 

жовтня 2013 р., опубліковані тези у збірнику Конгресу. 

Науково-практична конференція «Актуальні питання ведення хворих на 

хіміорезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах», м. 

Київ, 30 березня 2017 р., опубліковані тези у збірнику конференції. 

Обласна науково-практична конференція «Актуальні питання фтизіатрії і 

пульмонології», м. Запоріжжя, 20 квітня 2017 р., усна доповідь. 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів 

з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини та фармації – 2017», м. 

Запоріжжя, 11-12 травня 2017 р.), опубліковані тези у збірнику конференції. 
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Додаток В  

КОПІЇ ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ, НОВОВВЕДЕНЬ ТА 

АКТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 



178 

 

 



179 

 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 



185 

 

 

 



186 

 

 

 



187 

 

 

 



188 

 

 
 



189 

 

 

 



190 

 

 

 

 



191 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 



193 

 

 

 

 



194 

 

 


