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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

Абс. – абсолютна кількість; 

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини; 

ІГХ – імуногістохімія; 

ін. – інші; 

КСБ – кислотостійкі бактерії; 

к-сть – кількість; 

МБТ (M. Tuberculosis) – мікобактерія туберкульозу; 

мкм – мікрометр; 

нм – нанометр; 

п/з – поле зору (при мікроскопічному дослідженні); 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція; 

ПМ – пінистий макрофаг; 

ПЧГ – помаранчевий-червоний-голубий; 

Т – туберкульома; 

ТБ – туберкульоз; 

Ф – фібрин; 

Ц-Н – Ціль-Нільсен; 

у.о. – умовна одиниця; 

MSB – Marcius Scarlet Blue; 

n – кількість досліджуваних об’єктів (показників); 

p – ймовірність помилки. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Згідно з сучасним визначенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, туберкульоз (ТБ) залишається одним із найбільш 

поширених і небезпечних інфекційних захворювань у світовому маcштабі. 

Щорічно в світі реєструється більше дев’яти мільйонів нових випадків цього 

захворювання і близько двох мільйонів людей від нього помирають [102, 124, 

125, 126]. 

Не дивлячись на значні науково-практичні доробки з питань діагностики 

та особливостей сучасної мінливості ТБ, зберігається необхідність у вирішенні 

ряду поточних питань його розвитку, діагностики та з’ясуванні варіантів 

перебігу туберкульозного процесу з морфологічних позицій [22, 38, 96, 101, 

102]. 

В останні десятиріччя спостерігається негативна мінливість цієї хвороби, 

зокрема збільшення кількості випадків тривало прогресуючого ТБ легень [41, 

42, 89]. У повній мірі ця проблема стосується й туберкульом (Т) легень, що 

обумовлює актуальність дослідження сучасних гістологічних реакцій тканини 

легень та встановлення їх особливостей при прогресуванні ТБ легень у формі Т. 

Принциповим є питання з уточнення локалізації в тканині легень найбільш 

значних скупчень (осередків найбільшої концентрації) бактерій. Зрозуміло, що 

тривале застосування декількох, згідно до протоколу лікування ТБ [73], 

сучасних протитуберкульозних препаратів призводить до зменшення кількості 

бактерій у тканині легень, появи та зростання їх біологічної мінливості – як 

морфологічної, так і функціональної [102, 131]. Тоді як при хірургічному 

лікуванні ТБ легень до теперішнього часу існує проблема оптимального забору 

біологічного матеріалу для мікробіологічного дослідження, яка потребує 

уточнення. До теперішнього часу не існує єдиного підходу в методиці та 

строках хіміотерапії, тривалості спостереження та оцінці процесу 

прогресування та регресування Т [8]. 
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Наразі наявні лише поодинокі публікації з приводу прогресування Т 

легень, оскільки вважається, що це клінічно сприятлива форма туберкульозного 

ураження, без частого варіанту її прогресування, до того ж основні відомості 

стосуються клініко-рентгенологічних характеристик, а не ретельного 

дослідження власне гістологічних змін у легенях [8, 9, 98, 99]. 

Гістологічне дослідження легень відіграє неоціненну роль при 

прогресуючому ТБ, тому що, як показують сучасні роботи, патологічний 

процес розповсюджується на значно більшу площу, ніж розміри деструкції і 

вогнищ, які визначаються рентгенологічними методами [16, 74, 97, 184]. З 

наведених фактів можна зробити висновок про актуальність цитологічних та 

гістологічних досліджень фрагментів легень, з метою визначення характеру та 

ступеня активності специфічного запального процесу. 

В останні десятиріччя у світі розроблено досить багато способів і методів 

діагностики туберкульозного запального процесу, у тому числі – його 

активності в конкретних випадках, що свідчить про актуальність цієї проблеми 

для всього людства [20, 79, 102]. Але більшість цих методів ґрунтується на 

визначенні наявності бактерій в біологічному матеріалі, тобто, це 

мікробіологічні дослідження, або ж молекулярно-генетичні та імунологічні 

дослідження щодо визначення МБТ [105]. Водночас не втрачає актуальності й 

питання морфологічної діагностики туберкульозного запалення, з чітким 

визначенням ступеня його активності та особливостей перебігу [102], 

дослідженні особливостей реакцій тканини легень на тривалу персистенцію 

бактерії. Саме ретельне вивчення цитологічних та гістологічних змін будови 

легень людини за умов прогресування специфічного запалення є необхідною 

передумовою для вирішення багатьох нагальних питань патоморфології 

туберкульозу легень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми лабораторії 

патоморфології Державної установи «Національний інститут фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» (ДУ «НІФП НАМНУ») 
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А 13.04 «Дослідити патологоанатомічні ознаки фази прогресування 

туберкульозу легень на тлі його патоморфозу» (№ д/р 0113U000263, 2013–2015 

роки). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було визначення 

цитологічних та гістологічних особливостей тканини легень людини за умов 

прогресування туберкульозного запального процесу у формі туберкульом 

легень. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

1. Установити частоту тривало прогресуючих випадків Т легень серед усіх 

випадків ТБ легень людини, які потребували хірургічного лікування та серед 

померлих від ТБ легень (за матеріалами ДУ «НІФП НАМНУ» за 2010–2012 

роки) та визначити основні медико-біологічні чинники, пов’язані з фазою 

прогресування Т легень: МБТ з різною хіміорезистентністю, наявність ВІЛ-

інфекції та цукрового діабету, тощо. 

2. Дослідити гістологічні особливості тканини легень людини при ТБ 

легень у формі Т з морфологічними ознаками його прогресування порівняно з 

випадками стабілізації або загоєння специфічного запалення. 

3. Визначити типи й особливості розподілу клітин макрофагального ряду в 

тканині легень людини з наявністю Т та різним ступенем активності 

специфічного запального процесу за імуногістохімічним (ІГХ) дослідженням. 

4. Дослідити морфологічні прояви порушення жирового обміну у тканині 

легень людини з наявністю Т та морфологічно визначеним різним ступенем 

активності специфічного запального процесу. 

5. Дослідити порушення регуляції системи гемостазу з утворенням 

нерозчинного фібрину (Ф) в тканині легень людини з наявністю Т та 

морфологічно визначеним різним ступенем активності специфічного 

запального процесу. 

6. З’ясувати локалізацію та біологічні особливості виявлення МБТ в 

тканині легень людини з Т та зіставити з результатами традиційних 

мікробіологічних досліджень. 
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7. Визначити низку найбільш суттєвих цито-гістологічних ознак, які 

характеризують прогресуючий характер ТБ легень людини у формі Т. 

Об’єкт дослiдження – морфологічні зміни тканини легень людини за 

умов прогресування туберкульозного запального процесу у формі Т легень. 

Предмет дослідження – цито-гістологічні особливості структури легень, 

які характерні для Т легень у фазі прогресування специфічного запалення. 

Методи дослiдження:  

1) гістологічні – оглядова методика (пофарбування тканин легень 

гематоксилін і еозином); 

2) гістохімічні: методика Помаранчевий-Червоний-Голубий (ПЧГ) для 

визначення наявності фібрину та окремих структур сполучної тканини 

(методика MSB у модифікації Зербіно-Лукасєвича); методика Ціль-Нільсена 

(Ц-Н) для прямого виявлення кислото-стійких бактерій у тканині; методика 

забарвлення суданом III-IV для виявлення відкладень нейтрального жиру; 

3) імуногістохімічні – із використанням моноклонального антитіла CD 68; 

4) флуоресцентні – аурамін-родаміновий флуоресцентний метод (Tb-fluor), 

який ґрунтується на прямому виявленні кислото-стійких бактерій у зрізах 

тканини; 

5) мікробіологічні – бактеріоскопічне виявлення мікобактерій 

туберкульозу та культуральне дослідження для уточнення виду бактерії 

специфічного запалення; 

6) статистичні – параметричні та непараметричні методи варіаційної та 

рангової статистики із застосуванням t-критерію Стьюдента-Фішера, критерію 

Пірсона, U-критерію Уілкоксона – Mанна – Уїтні, Z-критерію. 

Наукова новизна одержаних результатів. Визначено сучасну 

розповсюдженість Т легень як окремої форми-фази ТБ легень в структурі 

фтизіохірургії та уточнено питому частку Т з морфологічними ознаками 

прогресування специфічного запального процесу (за матеріалами ДУ «НІФП 

НАМНУ» за 2010–2012 роки). 
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Уперше проведено ретельне гістологічне дослідження мас нерозчинного 

Ф різного ступеня зрілості у різних об’ємах та локалізації в тканині легень з Т, 

яке уточнило особливості розвитку Т легень, зокрема, механізми прогресування 

та регресування запального процесу в оточуючій її тканині легень. 

Уперше проведено ІГХ дослідження з вивчення різного типу макрофагів 

у тканині легень при Т у фазі прогресування специфічного запального процесу, 

яке дозволило встановити особливості тканинного розподілу клітин 

макрофагального ряду та рівня експресії CD68
+
 клітин у різних гістологічних 

структурах. Отримані дані характеризують окрему ланку розвитку цієї хвороби. 

Вперше в Україні вивчено локалізацію та відносну кількість як вільно 

розташованих жирів, так і ПМ у різних структурах тканини легень з Т. Цей 

напрямок дослідження дозволив верифікувати сучасне положення про осередки 

ліпоїдної пневмонії, як початкову ланку локального загострення в перебігу 

хронічного специфічного запалення. 

Набули подальшого розвитку знання про кількість, морфологічні форми 

та локалізацію МБТ у тканині легень з Т у фазу прогресування специфічного 

запального процесу на тлі мінливості ТБ, зокрема, під впливом тривалої 

протитуберкульозної хіміотерапії. Доведено більшу ефективність виявлення 

КСБ при застосуванні флуоресцентного методу. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено алгоритм 

гістологічного дослідження тканини легень з туберкульозним ураженням у 

формі Т з метою морфологічного визначення ступеня активності специфічного 

запалення. А саме, на першому етапі проводять традиційне гістологічне 

дослідження з визначення низки типових гістологічних ознак – структури самої 

Т (її внутрішнього вмісту і капсули) та специфічних гістологічних утворень 

поза нею – загального стану паренхіми легень, наявності гранульом різного 

клітинного складу, вогнищ запального процесу, стану повітроносних шляхів. Й, 

у разі відсутності чітких традиційних гістологічних ознак, характерних для 

прогресування або стабілізації активності специфічного туберкульозного 

процесу, додатково досліджують локалізацію та об’єми мас нерозчинного Ф 
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різної зрілості («віку»), шляхом його гістохімічного виявлення у тканині 

легень. Визначені експериментальним шляхом кількісно-якісні ознаки щодо 

депозитів Ф різного «віку» та об’єму дозволяють уточнити ступінь активності 

специфічного запалення у 97,7% випадків. Алгоритм дослідження 

представлений в інформаційному листі [61]. 

Визначено найбільш діагностично значущі ділянки легень (з найбільшою 

кількістю паличковидних МБТ), які рекомендуються до забору в стерильних 

умовах під час оперативних втручань з приводу Т легень для подальшого 

мікробіологічного дослідження: 

1) шматочок капсули Т з поєднаною з нею некротизованою тканиною 

внутрішнього вмісту Т; 

2) шматочок капсули Т з поєднаною з нею візуально мало зміненою 

паренхімою легень; 

3) шматочок фокуса пневмонічно ущільненої тканини поза структури Т. 

Застосування в хірургічній практиці зазначених критеріїв буде сприяти 

підвищенню ефективності мікробіологічного виявлення МБТ в операційному 

матеріалі від хворих з Т легень. За цим фрагментом дослідження також 

розроблено інформаційний лист [60]. 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджені в роботу лабораторії 

патоморфології ДУ «НІФП НАМНУ», навчальному процесі кафедри фтизіатрії 

і пульмонології Національній медичній академії післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика, Київського медичного університету Української асоціації 

народної медицини, у відділенні патологічної анатомії ДУ «Національний 

інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України», 

Київській міській клінічній лікарні №18, Київській міській клінічній лікарні 

№4, в Головному військово-клінічному госпіталі та Комунальній установі 

Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний 

клінічний лікувально-діагностичний центр». 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено аналіз 

наукової літератури за темою кандидатської дисертації, виконано 
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експериментальну частину роботи, проведено статистичну обробку отриманих 

результатів досліджень. Аналіз, інтерпретацію та узагальнення результатів 

роботи, а також формулювання основних положень, які виносяться на захист, і 

висновків за дисертаційною роботою проведено спільно з науковим 

керівником. Мікробіологічні дані, які увійшли в дисертацію, були люб’язно 

надані лабораторними підрозділами (клініко-біохімічною лабораторією та 

лабораторією мікробіології) ДУ «НІФП НАМНУ». Всі дані, отримані у 

співавторстві, відображені у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на: V з’їзді фтизіатрів і пульмонологів 

України (Київ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Медична 

наука та практика: виклики і сьогодення» (Львів, 2013); Міжнародній науково-

практичній конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері 

медицини у XXI ст.» (Одеса, 2014); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Медична наука та практика XXI століття» (Київ, 2014); Російській 

науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю, 

присвяченій Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом «Новые технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» 

(Москва, 2014); науковій конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження 

К.С. Кабака «Фундаментальна та клінічна медицина» (Київ, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та стан розвитку 

медичної науки та практики в Україні» (Дніпропетровськ, 2014). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць: 10 

наукових статей, з яких 5 – у фахових виданнях, що відповідають вимогам 

МОН України (з них 3 – у журналах України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, 1 – у науковому виданні іншої держави) та 8 тез 

доповідей у матеріалах міжнародних і вітчизняних наукових конференціях, 

з’їздах і конгресах. За результатами дисертаційного дослідження отримано 

Державний патент України на корисну модель та розроблено 2 інформаційних 

листа. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів досліджень, чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку літературних джерел, який складається з 184 

найменувань, та додатків. 

Матеріали дисертації викладені на 174 сторінках (з яких основна частина 

займає 141 сторінки)і проілюстрована 25 рисунками та 14 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Морфологічна характеристика будови легень людини 

 

Дихальна система людини складається із повітроносних шляхів, до яких 

відносяться носова порожнина, гортань, трахея і бронхи, та респіраторного 

відділу, основним структурним компонентом якого являються альвеолами, що 

входять до складу ацинусів. В повітроносних шляхах повітря зволожується, 

зігрівається і очищується від різноманітних пилових частинок. У 

респіраторному відділі відбувається обмін газами між кров'ю і альвеолярним 

повітрям [13, 28, 77, 100]. 

Перш за все, потік повітря потрапляє в трахею. Вона починається від 

гортані у верхньому відділі шиї та проходить донизу крізь грудний отвір в 

грудну клітку до верхньої межі п’ятого грудного хребця, де трахея 

розгалужується на два головні бронхи, які власне і забезпечують потрапляння 

потоку повітря у кожну легеню [50, 159]. 

Легені являють собою парні органи, які займають велику частину грудної 

клітки і постійно змінюють свою форму в залежності від фази дихання. Права 

легеня складається із трьох долей (синонім – часток), а ліва – із двох. Поверхня 

легень покрита серозною оболонкою – вісцеральною плеврою [28]. 

До складу легень входять розгалуження бронхів, які утворюють 

бронхіальне дерево, і системи легеневих альвеол, що знаходяться на стінках 

альвеолярних бронхіол, альвеолярних ходів і мішечків. Бронхіальне дерево 

легень відноситься до повітроносних шляхів, а система легеневих альвеол – до 

респіраторного відділу дихальної системи. 

До легень підходять головні бронхи (діаметром близько 15 мм) – правий і 

лівий, які поділяються в правій легені на три, а в лівій легені – на два дольових 

бронхи. Це крупні бронхи першого порядку. Кожний із дольових бронхів 

поділяється на крупні (діаметром від п’яти до десяти мм) зональні (по чотири в 

кожній легені) бронхи, а потім на внутрішньолегеневі сегментарні (по десять в 
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кожній легені), які, в свою чергу, розгалужуються на бронхи третього – п'ятого 

порядків. Останні за своїм діаметром відносяться до середніх (діаметром від 

двох до п’яти мм) та дрібних (діаметром від одного до двох мм) бронхів. Дрібні 

бронхи галузяться на бронхіоли, які закінчуються кінцевими, або 

термінальними, бронхіолами (діаметром близько 0,5 мм). За ними 

розпочинаються респіраторні відділи легень [13, 50, 77, 100]. 

Анатомічну ділянку обміну газами, робочий кінець легень, одні вчені 

називають кінцевою респіраторною одиницею, а інші, зокрема морфологи, – 

ацинусом (рис. 1.1) [50, 84, 159]. Ацинус починається респіраторними (синонім 

– термінальними) бронхіолами і являє собою подальше їхнє розгалуження. В 

обох легенях нараховується близько 20 тисяч респіраторних бронхіол. Кожна 

респіраторна бронхіола, в свою чергу, поділяється на альвеолярні ходи, а 

кожний альвеолярний хід закінчується двома альвеолярними мішечками. 

Ацинуси відокремлені один від одного тонкими сполучнотканинними 

прошарками; 12-18 ацинусів утворюють легеневу дольку. 

На стінках респіраторних бронхіол розміщуються окремі альвеоли, що 

відкриваються у просвіт бронхіол. На стінках альвеолярних ходів і 

альвеолярних мішечків розміщується декілька десятків альвеол. Середній 

діаметр альвеол дорослої людини не перевищує 0,25 мм. Між альвеолами є 

тонкі сполучнотканинні перетинки, в яких проходять кровоносні капіляри. Між 

альвеолами існують зв'язки у вигляді отворів діаметром 10-15 мкм, так званих 

альвеолярних пор. 

Альвеоли мають вигляд відкритого пухирця, внутрішня поверхня якого 

вистлана одношаровим плоским дихальним альвеолярним епітелієм, що 

розміщується на базальній мембрані. Ззовні до базальної мембрани прилягають 

кровоносні капіляри, які проходять по міжальвеолярним перетинках, а також 

щільна сітка еластичних волокон, які обвивають альвеоли. Окрім еластичних 

волокон, навколо альвеол розміщується підтримуюча їх сітка ретикулярних та 
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Рис. 1.1. Схема будови ацинуса легень: А: 1 – бронхи, 2 – бронхіола, 3 – 

альвеола, 4 – капілярна сітка, 5 – артерія, 6 – вена; Б: 1 – респіраторна 

бронхіола, 2 – альвеола, 3 – капілярна сітка. Препринт з навчального посібника 

з анатомії та фізіології, 2003 [68]. 

 

колагенових волокон [28, 50, 84, 174]. Усі ці волокна і кровоносні капіляри 

занурені в основну міжклітинну речовину, яка являє собою складний комплекс 

протеїнів і мукополісахаридів. Оскільки альвеоли тісно прилягають одна до 

одної, то капіляри, що їх оточують, однією своєю поверхнею межують з однією 

альвеолою, а іншою – із сусідньою. Це забезпечує оптимальні умови для обміну 

газами між кров'ю, що протікає по капілярах, і повітрям, яке заповнює 

порожнини альвеол. 

Стінки альвеол вистлані двома основними типами клітин: респіраторними 

альвеолярними клітинами (синонім – альвеолоцити або пневмоцити I типу) і 

великими респіраторними клітинами (синонім – пневмоцити II типу) [13, 77, 

100]. Окрім того, в стінках альвеол або в їх просвітах можуть виявлятися 

макрофаги (синонім – альвеолярні фагоцити), що містять іншорідні часточки. 
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Важливою структурною особливістю кінцевих респіраторних одиниць, 

що заслуговує окремої уваги, є те, що вся внутрішня поверхня альвеол покрита 

дуже тонким шаром хімічної речовини – сурфактантом, який синтезується 

альвеолоцитами II типу. Сурфактант стабілізує альвеоли через свою здатність 

регулювати поверхневу напругу молекул їх поверхні так, що при зменшенні 

легеневого об’єму протягом видиху не дає змоги злипання стінок сусідніх 

альвеол, та забезпечує відновлення об’єму альвеол протягом вдиху. Загалом 

90 % альвеолярної поверхні складають альвеолоцити I типу, хоча продукують 

сурфактант саме альвеолоцити II типу [77, 100, 159]. 

Слід відзначити й особливості подвійного кровопостачання легень. Мале 

коло кровообігу утворюють власне легеневі судини. Стовбур легеневої артерії 

бере початок із правого шлуночка серця біля легеневого клапана, 

розгалужується на більш дрібні артерії у легенях, останні далі розгалужуються 

до петлистої капілярної сітки альвеол. Після газообміну в капілярному відділі 

кров потрапляє до гілок легеневої вени, а кінцеві вени (з артеріальною кров’ю 

за суттю) впадають у ліве передсердя [100]. Розгалуження гілок кровоносного 

русла супроводжує розгалуження бронхіального дерева. 

З іншого боку, артеріальна кров з великого кола кровообігу поступає до 

тканини легень по бронхіальним артеріям, які беруть початок від аорти. Ці 

судини також розміщуються впродовж гілок бронхіального дерева, 

забезпечуючи живлення капілярів стінок бронхів та бронхіол, 

внутрішньолегеневих лімфатичних вузлів. Гілки бронхіальних артерій 

кровопостачають і вісцеральну плевру. 

В ділянках спільного проходження від бронхів крупного калібру до 

термінальних респіраторних одиниць, гілки легеневої циркуляції 

переплітаються з гілками бронхіального дерева, але вони відмежовані одна від 

одної бронховаскулярними оболонками, хоча саме в області стінок бронхів 

дрібного калібру наявні численні анастомози між легеневими та бронхіальними 

артеріями. Навпаки, легеневі вени, не дивлячись на те, що вони завжди оточені 

подібними сполучнотканинними оболонками, є відокремленими структурами, 
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що анатомічно віддалені від легеневих артерій і відповідних їм бронхіальних 

артерій. 

Встановлено, що м’язові артерії малого кола кровообігу мають значно 

менше гладких м’язових клітин в їх стінках, ніж аналогічні судини великого 

кола кровообігу. Проте, на противагу соматичній циркуляції, пухкий шар м’язів 

у маленьких легеневих артеріях поступово зменшується зі зменшенням їх 

діаметру і в кінці кінців зникає з наближенням до сітки капілярів. Ця 

анатомічна різниця є причиною глибоких гемодинамічних відмінностей між 

системною артеріальною циркуляцією високого тиску (близько 100 мм рт ст), 

для якої в більшості випадків зниження тиску проксимально до сітки капілярів 

відбувається в артеріолах з добре розвиненим м’язовим шаром, і легеневою 

артеріальною циркуляцією низького тиску (близько 12–14 мм рт ст), в якій 

тільки мала частка тотального зниження тиску має місце в тонкостінних 

артеріях, а переважно (70–80%) таке зниження відбувається саме в легеневих 

капілярах [159]. 

 

1.2. Сучасні уявлення про морфологію вторинного туберкульозу 

легень людини у формі туберкульоми 

 

Розподіл ТБ на первинний і вторинний обумовлений як особливостями 

власне розвитку хвороби, так і відмінностями морфологічних і клінічних 

проявів цього захворювання. Післяпервинний (вторинний) ТБ визначається як 

ТБ, який розвинувся в організмі людини, що вже має первинні туберкульозні 

вогнища, раніше вилікувані або які самовільно піддалися загоєнню. Приблизно 

90 % від усіх випадків вторинного ТБ – це ТБ легень [44, 92, 148, 154]. 

Виникнення і розвиток вторинного ТБ може відбуватися двома шляхами: 

внаслідок ендогенної суперінфекції (реактивації) залишкових первинних 

вогнищ (зокрема, із частково звапнених лімфатичних вузлів грудної 

порожнини) або внаслідок екзогенної суперінфекції (реінфекції) – повторного 

туберкульозного інфікування [76, 86, 95, 135, 180]. 
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Різноманітність патологічних морфологічних проявів туберкульозного 

процесу у тканині легень слугувала основою для сучасної клініко-анатомічної 

(синонім – клініко-морфологічна) класифікації ТБ легень. Виділяють наступні 

форми-фази його перебігу [76, 86, 87, 88, 95]: 

 Вогнищевий туберкульоз (гострий і фіброзний); 

 Інфільтративний туберкульоз; 

 Казеозна пневмонія; 

 Туберкульома; 

 Гострий кавернозний туберкульоз; 

 Фіброзно-кавернозний туберкульоз; 

 Циротичний туберкульоз. 

Туберкульома легень – це своєрідний клініко-анатомічний прояв 

вторинного ТБ легень (форма-фаза), що характеризується утворенням у тканині 

легень щільного казеозного фокусу (іноді – кількох) округлої форми, чітко 

відокремленого від навколишньої тканини фіброзною капсулою [21, 33, 39, 93]. 

Згідно до сучасного визначення цієї хвороби [34, 44, 46, 86, 97, 99], 

туберкульома – це вогнище казеозного некрозу, величиною більше 12 мм в 

діаметрі, яке є результатом інволюції інфільтpaтивного ТБ або заповнення, 

«блокування» каверни. Зазначений розмір обрано не випадково [78, 82], він 

відповідає поперековому розміру часточки легені. Утворення, які не 

перевищують цей розмір, по суті, відносяться до туберкульозного вогнища і, 

згідно до визначення, становлять малу форму ТБ. Загалом, у Т виділяють 

внутрішній вміст або її ядро, яке складається із некротичних мас та може 

містити низку різних домішок (часточки пилу, кальцинати, кристали 

холестерину, тощо), та капсулу. Капсула Т в типових випадках складається із 

двох шарів – внутрішнього, який прилягає до казеозних мас та утворений 

специфічною для ТБ грануляційною тканиною (у її складі переважають клітини 

макрофагального ряду, зокрема – епітеліоїдні, гігантські багатоядерні 
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макрофаги, гістіоцити), та зовнішнього шару, утвореного сполучною тканиною, 

переважно – грубими колагеновими волокнами [1, 97, 99]. 

Оскільки туберкульоз – це убіквітарна інфекція [86, 88, 95, 169], тобто 

така, яка може уразити будь-яку частину людського організму, то Т можуть 

формуватися у різних органах і системах організму, але в останні роки, в 

джерелах літератури вони найчастіше описані у легенях, головному або 

спинному мозку, та печінці [86, 95, 130, 150, 169, 173, 178]. 

Найбільш частим джерелом формування Т у легенях є дві інші форми-

фази ТБ легень: інфільтративна і вогнищева [44, 46, 86, 95, 99]. Рідше 

утворенню Т передує дисемінована форма ТБ. 

На сьогодні вже встановлено, що незалежно від розподілу вторинного ТБ 

на окремі його форми, ініціальними явищами його розвитку є бронхіальна 

обструкція, зазвичай слизово-гнійними масами, та послідовний розвиток 

обструктивної ліпоїдної пневмонії [116, 134, 135, 136]. Саме ліпоїдна 

пневмонія, тобто запальний процес, що охоплює дистальні відділи дихальних 

шляхів, інтерстиціального простору та мікроциркуляротне русло [85, 104], 

характеризується значними скупченнями у альвеолярних просторах ПМ – 

клітин зі значним вмістом ліпідних вакуоль та у своїй більшості – інфікованих 

МБТ, які, як також вже доведено, розміщуються у фагосомах в цитоплазмі 

клітин-макрофагів [116, 123]. В подальшому розвитку патологічного процесу, 

за умов зміненого місцевого імунітету, ліпоїдна пневмонія швидко піддається 

некротичним змінам, результатом чого стає формування специфічного 

казеозного некрозу. Знову таки, якщо при цьому в мікрооточенні такого 

осередку казеозу з’являються функціонально повноцінні клітини-ефектори 

макроорганізму, які можуть контролювати подальший розвиток та 

розповсюдження інфекції, та у достатній кількості, то виникає нова захисна 

реакція – відмежування такого осередку. Спочатку таке відокремлення 

представлено у вигляді специфічної грануляційної тканини по периферії 

некрозу, а в подальшому, при сприятливих умовах, – вона поступово 
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заміщується сполучною тканиною з формуванням щільної фіброзної капсули 

[95, 135]. 

Формування Т пов’язане з етапом розмноження бактеріальної популяції 

та значним посиленням гіперчутливості клітин тканини легень до активних 

(вірулентних) мікобактерій [99]. Посилення запальної реакції навколо вогнищ 

казеозу нерідко призводить до розвитку інфільтрату в легенях з виразними 

казеозними змінами всередині. Подальша інкапсуляція такого інфільтрату 

завершується формуванням власне Т. Вважається, що розвиток капсули 

навколо осередку казеозу при формуванні Т відображає захисну реакцію 

макроорганізму (людини) [40, 97]. 

Крім того, Т можуть утворюватися як варіант перебігу кавернозного ТБ – 

в результаті заповнення вже існуючої каверни казеозними масами. Заповнені 

каверни відносять до Т лише умовно, оскільки заповнення каверни відбувається 

механічно, в той час як Т – це своєрідний феномен розвитку туберкульозного 

ураження в тканині легень. 

Т можуть бути [1, 86, 95, 99]: 

а) солітарними або множинними; 

б) гомогенними (казеоми), шаруватими на розрізі; 

в) конгломеративними, що складаються з групи казеозних вогнищ із 

загальною капсулою. 

Т розподіляють за розмірами – мала, середня, велика, гігантська (один – 

два см, два – чотири см, чотири – шість см, більше шести см в діаметрі, 

відповідно) [86]. 

Варіанти прогресування Т: 

1) розвиток перифокального запалення; 

2) кавернізація – вивільнення ядра Т – казеозних мас через дренуючий 

бронх [176]. 

Прогресування Т може призводити до розвитку типової казеозної 

пневмонії, дисемінованого ТБ та навіть до розвитку фіброзно-кавернозного ТБ. 
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У наш час Т легень залишаються однією із найбільш розповсюджених 

форм ТБ легень, зокрема таких, які потребують додаткового хірургічного 

лікування [20, 39, 46, 97]. Доцільність хірургічного видалення Т обумовлена 

тим фактом, що існування такої форми туберкульозного процесу дозволяє 

розглядати її як вогнище латентної інфекції із можливістю до прогресування, 

та, в подальшому, розвитку більш важкої форми ТБ [32, 96, 103]. 

Не дивлячись на те, що питання розвитку та морфологія Т досить 

ретельно вивчені, визначення власне ступеня активності специфічного 

туберкульозного запального процесу у випадках Т до теперішнього часу 

залишається досить складною та остаточно не вирішеною задачею. Чітко не 

визначені цитологічні та гістологічні критерії щодо морфологічного 

встановлення ступеня активності специфічного туберкульозного запального 

процесу у випадках Т легень. Значення правильного визначення ступеня 

активності туберкульозного запального процесу при Т легень обумовлене як 

необхідністю адекватної корекції післяопераційної хіміотерапії, так і 

розумінням реального подальшого прогнозу перебігу хвороби [20, 97]. 

 

1.3. Класичні морфологічні ознаки різних ступенів активності 

специфічного туберкульозного запалення при туберкульомі легень 

 

Як з позицій біології, так і клінічного перебігу наразі виділяють наступні 

форми існування Т легень людини: прогресування Т, її стаціонарний перебіг 

або регресування (загоєння) [1, 44, 95, 99, 148]. Тобто, при ретельному 

морфологічному дослідженні Т можна виділяти наступні ступені активності 

специфічного (туберкульозного) запального процесу – високий, помірний та 

низький [56, 81]. 

Головні клітинні елементи та структури тканини легень, які приймають 

участь при розвитку специфічного туберкульозного запального процесу, 

наступні: нейтрофільні гранулоцити (нейтрофіли або лейкоцити), макрофаги, 

лімфоцити, плазмоцити, фібробласти та міофібробласти, судини 
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мікроциркуляторного русла [22, 109]. Нейтрофільні гранулоцити є клітинами, 

що входять до складу крові судин тканини легень та вже в перші моменти 

розвитку або загострення запального процесу, внаслідок порушень капілярної 

проникності, потрапляють у ділянку запалення та приймають участь у 

фагоцитозі мікобактерій. Макрофаги легень є «компонентом єдиної для усього 

організму людини системи мононуклеарних фагоцитів, яка забезпечує місцеві 

та загальні механізми структурного гомеостазу» та відіграють провідну роль у 

розвитку туберкульозної гранульоми як основної морфологічної 

характеристики специфічного запалення [40, 95, 109]. Загалом при 

туберкульозному запаленні в легенях, незалежно від його макроскопічної 

форми-фази, завжди присутні – моноцити (первинна форма макрофагів), 

диференційовані молоді та зрілі макрофаги, епітеліоїдні клітини та 

багатоядерні гігантські макрофаги або клітини Пирогова-Лангханса двох типів. 

Лімфоцити та плазмоцити значною мірою забезпечують саме локальні клітинні 

імунні реакції тканини легень [114]. Їх якісно-кількісна характеристика в 

кожному випадку розвитку захворювання характеризує ступінь активності 

запального процесу та відображає повноцінність локальної імунної реакції. 

Фібробласти та міофібробласти мають принципове значення у процесах 

фібрилоутворення та відмежування вогнища запалення, тобто, їх головне 

призначення – це забезпечення репаративно-пластичних процесів при загоєнні 

туберкульозних вогнищ [22, 40, 51, 81, 82]. 

1.3.1. Морфологічні ознаки туберкульоми легень при прогресуванні 

специфічного запального процесу. 

Згідно з останніми опублікованими результатами подібних досліджень 

[34], поширеність Т із ознаками активності специфічного запалення за 

морфологічним дослідженням операційного матеріалу складає 75-80%, що, 

безперечно, свідчить про недосконалість клініко-рентгенологічних досліджень 

щодо правильного визначення стану та перебігу цієї форми захворювання. 

Тим не менше, продовжується розробка апаратних методів променевої 

лабораторної діагностики, зокрема, згідно з останніми дослідженнями [140, 
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172], такий метод, як «Double-phase 18F-FDG PET-CT», є потенційним 

предиктором у визначенні активності Т легень. 

Ще Авербах М.М. [1] у своїй монографії «Туберкуломы легкого» 

приводить низку гістологічних ознак, які свідчать про наявність активності 

запального процесу або ж про загострення (хронічного) запалення, причому він 

зауважував, що такі ознаки стосуються як власне капсули Т, так і внутрішнього 

казеозного вмісту, а також паренхіми легень поза структурою Т. 

Капсула туберкульоми може мати різну будову, як залежно від типу Т, 

так і від фази перебігу процесу. Як вже раніше згадувалося, типова будова 

капсули представлена двома шарами – внутрішнім, грануляційним та 

зовнішнім, з фіброзної тканини. 

Ознаки активності запального процесу корелюють із специфічними для 

ТБ особливостями клітинного складу грануляційної тканини внутрішнього 

шару капсули, яка складається переважно з численних макрофагів різного 

ступеня зрілості та диференціювання, у тому числі – з гістіоцитів, епітеліоїдних 

клітин, гігантських багатоядерних макрофагів типу клітин Пирогова-Лангханса. 

Окрім того, грануляційна тканина значно інфільтрована малими лімфоцитами, 

плазмоцитами, нерідко спостерігаються фібробласти та можуть бути домішки із 

сегментоядерних лейкоцитів. Досить часто у цьому шарі формуються дрібні 

епітеліоїдноклітинні гранульоми з присутністю в них клітин Пирогова-

Лангханса. Додатковими гістологічними ознаками можна вважати набряк 

тканини, посилену лімфоїдно-клітинну інфільтрацію, скупчення клітин 

запального ряду, але без ознак їх специфічності, вогнищеву інфільтрацію 

еозинофілами. Інколи серед грануляцій можна спостерігати дрібні осередки 

типового казеозного некрозу [24, 99, 132]. 

Власне специфічні грануляції – це пласти з епітеліоїдних та гігантських 

багатоядерних клітин [1]. 

Виражене загострення специфічного запального процесу 

характеризується залученням до процесу усіх шарів капсули Т та появою 

патологічних змін в оточуючій Т тканині легень. При цьому, патологічними 
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гістологічними ознаками є формування гранульом з епітеліоїдних та 

лімфоїдних клітин, інколи – переважно з макрофагів, набряк колагенових 

волокон, поява ексудату в альвеолах, прилеглих до капсули [121, 170]. Тобто, 

активність специфічного процесу в Т у значній мірі визначається за цито-

гістологічною характеристикою стану її капсули [99]. 

Казеозні маси (синоніми – ядро, внутрішній вміст Т) Т типу казеом, як 

правило, містять значну кількість різних включень, які можна ідентифікувати 

низкою гістохімічних реакцій. Зокрема, можна виявити еластичні, колагенові, 

аргірофільні волокна на різних стадіях їх розпаду (фрагментації або деградації), 

відкладення вапняного характеру, гемосидерин, МБТ, пилові часточки. 

Для фази загострення специфічного запалення характерною рисою є 

поява серед відносно щільних та/або крихких некротичних мас ядра осередків 

коліквації та розпаду. Порожнини з розплавленим казеозом можуть 

розміщуватися як в центральній частині, так і в периферичних ділянках 

поблизу капсули Т [33, 52]. Хоча, згідно до результатів дослідження 

Холодка О. А. та співавторів [99], розпад зазвичай виникає не в центральних, а 

в периферичних ділянках Т. При швидкому формуванні таких ділянок, у 

рідкому казеозі практично завжди виявляються «цілі» або ж з некротично-

деструктивними змінами сегментоядерні лейкоцити у значній кількості, можуть 

бути домішки із лімфоїдних клітин. Особливо це характерно для ексцентрично 

розташованих ділянок розплавлення. Вважається, що поява лейкоцитів 

обумовлена характерним для запального процесу явищем підвищення 

проникності стінок капілярів грануляційної тканини капсули з виходом 

лейкоцитів поза межі судинного русла. Оскільки відомо, що будь-яке 

загострення туберкульозного процесу у легенях починається саме із судинної 

реакції на тлі порушення місцевого імунологічного балансу в тканині легень. 

В осередках розплавленого казеозу при спеціальному фарбуванні 

зазвичай виявляються типові вірулентні МБТ [1]. 

При швидкому збільшенні об’єму порожнини розпаду та продовженні 

розплавлення казеозних мас у випадках сусіднього розташування з Т бронху, 
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часто спостерігається явище «злиття» цих структур та може відбуватися 

кавернізація Т, що є також свідченням або проявом активності туберкульозного 

процесу. 

Вважається [51, 99, 183], що основний шлях прогресування Т-казеом – це 

розм’якшення та/або розплавлення казеозу, яке супроводжується кавернізацією 

казеоми, та, при подальшому прогресуванні хвороби, – появою істинної 

бронхогенної дисемінації з неї. 

Тканина легень навколо туберкульоми. Як макроскопічно, так і при 

мікроскопічному дослідженні у тканині може виявлятися ціла низка різних 

запальних та не запальних гістологічних змін. 

Такі візуальні зміни тканини легень як рубці (тяжі щільної сполучної 

тканини), лімфагематогенні вогнища відсіву у вигляді дрібних (0,5-0,7 см), 

біло-жовтих утворень різних розмірів, переважно округлої форми, можуть 

спостерігатися при різній активності запалення, але частіше, у вигляді 

декількох таких утворень, вони характерні для фази загострення 

туберкульозного процесу. При мікроскопічному дослідженні перифокальної 

тканини легень можна виявити типові туберкульозні гранульоми, як біля 

капсули Т, так і перибронхіолярно та в міжальвеолярних перетинках. Такі 

знахідки розповсюджені незалежно від фази перебігу ТБ легень. 

З біологічних позицій туберкульозна гранульома представляє щільне 

скупчення клітин макрофагального ряду в центральній частині, яке по 

периферії оточене шаром із лімфоїдних клітин, з або без наявності у 

центральній частині некрозу. Хоча існують і інші клітинні типи гранульом [2, 

155, 157, 165, 171]. 

Саме для фази загострення характерна присутність численних гранульом 

на різних стадіях їх розвитку – від «молодих», утворених лише скупченнями 

макрофагів, до більш зрілих, з епітеліоїдними клітинами та, що особливо 

важливо, з некротичними змінами всередині гранульом [40, 47, 109, 121]. 

Інша важлива гістологічна характеристика фази загострення запального 

процесу – виявлення вогнищ перифокальної пневмонії, – як без чітких ознак 
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специфічного процесу, так і вже з ознаками специфічного запалення. Саме в 

пневмонічних вогнищах можна виявити ознаки капіляриту. Перший варіант 

пневмонії характеризується процесами ексудації та десквамації, коли в 

альвеолярних просторах можна спостерігати накопичення рідини з домішками 

із альвеолярних макрофагів, лімфоцитів, лейкоцитів, моноцитів. Як правило, 

розміри таких змін невеликі, у межах ацинуса. Наразі встановлено, що саме 

ексудативні зміни, ліквестрація осередків ураження при туберкульозному 

запаленні є одними із головних чинників прогресування процесу [117]. Другий 

тип перифокальної пневмонії представлений із значних скупчень вже 

сформованих епітеліоїдних клітин та лімфоцитів, які охоплюють десятки 

альвеол, залучають бронхіоли та навіть дрібні бронхи. Часто в таких 

скупченнях присутні численні гігантські багатоядерні макрофаги – клітини 

Пирогова-Лангханса та формуються множинні дрібні туберкульозні 

гранульоми. Нерідко в таких туберкульозних вогнищах виникають осередки 

розпаду. 

Також у фазу загострення запального процесу практично завжди 

спостерігається специфічний запальний процес дрібних бронхів та бронхіол 

біля Т [52, 56, 57, 61]. Спостерігається формування дрібних гранульом в сітці 

бронхіол, або ж специфічна запально-клітинна інфільтрація стінок. 

Інші гістологічні прояви, які спостерігаються при Т легень – це 

циркулярна зона ателектазу безпосередньо біля капсули, яка може подекуди 

межувати з емфізематозними змінами альвеолярної частини легенів. Повсюдно 

присутні тяжі або осередки склерозу паренхіми легень, можуть виявлятися 

бронхоектази [1]. Зазначені явища присутні незалежно від фази активності 

специфічного запального процесу. 

Стихання активності запального процесу характеризують гістологічні 

прояви регресування, залежно від сукупності та виразності яких можна 

виділяти фазу стабілізації запалення, якій відповідає помірна активність 

патологічного процесу, та фазу загоєння або регресії захворювання, яку 

характеризує низька активність запального процесу. 
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1.3.2. Морфологічні ознаки туберкульоми легень при помірній 

активності специфічного запального процесу. 

Для туберкульозного запального процесу характерною ознакою є досить 

повільний перехід високого ступеня активності до помірного, який важко чітко 

виділити не тільки лікарям, але й часто – при гістологічному дослідженні 

ураженої тканини. 

Тоді як головним критерієм у клінічній практиці є припинення 

бактеріовиділення у хворої людини, то в цей же час в її організмі на рівні 

тканини легень ще можуть бути прояви активності запалення та навіть 

наростання активності, зокрема, за рахунок вірулентності МБТ. Остання 

обумовлена окремими її структурами, переважно компонентами її клітинної 

мембрани, а вони можуть накопичуватися. Досить багато сучасних дослідників 

звертають увагу на цей факт, а саме, що патологічні прояви в тканині більше 

залежать не власне від кількості мікобактерій, а саме від кількості накопичених 

антигенних структур МБТ в тканині легень [102, 108, 131, 135, 139, 151]. Такі 

спостереження цілком узгоджуються з поняттям ТБ як класичного імунного 

захворювання. 

Передмова пояснює важливість правильного визначення помірного 

ступеня активності запального процесу. 

Типовими морфологічними проявами регресії є ущільнення казеозу або ж 

його крихкість, переважно в центральній ділянці ядра; поява дрібних осередків 

або пиловидного типу звапнення в казеозних масах Т, стабілізація розміру 

некротичного ядра [99]. 

Є дослідження, де зазначається, що Т з помірно-вираженою активністю 

являли собою інкапсульовані фокуси казеозу переважно величиною від 0,7 до 

3,0 см [81]. 

При мікроскопічному дослідженні в казеозних масах таких Т можна 

виявити еластичний каркас альвеол і кристали холестерину. Серед казеозних 

мас часто зустрічаються лейкоцити у невеликій кількості. Капсула Т біля таких 

ділянок містить специфічну грануляційну тканину, в інших – внутрішні шари 
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капсули щільні, гіалінізовані, тоді як зовнішній шар – більш рихлий, з 

невеликою кількістю гігантських клітин і епітеліоїдно-клітинних горбиків. 

Ззовні до капсули прилягають лімфоїдноклітинні інфільтрати [81]. 

При помірному ступені активності й активній регресії спостерігається 

зменшення загального об’єму казеозного ядра за рахунок його ущільнення, 

зсихання та часткової організації [1, 57, 97, 98, 99]. 

Для капсули Т характерними змінами є стоншення шарів, причому 

починає дещо переважати за товщиною саме зовнішній шар сполучної тканини, 

внаслідок посилення репаративно-пластичних процесів у напрямку 

колагеноформування, розвитку спочатку пухкої неоформленої, а потім – зі 

структуризацією та розвитком оформленої сполучної тканини [1]. Якщо у фазу 

загострення в капсулі сформувалися гранульоми, то на етапі регресії для них 

характерними гістологічними проявами є інкапсуляція, зменшення 

специфічних клітинних елементів і поява та наростання кількості 

міофібробластів, фібробластів. Тобто спостерігається фібробластична 

реорганізація (трансформація) гранульом. Некротичні зміни в гранульомах 

представлені не часто, хоча зрідка зберігаються. Макрофагальні гранульоми не 

визначаються. 

На межі внутрішнього шару та казеозу практично не виявляються ділянки 

скупчень нейтрофільних лейкоцитів, хоча можуть зберігатися ділянки 

відокремлення казеозних мас від капсули Т. 

Біля зовнішнього краю капсули Т спостерігаються численні скупчення 

лімфоїдних клітин різних розмірів, що розцінюється в останні роки як 

наростання гуморального компоненту місцевих імунних реакцій на тлі 

повноцінності загальної імунної відповіді тканини легень [90, 143, 144, 163]. На 

користь саме гуморальної ланки місцевого імунітету свідчить те, що при ІГХ 

визначено, що такі скупчення складаються переважно із В-лімфоцитів. 

Поза структурою туберкульоми загалом зникають явища ексудативної 

реакції, а також вогнищеві скупчення клітин запального ряду. Відносно менше 

за кількістю спостерігається і гранульом, особливо із центральним некрозом. 
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Якщо ж таке спостереження все-таки має місце, то такі гранульоми мають 

оточуючу їх досить чітку сполучнотканинну капсулу, що є проявом процесів 

фіброзування. Частіше починають спостерігатися сполучнотканинні 

розростання, які є проявом (наслідком) як загоєння частини специфічних 

грануляцій, так і загоєння запальноклітинних вогнищ без чітких ознак 

специфічного запального процесу. Може спостерігатися досить багато 

розростань «молодої» пухкої волокнистої сполучної тканини. 

Якщо виявляються гранульоми у стінках бронхів дрібного калібру, то 

вони також інкапсульовані у розростання сполучної тканини та часто містять 

гігантські багатоядерні макрофаги. Гігантоклітинна реакція, як вже давно 

відомо, супроводжує ті фази специфічного запалення, які характеризують як 

продуктивні, так і репаративні реакції. «Свіжі» некротичні зміни у стінці 

бронхів або бронхіол відсутні. 

Досить частим спостереженням є скупчення макрофагів у альвеолах, як 

поблизу Т, так і на деякій відстані від неї. 

1.3.3. Морфологічні ознаки туберкульоми легень при низькій 

активності специфічного запального процесу (неактивні туберкульоми). 

Найбільш точним визначенням саме низького ступеня активності у 

випадках Т легень є морфологічні прояви їх загоєння або ж цитологічні та 

гістологічні ознаки їх тривалого стабільного існування. 

За даними Авербаха [1], для низки спостережень характерна виключно 

тонка капсула – морфологічна особливість Т легень, яка притаманна для 

більшості солітарних шаруватих Т-казеом, хоча інколи вона буває і при 

гомогенних та конгломеративних казеомах. Основу такої капсули складають 

колагенові та аргірофільні волокна, звичайно з великою кількістю 

міжтканинних щілин між ними, что є свідченням цілком нормального стану 

сполучної тканини. У капсулі розташовані дрібні кровоносні та лімфатичні 

капіляри, клітинні елементи (фібробласти, гістіоцити, ретикулярні клітини, 

макрофаги та поодинокі плазматичні і тучні клітини), можуть бути й 

відкладення вугільного пігменту. Еластичні волокна в капсулі казеом 
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практично відсутні. Саме така будова капсули свідчить про її неспецифічний 

характер, тобто відсутність проявів активного специфічного запального 

процесу. Наявність ознак вогнищевого гіалінозу колагенових волокон та вкрай 

малої кількості клітинних елементів у капсулі може свідчити про тривале 

стабільне існування таких Т. 

Згідно з даними іншого проведеного дослідження [81], неактивні Т 

представляють собою інкапсульовані фокуси щільного казеозу величиною від 

0,5 до 2,5 см, тобто мають досить незначні розміри. При мікроскопічному 

дослідженні серед казеозу добре визначаються еластичний каркас, кристали 

холестерину, іноді вапно; в окремих ділянках можуть виявлятися концентрично 

або хаотично розміщені колагенові волокна. Капсула може мати різну товщину 

та виглядати по-різному. В одних випадках вона товста і значно гіалінізована, в 

інших – більш тонка і неоднорідної будови, а саме – її внутрішній шар 

гіалінізований, а зовнішній – більш пухкий, з одиночними гігантськими 

клітинами або інкапсульованими у сполучну тканину епітеліоїдно-клітинними 

горбиками без некротичних змін. 

Загалом, відомі морфологічні ознаки регресії Т-казеом наступні [1, 99]: 

посилена інкапсуляція самого вогнища некрозу; часткова організація, 

зневоднення та зсихання казеозу та зменшення його в об’ємі (часто – одночасно 

з його звапненням різного ступеня та виразності), сегментування (подрібнення 

та часткове фіброзне заміщення некротичних мас з периферії, зі сторони 

капсули); повна та рівномірна організація вогнища та, насамкінець, інколи – 

розсмоктування казеозних мас із залишковими, лише фіброзними, тяжистими, 

рубцьовими змінами на місці Т. 

Але в будь-якому випадку, як зазначають дослідники [1, 98] увесь 

об’єм процесів регресування або загоєння туберкульом вивчити 

на резекційному матеріалі неможливо . Це зумовлено тим, що такий 

біологічний матеріал вже в силу його отримання (відбору) дозволяє судити 

лише про окремі ті або інші реакції репаративного характеру, а на підставі 

зіставлення з передопераційним курсом/курсами хіміотерапевтичного 
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лікування та гістологічної будови резектованої Т робити конкретні висновки 

щодо виразності процесів загоєння у кожному випадку, але не приймати 

остаточні висновки щодо вилікування цієї хвороби загалом. 

Зрозуміло також, що у випадках сформованих Т значних розмірів (≥ 3 см) 

на стадії регресії можна спостерігати лише обмежені реакції розсмоктування, 

тобто вони навряд можуть перетворюватися в істинні фіброзні вогнища. 

Легенева тканина навколо туберкульоми. Макроскопічно у випадках 

низької активності специфічного запального процесу очевидних патологічних 

змін практично не визначається. Точніше, можна спостерігати помірні прояви 

емфіземи тканини легень, інколи – слабко представленого пневмофіброзу. При 

мікроскопічному дослідженні в тканині легень можна виявити явища 

дистелектазів, рідко – дрібні фібротизовані гранульоми, причому з явищами 

гіалінізації колагенових волокон. Можуть бути тяжисті розростання сполучної 

тканини, причому вона переважно має будову типу щільної волокнистої. 

Відсутні прояви специфічного запалення у структурах бронхіального 

дерева, будь-які вогнища й неспецифічного запального процесу. 

 

Таким чином, саме гістологічні особливості тканини легень та власне 

самої Т надають найбільш повні та об’єктивні дані щодо активності 

специфічного запального процесу на момент операційного втручання у людини 

з таким захворюванням легень. 

Але, не дивлячись на досить значний об’єм знань щодо Т легень, 

зберігається низка питань, які потребують подальшого вивчення та уточнення. 

По-перше, далеко не завжди в конкретних випадках у резектатах легень 

представлена більшість традиційних гістологічних та/або цитологічних ознак, 

що типові для кожного із трьох ступенів активності специфічного запалення. 

Тобто, є необхідність пошуку та визначення нових, додаткових морфологічних 

ознак для більш чіткого розподілу загальноприйнятих ступенів активності 

туберкульозного запального процесу. 
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По-друге, враховуючи значну сучасну мінливість ТБ, у тому числі – при 

ураженні легень, зберігає актуальність дослідження наявності самої 

мікобактерії та її окремих фрагментів (антигенів) у тканині легень з Т, її 

переважної локалізації, проявів біологічної мінливості мікроорганізма на тлі 

медикаментозного патоморфозу. 

По-третє, ретельне вивчення морфологічних проявів окремих ланок 

розвитку саме Т легень може уточнити та поглибити розуміння тих об’єктивних 

біологічних чинників, які впливають на прогноз тривалого існування цієї 

форми хвороби та епізоди реактивації (фази прогресування) в хронічному 

перебігу зазначеної хвороби. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Умови проведення досліджень та характеристика об’єкту 

досліджень 

 

Проведене дослідження базувалося на матеріалі – тканині легень 178 

випадків операційного матеріалу з встановленим діагнозом «туберкульома 

легень» та з морфологічно визначеними різними ступенями активності 

специфічного запалення, який було отримано за 2010–2012 роки. 

Основний матеріал досліджень складали прижиттєві резектати легень, 

отримані у випадках оперативного лікування хворих у хірургічних відділеннях 

ДУ «НІФП НАМНУ» в плановому порядку. Усі пацієнти добровільно 

підписували наступні документи – «Інформація для учасника досліджень», 

«Інформована згода пацієнта на медичне втручання», «Інформована 

добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на 

проведення операції та знеболення», «Форма інформованої згоди пацієнта на 

участь у наукових дослідженнях відповідно до протоколу». 

Оскільки у дисертаційній роботі об’єктом дослідження слугували 

біоптати легень хворих на ТБ у формі Т, то «Інформація для учасника 

досліджень», «Інформована згода пацієнта на медичне втручання», 

«Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування 

та на проведення операції та знеболення», «Форма інформованої згоди пацієнта 

на участь у наукових дослідженнях відповідно до протоколу» додатково не 

застосовувалися, відповідно до протоколу № 1/2016 висновку комітету з 

медичної етики. 

Додатковим матеріалом досліджень слугували: мокротиння, отримане від 

пацієнтів у період часу безпосередньо перед оперативним втручанням, та/або 

фрагмент легені, спеціально узятий для мікробіологічного дослідження. 

Поглиблене морфологічне (цитологічне і гістологічне) дослідження 

тканини легень проводилося саме в тих випадках Т легень, коли при 
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стандартному морфологічному дослідженні визначали високий (або високо-

помірний) або помірно-низький ступені активності специфічного запалення в 

операційному матеріалі. 

У відібраних випадках з Т легень додатково проведено попереднє 

вивчення низки анамнестичних даних, клініко-лабораторних показників за 

матеріалами історії хвороби пацієнтів. 

Загальний дизайн гістологічних досліджень 

Весь операційний матеріал – ціла легеня або її частина (доля, сегмент, 

декілька сегментів) з наявністю солітарної Т або множинних утворень було 

залито нейтральним 10% розчином забуференого формаліну (Хімлаборреактив, 

Україна), причому проведено декілька адекватних розрізів тканини легень з 

метою покращення процедури фіксації [4, 18]. Тривалість фіксації складала 24-

48 годин. Наступним кроком було проведення вирізки матеріалу з метою 

отримання шматочків тканини легень з візуально найбільш представленими 

специфічними патологічними змінами у всіх випадках резектатів легень. 

Шматочки тканини легень мали середню площу розмірами 1,5×1,8–2,0 см, 

товщиною до 0,5 см. Потім здійснювалася стандартна проводка у висхідних 

розчинах спиртів та заливався біоматеріал у парафін. 

Виготовлялися серійні зрізи товщиною 5-6 мкм на точному ротаційному 

мікротомі Shandon Finesse 325 (Thermo Scientific, Велика Британія). 

Виготовлені таким чином препарати підлягали депарафінуванню у ксилолі, 

зневодненню у 96% спирті та промивці у дистильованій воді, з наступним їх 

забарвленням різними гістохімічними методиками [4, 43]. 

ІГХ дослідження проводилося з використанням зрізів товщиною 4 мкм, 

які отримували на тому ж мікротомі, при цьому використовувалися спеціальні 

поліадгезивні скельця [83]. 

Для гістохімічної методики фарбування сумішшю судан III-IV було 

вирізано шматочки тканини легень площею середніх розмірів 1,5×1,8–2,0 см, 

що фіксували протягом 24-48 годин у нейтральному забуференому формаліні. 

Зрізи виготовлялися на кріотомі (Termo Shandon Ltd, Велика Британія) при 
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температурі заморозки 13-15°С нижче нуля, середньою товщиною близько 

10 мкм з наступним їх забарвленням за прописом. 

Були сформовані окремі групи дослідження із урахуванням ступеню 

активності специфічного запалення, визначеного морфологічно, та методики 

забарвлення гістопрепаратів. 

Узагальнені кількісні дані щодо матеріалу дослідження залежно від 

ступеню активності специфічного запалення та застосовані методи дослідження 

і методики забарвлення представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Розподіл матеріалу –тканини легень за методами дослідження і 

ступенем активності специфічного запального процесу 

№ Методи дослідження 

Туберкульома 

Основна 

група 

(1-а група), 

n = 52 

Група 

порівняння 

(2-а група), 

n = 60 

Висока 

активність 

Помірно-

низька 

активність 

1. 
Оглядова методика забарвлення гематокси-

ліном і еозином 
25 21 

2. Гістохімічні методи: 

– Методика забарвлення Помаранчевий-Червоний-

Голубий 
30 20 

– Методика забарвлення за Цілем-Нільсеном 25 – 

– Методика фарбування жирів суданом III–IV 18 18 

3. Імуногістохімічне дослідження 20 17 

4. Аурамін-родаміновий флуоресцентний метод 25 – 
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2.2. Оглядові гістологічні методи 

 

Морфологічне дослідження тканини легень із Т з метою визначення 

загальноприйнятих ознак прогресування туберкульозного процесу [82, 87] 

проведено з використанням методики забарвлення гістопрепаратів 

гематоксиліном і еозином [11]. В роботі використано готові розчини 

гематоксиліну Харріса (Kaltek srl, Італія) та 0,5% спиртового розчину еозину 

(Kaltek srl, Італія). 

Для гістологічного опису було відібрано 46 випадків Т легень, які були 

розділені на 2 групи: 1-а група – основна група, в яку ввійшло 25 випадків Т з 

морфологічно високим ступенем активності специфічного запального процесу, 

2-а група – група порівняння, яку склав 21 випадок Т легень з морфологічно 

помірним або низьким ступенями активності туберкульозного запального 

процесу. Попередній висновок щодо морфологічної активності специфічного 

запального процесу в кожному випадку проводився двома незалежними 

патологоанатомами з вищою кваліфікаційною категорією. 

Визначення морфологічної активності туберкульозного запального 

процесу проводилося з урахуванням даних Інформаційного листа [56], 

відомостей класичних монографій та праць щодо морфологічних проявів 

перебігу різних патологоанатомічних форм ТБ легень [5, 6, 87]. 

В роботі застосовано найбільш розповсюджену 3-ступеневу градацію 

активності специфічного запального процесу, яка добре узгоджується з 

клінічними фазами перебігу ТБ, а саме – було визначено високий, помірний та 

низький ступені активності за низкою гістологічних ознак [56]. 

Тип Т визначено за клініко-анатомічною класифікацією, запропонованою 

ще у класичній монографії М. М. Авербаха [1], та яка і нині повсюдно 

застосовується. 

Всі випадки описувалися за спеціально розробленими тематичними 

картами. 
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2.3. Імуногістохімічне дослідження та гістохімічні методи 

 

Імуногістохімічне дослідження проводилося з використанням 

AUTOSTAINER 360–2D виробництва компанії Thermo Fisher Scientific (США) 

та реактивів компанії Thermo Fisher Scientific, у тому числі – моноклонального 

антитіла CD68/Macrophage Marker Ab-3, клон КР1; робоче розведення 1:8000. В 

роботі застосована система візуалізації UltraVision Quanto, нова високочутлива 

система візуалізації на основі комбінації ферменту і мікрополімеру, 

виробництва компанії LabVision, яка дозволила використовувати 

вищезазначене розведення, тоді як стандартним для зазначеного антитіла 

вважається розведення 1:2000. У якості контролю слугували серійні зрізи цих 

же випадків, але без додавання в процесі фарбування антитіла CD68. 

Моноклональне антитіло CD68 є неспецифічним маркером гістіоцитів та 

макрофагів різних типів, у тому числі – їх попередників, моноцитів та 

гігантських багатоядерних клітин. Окрім того, встановлена експресія CD68 й у 

фібробластах та ендотеліальних клітинах [145]. Але, не дивлячись на недоліки 

маркеру щодо його специфічності, він показує високий рівень чутливості щодо 

експресії в клітинах моноцитарно-мієлоїдного ряду й широко застосовується 

для ідентифікації різних типів макрофагів, зокрема, є відомості, що ПМ, 

епітеліоїдні та гігантські багатоядерні клітини добре забарвлюються саме при 

застосуванні моноклонального антитіла CD68 [2]. Головним чином, для CD68, 

клон КР1, характерна цитоплазматична експресія, але має місце й незначний 

рівень мембранної експресії. 

У групу дослідження увійшов операційний матеріал (фрагменти тканини 

легень – сегмент, сегменти або ціла частка легені), отриманий при оперативних 

втручаннях у 37 хворих на ТБ легень у формі Т або множинних Т. У 20 

випадках при традиційному морфологічному дослідженні (фарбування зрізів 

тканини гематоксиліном і еозином) був встановлений морфологічно високий 

ступінь активності запального процесу, а в інших 17 – помірно-низький ступінь 
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активності. В 24 випадках мав місце діагноз солітарної (однієї) Т, а в 13 – 

діагностовано множинні Т легені або обох легень. 

Протокол фарбування для AUTOSTAINER 360–2D [4, 83, 110]: 

1. Демаскування зрізів – розміщення зрізів у PT-Module в буфер Dewax 

and HIER buffer pH=6 (час нагріву 20 хвилин, початкова температура – 65°С, 

кінцева – 98°С), після чого скельця зі зрізами охолоджуються до початкової 

температури (65°С), далі їх поміщають в TBST-буфер з pH=7,4 на 5 хвилин; 

2. Потім зрізи переміщають у AUTOSTAINER 360–2D, де і відбувається 

власне імуногістохімічне фарбування; 

3. Інкубація зрізів з гідрогенпероксидним блоком (UltraVision Hydrogen 

Peroxide Block) протягом 10 хвилин; 

4. Промивка у TBST-буфері з pH=7,4; 

5. Інкубація зрізів протеїновим блоком (UltraVision Protein Block) 

протягом 5 хвилин; 

6. Обробка первинним антитілом – CD68 (1:8000) і інкубація протягом 20 

хвилин; 

7. Промивка TBST-буфером з pH=7,4; 

8. Обробка Primary Antibody Amplifier Quanto та інкубація протягом 10 

хвилин; 

9. Промивка TBST-буфером з pH=7,4; 

10. Обробка HRP Polymer Quanto та інкубація протягом 10 хвилин; 

11. Промивка TBST-буфером з pH=7,4 та дистильованою водою; 

12. Змішують 30 мкл (1 крапля) DAB Quanto Chromogen з 1 мл DAB Quanto 

Substrate, і оброблюють цим розчином тканину. Інкубація протягом 5 хвилин; 

13. Промивка дистильованою водою; 

14. Далі проводиться дофарбовування зрізу вручну гематоксиліном 

Харріса, проводка у висхідних спиртових розчинах та заключення у бальзам під 

покривне скельце. 

Результати ІГХ дослідження оцінювалися, враховуючи відносну кількість 

(рівень експресії) та розподіл СD68-позитивних клітин, з урахуванням різних їх 
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типів, зокрема виділяли зрілі макрофаги типової будови (переважно це були 

пінисті макрофаги), моноцити, епітеліоїдні клітини та гігантські багатоядерні 

клітини. Визначалася їх локалізація та враховувався рівень експресії 

макрофагів різного типу. Для цього застосовано робочий, умовно прийнятий, 

напівкількісний метод визначення експресії певного типу CD68
+
 клітин. Для 

епітеліоїдних клітин, типових макрофагів та моноцитів при збільшенні 

мікроскопу 10/0,25×10 на 6-8 полів зору виділено наступну градацію: «високий 

рівень» при наявності в усіх полях зору не менше 15-20 CD68
+
-клітин, 

«помірний рівень» – в більшості полів зору не менше 6-10 клітин та «низький» 

– при одиночних спостереженнях хоча б у половині полів зору, які підлягали 

дослідженню. Для гігантських багатоядерних клітин – високий рівень експресії 

визначався при наявності 4-6 клітин з позитивною реакцією в 1 полі зору у 

більшості досліджень. 

Слабка та помірна експресія маркеру в клітинах типу фібробластів 

(фіброцитів) або в клітинах стінок судин не враховувалася. 

Дослідження наявності та особливостей розподілу відкладень жиру в 

тканині легень проводилося з використанням методики фарбування сумішшю 

судан III-IV (Chemapol, Чехословакія). 

Зазначена група дослідження складалася з 18 випадків Т з високим 

ступенем активності специфічного запального процесу та 18 випадків Т з 

помірним ступенем активності специфічного запалення. 

Пропис методики фарбування сумішшю судан III-IV на виявлення 

відкладень жиру [4, 11]: 

1. Заморожені гістологічні зрізи занурюють в 50° спирт – 2 хвилини; 

2. 0,3% спиртовий розчин барвника судану III-IV на 30 хвилин; 

3. 50° спирт – 5 секунд; 

4. Дистильована вода – 5 секунд; 

5. Гематоксилін Харріса – 6 хвилин; 

6. Дистильована вода – 5 секунд; 

7. Солянокислий спирт – 30 секунд прополоснути; 
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8. Дистильована вода – 5 секунд; 

9. Проточна вода – до посиніння зрізів; 

10. Заключають у середовище Aquatex (Merck, Німеччина) під покривне 

скельце. 

Результати забарвлення. Жирові маси забарвлюються від жовто-гарячого 

до помаранчево-червоного кольору, ядра клітин набувають синього кольору. 

Забарвлення ліпідів переважно червоною фракцією судану ІV вказує на 

наявність чи переважання нейтральних ліпідів (тригліцеридів) та фосфоліпідів, 

а помаранчевий колір чи відтінок – на переважання чи наявність жирних кислот 

і холістеринестерів у сумішах ліпідів і ліпопротеїдів. 

Локалізація жирів визначалася методом світлової мікроскопії на 

мікроскопі Olympus BX51, при збільшеннях 10/0,25×10 та 40/0,65×10, з 

переглядом до 30 полів зору мікроскопу. Краплини жиру, розташовані 

позаклітинно, розрізнялися за діаметром: мікрокраплини (1-2 мкм), дрібні 

краплини (3-10 мкм) і крупні жирові краплини – >10 мкм. Жировий детрит 

оцінювався за інтенсивністю: І – слабка, ІІ – помірна, ІІІ – виразна 

інтенсивність. 

Кількість ПМ, які містили краплини жиру, визначено за наступною, 

умовно прийнятою, робочою градацією: 1 у.о. – дуже мало (1-2 одиниці), 2 у.о. 

– мало (5-10 клітин), 3 у.о. – середня кількість (10-20 клітин), 4 у.о. – багато 

(20-30 клітин), 5 у.о. – дуже багато (більше 50 клітин) в одному п/з мікроскопу 

при збільшенні 10/0,25×10. 

Усі випадки описували за спеціально розробленими тематичними 

картами. 

Дослідження розподілу мас Ф різного «віку», тобто різного ступеню 

зрілості, в тканині легень при Т легень проводилося з використанням 

методики забарвлення гістопрепаратів помаранчевий-червоний-голубий 

(ПЧГ) – методика MSB у модифікації Зербіно-Лукасєвича [27]. Ця методика є 

оригінальною модифікацією методу MSB, перевага якої полягає у можливості 

більш точної оцінки ступеня зрілості Ф із використанням доступних реактивів. 
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Для даного дослідження було відібрано 50 випадків тканини легень з Т та 

морфологічно різними ступенями активності. Всі випадки були розділені на 2 

групи: 1-а група – 30 випадків прогресування туберкульозного процесу у формі 

Т (морфологічно високий ступінь активності), 2-а група – 20 випадків Т на 

стадії стабілізації запального процесу (морфологічно помірний ступінь 

активності специфічного запального процесу легень). 

Наводимо пропис варіанту методики ПЧГ у модифікації Зербіно-

Лукасєвича для забарвлення гістопрепаратів [4, 27, 43], яка застосована у 

нашому дослідженні. В роботі використані наступні реактиви: «оранж G» 

(Реахим, СССР), кислотний червоний (Sigma-Aldrich, Китай), фосфорно-

вольфрамова кислота (Merck, Німеччина), водний голубий (Химлаборреактив, 

Китай) та гематоксилін Майєра (Kaltek srl, Італія). 

1. Депарафіновані зрізи вносимо в гематоксилін Майєра – 15 хвилин; 

2. Дистильована вода – 5 секунд; 

3. Барвник «Оранж G» – 3 хвилини; 

4. Дистильована вода – 5 секунд; 

5. 1% розчин кислотного червоного на 25% розчині оцтової кислоти – 8 

хвилин; 

6. Дистильована вода – 5 секунд; 

7. 1% водний розчин фосфорно-вольфрамової кислоти – 5 хвилин; 

8. Дистильована вода – 5 секунд; 

9. 0,5% розчин водного голубого на 1% розчині оцтової кислоти – 2 

хвилини; 

10. Дистильована вода – 5 секунд; 

11. Спирт 96° – двічі по 2 хвилини, зрізи просушують фільтрувальним 

папером; 

12. Толуол – 2 хвилини; 

13. Заключають у бальзам під покривне скельце. 

Результати фарбування. Наявні маси Ф забарвлюються у жовто-червоні 

відтінки або червоно-сірий колір, в залежності від «віку» Ф. Детритні маси 
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набувають різні відтінки сірувато-білісуватого кольору. Забарвлення сполучної 

тканини – від блідо-голубого до інтенсивно-синього, в залежності від 

гістологічної будови тканини. Гладенько-м’язеві структури забарвлюються у 

малиновий колір. Ядра різних клітин набувають бурдового кольору різних 

відтінків [26]. 

Мікроскопічне дослідження проводили на мікроскопах Olympus CX21, 

Olympus BX51, основні робочі збільшення – 10/0,25×10 та 20/0,45×10. 

Проводено мікроскопічне вивчення локалізації, об’єму та «віку» 

фібринових мас у різних гістологічних структурах тканини легень з наявністю 

Т. Для напівкількісної оцінки об’єму фібринових мас у препаратах була 

прийнята наступна умовна робоча градація: + – дрібні відкладення, ++ – 

помірні відкладення, +++ – масивні відкладення. «Вік» Ф визначався за 

кольором його забарвлення: жовто-помаранчевий колір відповідав «молодому» 

Ф (0-6 годин), яскраво-червоний – «зрілому» (7-24 годин) та сіро–бурий – 

«старому» (більше 48 годин). 

Усі виявлені гістологічні ознаки кожного випадку вносили до спеціально 

розроблених тематичних карт. 

Виявлення M. tuberculosis та особливостей локалізації бактерій в тканині 

легень у фазу загострення туберкульозного запалення проводено з 

використанням методу виявлення МБТ за Цілем-Нільсеном в гістопрепаратах 

[43]. В роботі використовували барвник карбол-фуксин Ціля фірми Merck 

(Німеччина). 

Дослідження проводено на серійних зрізах окремих ділянок тканини 

легень на матеріалі 25 резектатів легень з наявністю Т та з морфологічно 

визначеним високим ступенем активності туберкульозного запалення. 

Вивчалися ділянки внутрішнього вмісту та капсули Т, перифокальні ділянки до 

Т та на віддалені від Т, зони візуально збереженої тканини легень. 
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Пропис варіанту методики фарбування за Ц-Н на виявлення мікобактерій: 

1. Вирізають прямокутники із фільтрувального паперу та покривають 

ними депарафіновані зрізи, зверху капають розчин карбол-фуксину Ціля. 

Нагрівають скельця зі зрізами до появи перших парів; 

2. Залишають охолоджуватися при кімнатній температурі на 20 хвилин; 

3. Проточна вода – 2 хвилини; 

4. Солянокислий спирт – 0,5-1 хвилина; 

5. Проточна вода – 2-5 хвилини; 

6. Метиленовий синій Лефлера – 2 хвилини; 

7. Проточна вода – 2 хвилини; 

8. Спирт 70° – 2 хвилини; 

9. Проточна вода – 2 хвилини; 

10. Спирти 96° – двічі по 2 хвилини, просушують фільтрувальним папером; 

11. Толуол – 2 хвилини; 

12. Заключають у бальзам під покривне скельце. 

Результати фарбування. Структури мікобактерії забарвлюються в 

яскраво-червоний колір з малиновим відтінком, ядра клітин набувають синього 

кольору, а цитоплазма клітин – блідо-голубого кольору [164]. 

Аналіз гістологічних препаратів проводили на світловому мікроскопі 

Olympus ВX51, робоче збільшення 100/1,25×10. 

Для напівкількісної оцінки кількості кислото-стійких бактерій (КСБ) у 

тканині легень була прийнята наступна робоча градація: мало – 1-5 КСБ на 

одне поле зору (п/з), помірна кількість – 6-15 КСБ на п/з, багато – 16-25 КСБ на 

п/з, дуже багато – більше 25 КСБ на п/з. За такою ж градацією визначалася 

кількість макрофагів із внутрішньоклітинною локалізацією КСБ. Додатково 

відмічалися морфологічні прояви корд-фактору (вірулентності) КСБ, а саме 

явища «злипання» кількох паличок, розташування їх у вигляді «ланцюжка», 

стрічок серпантину, тощо. 

Мікробіологічні результати щодо виявлення КСБ та культур МБТ в 

харкотинні та операційному матеріалі, які проводилися в терміни, передбачені 
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Наказом МОЗ України № 1091 від 21.12.2012 р. [72] були отримані з 

відповідних історій хвороб. 

Всі спостереження описували за спеціально розробленими тематичними 

картами. 

Другий метод виявлення M. tuberculosis та особливостей локалізації й 

морфології бактерій в тканині легень у фазу загострення туберкульозного 

процесу – флуоресцентний (аурамін-родаміновий) метод виявлення МБТ в 

зразках тканини з використанням кіта «TB-fluor», виробництва Німеччини 

(MERCK) [128], який, згідно даних літератури [113, 118, 149], більш 

ефективний порівняно до методики Ц-Н. 

Аурамін-родаміновий флуоресцентний метод (Tb-fluor) ґрунтується на 

виявленні КСБ, що залишаються пофарбованими, навіть після процесу 

сильного знебарвлення розчинами, такими як HCl-етанол [149]. 

Дослідження проводено на серійних зрізах окремих ділянок тканини 

легень на матеріалі 25 резектатів легень з наявністю Т та з морфологічно 

визначеним високим ступенем активності туберкульозного запалення. Вивчали 

ділянки внутрішнього вмісту та капсули Т, перифокальні ділянки до Т та на 

віддалені від Т, зони візуально збереженої тканини легень. 

Пропис флуоресцентного метода прямого виявлення мікобактерій в 

тканинах з використанням кіта «TB-fluor». Набір реагентів – кіт «TB-fluor» 

містить готові сертифіковані розчини реагентів для послідовного нанесення їх 

на гістопрепарати. 

1. Депарафіновані препарати вносять в аурамін-родаміновий розчин – 15 

хвилин; 

2. Промити в проточній воді – 10 хвилин; 

3. Розчин для знебарвлення – 1 хвилина; 

4. Промити в проточній воді – 5 хвилин; 

5. Розчин для контрастного фарбування – 5 хвилин; 

6. Промити в проточній воді – 5 хвилин; 

7. Заключають в бальзам під покривне скельце. 



 46 

Результат фарбування: при мікроскопічному дослідженні паличковидні 

КСБ набувають червоно-оранжевого або жовто-зеленого забарвлення, залежно 

від комбінацій використаних фільтрів на темному фоні. Наявність КСБ свідчить 

про позитивний результат, а відсутність КСБ – про негативний результат [156]. 

Аналіз препаратів проводили при збільшенні 40/0,65×10, у світлі 

люмінесценції мікроскопу Olympus ВX51 з люмінесцентною приставкою U-

RFL-T. Використовували синьо-фіолетовий світлофільтр з полосою 

пропускання хвилі довжиною 302-450 нм. 

Для оцінки кількості КСБ була прийнята наступна робоча градація: мало 

– 1-5 КСБ на п/з, помірна кількість – 6-15 КСБ на п/з, багато – 16-25 КСБ на п/з, 

дуже багато – більше 25 КСБ на п/з. За такою ж градацією визначалися 

кількість макрофагів із внутрішньоклітинною локалізацією КСБ. Відмічалися 

морфологічні прояви корд-фактору (вірулентності) КСБ, а саме – «злипання» 

кількох паличок, розташування їх у вигляді «ланцюжка», стрічок серпантину, 

тощо. 

Усі спостереження описували за спеціально розробленими тематичними 

картами. 

 

2.4. Статистичні методи 

 

Статистична обробка результатів гістологічних та мікробіологічних 

досліджень здійснювалася параметричними й непараметричними методами 

статистики в програмі “Exсel-2000”. Обчислення основних статистичних 

показників проводили за безпосередніми кількісними даними, отриманими в 

результаті досліджень (середнє арифметичне значення – М; стандартна похибка 

середнього арифметичного – m; доля, виражена у відсотках – P; стандартна 

похибка долі – σp) [14]. Порівняння середніх групових значень та оцінка 

достовірності відмінностей проводилися за параметричними та 

непараметричними методами варіаційної та рангової статистики із 

застосуванням t-критерію Стьюдента-Фішера, критерію Пірсона, U-критерію 
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Уілкоксона-Mанна-Уїтні, Z-критерію [49]. Статистично вірогідною вважали 

різницю з рівнем р < 0,05, р < 0,01 та р < 0,001. 

Зберігання первинних даних досліджень та їх математична обробка 

проводилася за допомогою ліцензійних програмних продуктів, що входять у 

пакет Microsoft Office Professional 2007, ліцензія Russian Academic OPEN No 

Level № 43437596. 

Гістологічний опис матеріалу (тканини легень) проводився згідно до 

термінології міжнародної гістологічної номенклатури [19, 70]. 
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РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАДКІВ 

ТРИВАЛОГО ПРОГРЕСУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО УРАЖЕННЯ 

ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ 

З ПРОГРЕСУВАННЯМ ТУБЕРКУЛЬОМИ (ЗА РЕЗЕКЦІЙНИМ 

МАТЕРІАЛОМ) 

 

Насамперед був проведений оглядовий статистичний аналіз щодо усіх 

випадків з отриманням операційного матеріалу (тканини легень людини) з 

різними формами туберкульозного ураження згідно до медичної документації 

(історій хвороб, статистичних талонів) за 2010-2012 роки. Додатково враховано 

результати патологоанатомічних досліджень летальних випадків від ТБ за цей 

же проміжок часу. 

Узагальнюючі показники щорічної кількості оперативних втручань з 

приводу ТБ легень, з уточненням форм-фаз захворювання у цих випадках, а 

також кількість автопсій, де основним захворюванням визначений 

«туберкульоз легень», представлені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Кількість випадків різних форм туберкульозу легень за операційним 

та секційним матеріалом за 2010-2012 роки, абс., (P ± σp), % 

Показник 

Роки 
Загалом 

2010 2011 2012 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Загальна кількість 

операцій: 
93 94,9 ± 2,2 118 95,2 ± 1,9 98 95,1 ± 2,1 309 95,1 ± 1,2 

– фіброзно-

кавернозний 

туберкульоз 

35 37,6 ± 5,0 36 30,5 ± 4,2 28 28,6 ± 4,6 99 32,0 ± 2,7 

– туберкульоми 55 59,2 ± 5,1 61 51,7 ± 4,6 62 63,3 ± 4,9 178 57,6 ± 2,8 

– інші форми ТБ* 

легень 
3 3,2 ± 1,8 21 17,8 ± 3,5 8 8,2 ± 2,8 32 10,4 ± 1,7 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість автопсій 

з основним 

захворюванням 

«ТБ легень» 

5 5,1 ± 2,2 6 4,8 ± 1,9 5 4,9 ± 2,1 16 4,9 ± 1,2 

Усього випадків 98 100,0 124 100,0 103 100,0 325 100,0 

Примітка:  – інфільтративний ТБ, дисемінований ТБ, міліарний ТБ, 

циротичний ТБ, казеозна пневмонія, посттуберкульозні зміни. 

 

Отримані результати свідчать, що в період 2010-2012 років в клініці 

інституту визначався відносно стабільний рівень хірургічної активності щодо 

лікування ТБ легень. Кожен рік виконувалося близько 100 оперативних 

втручань, загалом за 3 роки було виконано 309 операцій. Причому, згідно 

показників табл. 3.1, очевидно, що переважна кількість оперативних втручань 

проводилася з приводу Т легень – від 51,7% випадків у 2011 році до 63,3% в 

2012 році (в середньому – 57,6% випадків щорічно). Тоді як кожен рік у 

середньому 32,0% усіх операцій виконувалося з приводу фіброзно-

кавернозного ТБ легень. 

Відмічено, що в цей же період спостереження спостерігали відносно 

стабільну ситуацію й у відношенні щорічної кількості летальних випадків, 

щорічно помирало 5-6 осіб з верифікованим діагнозом «ТБ легень». Але, слід 

зауважити, що серед померлих пацієнтів, діагнозу «Т легень» не було. 

В таблиці 3.2 представлені дані щодо кількості Т легень у кожному 

клінічному випадку (вони були одиничними або множинними), а також 

гістологічне визначення ступеня активності специфічного запального процесу в 

кожному випадку. Як вже зазначалося, гістологічне визначення ступеня 

активності при Т легень проводили за раніше розробленим алгоритмом 

дослідження [56]. Звертає увагу той факт, що в низці випадків, при забарвленні 

гістопрепаратів гематоксиліном і еозином, за наявними в зрізах гістологічними 

ознаками було досить важко чітко відмежувати високий та помірний ступені 
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активності запального процесу. Тому в таблиці 3.2 окремим рядком врахували 

такі випадки. Тим не менше, зрозуміло, що в цих випадках істинна стабілізація 

специфічного запалення очевидно ще не була досягнута. Ось чому ці випадки 

були залучені до вивчення в основну групу дослідження – прогресування ТБ у 

формі Т легень. 

Більш аніж у третини випадків (37,6%) були наявні множинні Т легень, 

що можна вважати одним із чинників ризику щодо більшої ймовірності 

прогресування (реактивації або фази загострення) специфічного запального 

процесу. 

Таблиця 3.2 

Характеристика випадків туберкульом легень за кількістю та 

активністю специфічного запалення за гістологічним дослідженням 

операційного матеріалу, абс., (P ± σp), % 

Показник 

Роки 
Загалом 

2010 2011 2012 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

Число туберкульом у кожному випадку: 

– солітарні 35 63,6 ± 6,5 38 62,3 ± 6,2 38 61,3 ± 6,2 111 62,4 ± 3,6 

– множинні 20 36,4 ± 6,5 23 37,7 ± 6,2 24 38,7 ± 6,2 67 37,6 ± 3,6 

Ступінь активності за гістологічним дослідженням: 

– високий 3 5,5 ± 3,1 5 8,9 ± 3,5 12 19,4 ± 5,0 20** 11,2 ± 2,4** 

– високо-

помірний 
6 10,9 ± 4,2 3 4,9 ± 2,8 6 9,7 ± 3,8 15** 8,4 ± 2,1** 

– помірний 25 45,5 ± 6,7 27 44,3 ± 6,4 31 50,0 ± 6,4 83** 46,6 ± 3,7** 

– низький 21 38,2 ± 6,6 26 42,6 ± 6,3 13 21,0 ± 5,2 60** 33,7 ± 3,5** 

Усього 55 100,0 61 100,0 62 100,0 178 100,0 

Примітка: ** – р<0,01 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між ступенями активності статистично підтвержена. 

 

Результати таблиці 3.2 переконливо свідчать про те, що за період 

дослідження близько половини випадків з Т легень (46,6%) на момент 

оперативного втручання відповідали фазі стабілізації захворювання, оскільки 
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морфологічно визначали помірний ступінь його активності. Дещо менший 

процент випадків характеризувався як низький ступінь активності запалення 

(33,7%). Але в середньому в 11,2% випадків чітко визначено високий ступінь 

активності специфічного запалення, тобто фазу прогресування хвороби. Якщо 

ж урахувати ще випадки з умовно виділеним «високо-помірним» ступенем 

активності запального процесу в тканині легень, то практично в 19,7% (35 

випадків) оперативних втручань з приводу Т легень на момент операції 

існувала активність специфічного процесу. Доцільно зазначити, що в класичній 

праці Авербаха М.М. [1] наведені дуже близькі кількісні показники як 

співвідношення солітарних та множинних Т, так і питомої ваги випадків Т з 

ознаками їх прогресування. 

В таблиці 3.3 представлена поглиблена кількісна патологоанатомічна 

характеристика 35 випадків Т легень, в яких при морфологічному дослідженні 

визначені високий (та високо-помірний) ступені активності специфічного 

запалення в операційному матеріалі (вибірка періоду 2010-2012 років). 

 

Таблиця 3.3 

Патологоанатомічні показники випадків туберкульом легень з 

морфологічно високим (та високо-помірним) ступенем активності 

запального процесу (клінічна фаза прогресування хвороби), 

 абс., (P ± σp), % 

Показник 
2010 2011 2012 Загалом 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість хворих 9 100,0 8 100,0 18 100,0 35 100,0 

Стать хворих: 

– чоловіки 6 66,7 ± 15,7 5 60,0 ± 21,9 4 22,2 ± 9,8 15 42,9 ± 8,4 

– жінки 3 33,3 ± 15,7 3 40,0 ± 17,9 14 77,8 ± 9,8 20 57,1 ± 8,4 

Вік, роки 29,7 ± 3,3 29,3 ± 5,1 27,5 ± 2,4 28,5 ± 1,8 



 52 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Виявлення МБТ на 

час оперативного 

втручання (усього 

випадків): 

– – 4 50,0 ± 17,7 6 33,3 ± 11,1 10 28,6 ± 7,6 

– в мокротинні – – 4 50,0 ± 17,7 5 27,8 ± 10,6 9 25,7 ± 7,4 

– в операційному 

матеріалі 
– – 1 12,5 ± 11,7 2 11,1 ± 7,4 3 8,6 ± 4,7 

Характеристика МБТ за їх резистентністю до ліків 

– чутливі – – – – – – – – 

– монорезистентні 1 11,1 ± 10,5 1 12,5 ± 11,7 – – 2 5,7 ± 3,9 

– полірезистентні – – – – – – – – 

– мультирезистентні – – 1 12,5 ± 11,7 3 16,7 ± 8,8 4 11,4 ± 5,4 

– розширена 

резистентність 
– – – – 2 11,1 ± 7,4 2 5,7 ± 3,9 

Кількість туберкульом за клініко-рентгенологічними даними, макропрепаратом: 

– солітарна 6 66,7 ± 15,7 5 60,0 ± 21,9 11 61,1 ± 11,5 22 62,9 ± 8,2 

– множинні 3 33,3 ± 15,7 3 40,0 ± 17,9 7 38,9 ± 11,5 13 37,1 ± 8,2 

Сторона ураження: 

– ліва 3 33,3 ± 15,7 1 12,5 ± 11,7 8 44,4 ± 11,7 12 34,3 ± 8,0 

– права 5 55,6 ± 16,6 7 87,5 ± 11,7 9 50,0 ± 11,8 21 60,0 ± 8,3 

– обидві легені 1 11,1 ± 10,5 – – 1 5,6 ± 5,4 2 5,7 ± 3,9 

Поширеність туберкульозного ураження: 

– сегмент 5 55,6 ± 16,6 1 12,5 ± 11,7 5 27,8 ± 10,6 11 31,4 ± 7,8 

– кілька сегментів – – 2 25,0 ± 15,3 5 27,8 ± 10,6 7 20,0 ± 7,8 

– частка легені 4 44,4 ± 16,6 5 60,0 ± 21,9 8 44,4 ± 11,7 17 48,6 ± 8,4 

Загальна тривалість 

захворювання, роки 
1,2 ± 0,5 2,1 ± 1,5 2,7 ± 2,0 2,2 ± 1,1 

Результат попереднього лікування: 

– вперше розпочате, 

без суттєвого ефекту 

хіміотерапії 

6 66,7 ± 15,7 7 87,5 ± 11,7 12 66,7 ± 11,1 25 71,4 ± 7,6 

– неефективний курс 

(курси) хіміотерапії 
3 33,3 ± 15,7 1 12,5 ± 11,7 6 33,3 ± 11,1 10 28,6 ± 7,6 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наявність супутньої патології:  

– цукровий діабет – – 1 12,5 ± 11,7 3 16,7 ± 8,8 4 11,4 ± 5,4 

– токсичний гепатит 2 22,2 ± 13,9 1 12,5 ± 11,7 1 5,6 ± 5,4 4 11,4 ± 5,4 

– хвороби серцево-

судинної системи 
– – – – 2 11,1 ± 7,4 2 5,7 ± 3,9 

– хвороби органів 

дихання 
– – 1 12,5 ± 11,7 – – 1 2,9 ± 2,8 

– інші – – 1 12,5 ± 11,7 2 11,1 ± 7,4 3 8,6 ± 4,7 

 

Звертає увагу зростання в 2012 році числа оперативних втручань при Т 

легень з прогресуючими формами захворювання на тлі відносно стабільної 

загальної щорічної кількості операцій з приводу Т за період дослідження. Тобто 

спостерігалася тенденція щодо зростання питомої ваги випадків з 

прогресуванням запального процесу у формі Т легень з 16,4% (2010 р.) до 

29,0% випадків (2012 р.), (р>0,05). Зазначена тенденція підтверджувалася й 

щорічним зростанням кількості випадків з мікробіологічним виявленням КСБ 

на час оперативного втручання: в 2010 році такі випадки взагалі не виявляли, а 

в 2012 році в 6 (33,3%) з 18 випадків у біоматеріалі були виявлені КСБ. 

Водночас слід відмітити загалом досить низький відсоток мікробіологічного 

виявлення МБТ (у середньому 28,6% випадків за період спостереження) 

різними методами серед хворих з Т легень та морфологічно визначеним 

високим ступенем активності специфічного запалення. Можливо, цей факт 

обумовлений тим, що застосовувалися лише методи бактеріоскопії та 

культурального посіву, оскільки на період дослідження полімеразна ланцюгова 

реакція щодо виявлення дезоксирибонуклеїнової кислоти мікобактерій та 

генно-молекулярні методи виявлення МБТ в Інституті ще не були впроваджені. 

За результатами визначення профілю хіміорезистентності штамів МБТ 

серед пацієнтів з морфологічними ознаками високого або високо-помірного 

ступеня активності специфічного запалення в період спостереження 

встановлено, що чутливі до ліків або полірезистентні штами МБТ взагалі не 
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висівали, монорезистентні штами мали місце в 2-х випадках. 

Мультирезистентні штами МБТ визначені у 4-х випадках, а штами з 

розширеною резистентністю до протитуберкульозних препаратів – у 2-х 

випадках. Таким чином, серед випадків Т легень з прогресуванням 

захворювання профіль резистентності штамів МБТ визначений у 8 (22,9%) 

випадках, причому у 6 (75,0%) з них мали місце мультирезистентні штами МБТ 

та штами із розширеною резистентністю. 

За період спостереження вік хворих суттєво не змінювався та складав у 

середньому 28,5 роки. 

Встановлено, що в групі дослідження переважали випадки солітарних Т (22 

з усіх 35) – 62,9%, найчастіше ураження локалізувалося в правій легені та 

охоплювало одну її частку – 48,6% випадків. Дещо менше випадків було з 

ураженням одного сегменту (31,4%). Ціла легеня, як правило, не вражалася. 

Відмічена тенденція до зростання тривалості захворювання на Т легень 

серед хворих, яким було призначене хірургічне лікування – з 1,2 років у 2010 

році до 2,7 років у 2012 році. Переважна більшість хворих з Т на момент 

оперативного втручання мала діагноз вперше діагностованого ТБ легень. 

Певною мірою таке спостереження можна пояснити клінічними особливостями 

перебігу ТБ легень цієї форми. Згідно до записів в історії хвороби, у хворих 

дуже часто були відсутні суб’єктивні скарги або ж вони були мінімальними на 

момент госпіталізації. У випадках, коли призначене стандартизоване 

терапевтичне лікування не забезпечило суттєвого позитивного ефекту та були 

показання до проведення оперативного втручання [71], проводили додаткове 

хірургічне лікування. 

У групі дослідження з Т легень супутня патологія зустрічалася в 

поодиноких випадках, переважно це були цукровий діабет або ж токсичний 

гепатит, останній, як правило, є побічним негативним ефектом від інтенсивного 

курсу протитуберкульозної хіміотерапії. Незначний відсоток супутніх 

захворювань, на нашу думку, обумовлений як молодим віком пацієнтів, так і 
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відносно «сприятливим», чітко обмеженим характером основного 

захворювання. 

Таким чином, згідно до вищепредставлених кількісних показників різних 

чинників, які пов’язані з випадками резекції легень з Т, було визначено, що 

серед усіх оперативних втручань з приводу ТБ легень, найбільша кількість їх 

припадає саме на Т легень. Випадки Т легень з прогресуванням 

туберкульозного запального процесу на момент операції склали біля 19,7%. 

Солітарні Т складали біля двох третіх від усіх випадків. Найчастіше 

ураження локалізувалося в правій легені та охоплювало одну її частку (48,6% 

випадків). Випадки з ураженням одного сегменту склали 31,4% випадків. 

Верифікація туберкульозної етіології хвороби, тобто мікробіологічне виявлення 

МБТ, мало місце менш аніж у третини випадків, причому при визначенні 

профілю резистентності штамів МБТ більшість (75,0% випадків) з них були 

мультирезистентні або з розширеною резистентністю. 

Частина представлених даних увійшла у відповідні статті: «Клинико-

морфологические особенности туберкулем легких с морфологическими 

признаками активности специфического процесса», «Морфологические 

особенности легочной ткани с туберкулемой в фазе прогрессирования 

специфического воспаления» та «Сучасні клініко-анатомічні особливості 

туберкульом легень» (див. Список використаних джерел). 
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РОЗДІЛ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КЛІТИННИХ 

РЕАКЦІЙ ТКАНИНИ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ ЗА ПРОГРЕСУВАННЯ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМІ 

ТУБЕРКУЛЬОМИ ЛЕГЕНЬ 

 

Морфологічні зміни легень людини за умов розвитку в них Т ретельно 

вивчалися ще з середини минулого століття, зокрема Авербахом М.М. [1], 

Струковим А.І. [87], Уваровою О.О. [82]. Але з часом перед морфологами 

постають нові завдання, викликані часом, – вивчення особливостей морфології 

ТБ в сучасних умовах, біологічних чинників прогресування ТБ при різних 

формах його розвитку, особливо – варіантів тривалого невпинного 

прогресування хвороби. Саме низку біологічних аспектів тривалого 

прогресування ТБ легень у формі Т нами й було досліджено. 

 

4.1. Морфологічна характеристика тканини легень з туберкульомою 

залежно від ступеня активності специфічного запального процесу при 

забарвленні гістологічних препаратів гематоксиліном і еозином 

 

Ще в 60-80-ті роки минулого століття проводився ряд досліджень з метою 

визначення активності специфічного запального процесу при Т легень. У цих 

роботах визначалася вираженість специфічних клітинних реакцій тканини 

легень у порівнянні з біохімічним дослідженням білкового спектру казеозних 

мас із Т і вогнищ; порівнювалися результати рентгенологічного дослідження 

легень із імунологічним станом периферичної крові, а також проводилися 

порівняння результатів морфологічного дослідження Т із клініко-

рентгенологічними даними і загальноприйнятими лабораторними показниками 

крові [17, 81, 91]. В усіх цих роботах було встановлено, що окремі результати 

клініко-рентгенологічного дослідження, лабораторні та імунологічні показники 

не можуть забезпечити достатньо повної об’єктивної оцінки ступеня активності 

запального процесу, порівняно з морфологічним аналізом Т легень. 



 57 

В останні роки спостерігається підвищений інтерес до проблеми розвитку 

Т легень, що, вірогідно, зумовлено значною питомою вагою випадків Т в 

структурі сучасного ТБ легень у людини, тривалістю епідемії ТБ і його 

мінливістю. 

На сьогоднішній день зберігається не вирішеною низка питань, що 

стосуються безпосереднього визначення активності специфічного запального 

процесу під час оперативних втручань при Т легень, а саме – чітко не визначена 

низка конкретних морфологічних ознак, характерних для різних ступенів його 

активності. 

У групу дослідження був включений операційний матеріал (фрагменти 

тканини легень) 46 випадків з Т легень. 

З метою проведення гістологічного дослідження на етапі вирізки 

отримували 2-3 шматочки тканини легень площею 2,5х2,5-3,0 см і товщиною 4-

5 мм, які містили вищезазначені ділянки наукового інтересу, а саме – 

внутрішній вміст Т з капсулою, капсулу Т з прилеглою паренхімою легень та 

паренхіму легень на віддаленні, в середньому, від Т на 2-3 см. Один із серійних 

зрізів кожного шматочка тканини забарвлювали гематоксилін і еозином. 

Проведено морфологічне дослідження тканини легень за оглядовою 

методикою, з метою визначення ступеня активності специфічного запального 

процесу [34, 56, 57] за низкою загальновідомих гістологічних ознак. У 

результаті всі спостереження були розподілені на дві групи – з високим (25 

випадків, 1-а група) та помірним або низьким (21 випадок, 2-а група) ступенями 

активності (див. Розділ 2). 

Тип Т визначали за клініко-анатомічною класифікацією, запропонованою 

М.М. Авербахом [1]. Основні результати дослідження представлені в табл. 4.1. 

Серед Т з високим ступенем активності в 21 випадку (84,0%) з 25 мали місце Т 

типу казеом, Т інфільтративно-пневмонічного типу спостерігали лише у 4 

випадках (16,0%). За підтипом Т-казеом, у 8 випадках (38,1%) із 21 

спостерігали Т-казеоми конгломеративного типу, в 6 (28,6%) випадках Т були 

множинні. Солітарні гомогенні Т і Т-казеоми шаруватого типу спостерігалися в 
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11 і 4 випадках відповідно (52,4% і 19,0%). Отримані результати добре 

узгоджуються з аналогічними результатами інших досліджень [9, 10, 97]. 

 

Таблиця 4.1 

Морфологічна характеристика туберкульом з різним ступенем 

активності специфічного запального процесу, абс., (P ± σp), % 

 

Морфологічна характеристика 
1-а група, (n = 25) 2-а група, (n = 21) 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

1 2 3 4 5 

Типи туберкульом: 

– гомогенна казеома 13 52,0 ± 10,0* 17 81,0 ± 8,6* 

– шарувата казеома 8 32,0 ± 9,3 4 19,0 ± 8,6 

– конгломеративна  8 32,0 ± 9,3 6 28,6 ± 9,9 

– пневмонієподібна 4 16,0 ± 7,3 – – 

– пов’язана з бронхом 11 44,0 ± 9,9 4 19,0 ± 8,6 

Внутрішній вміст туберкульоми: 

– казеоз 21 84,0 ± 7,3* 21 100,0 ± 0,0* 

 «чистий»  2 8,0 ± 5,4*** 17 81,0 ± 8,6*** 

 з периферичним 

некробіозом 
19 76,0 ± 8,5*** 4 19,0 ± 8,6*** 

– некробіоз пневмонічного 

вогнища 
4 16,0 ± 7,3 – – 

– кальцинати 5 20,0 ± 8,0* 10 47,6 ± 10,9* 

Капсула туберкульоми: 

– одношарова 1 4,0 ± 3,9*** 9 42,9 ± 10,8*** 

– двошарова 24 96,0 ± 3,9*** 12 57,1 ± 10,8*** 

– двошарова нерівномірної 

товщини 
20 80,0 ± 8,0 12 57,1 ± 10,8 

– з вогнищами гіалінозу 5 20,0 ± 8,0*** 15 71,4 ± 9,9*** 
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Продовження табл. 4.1 

Примітка: * – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою та 2-ю групою статистично підтверджена; ** – р<0,01 

вірогідність розбіжностей відповідного показника між 1-ю групою та 2-ю 

групою статистично підтверджена; *** – р<0,001 вірогідність розбіжностей 

відповідного показника між 1-ю групою та 2-ю групою статистично 

підтверджена. 

 

При порівнянні різних типів Т у групах з морфологічно високим та 

помірно-низьким ступенем активності туберкульозного запалення визначено 

вірогідне переважання (р<0,05) гомогенних казеом та відсутність 

пневмонієподібних Т при стиханні специфічного запалення (група порівняння). 

Внутрішній вміст Т в обох групах був представлений казеозними 

некротичними массами. В 1-й групі центральний казеоз визначений в 

21 (84,0%) випадку, тобто в переважній більшості, але на відміну від 2-ї групи, 

у значній кількості, 19 (76,0%) випадках, казеозні маси по периферії містили 

домішки некробіотичних мас, (р<0,001) (рис. 4.1). У цих випадках 

спостерігалися невеликі за розміром вогнищеві скупчення сегментоядерних 

лейкоцитів та клітинного детриту, лімфоцити, нечисленні епітеліоїдні клітини, 

останні – переважно з дегенеративно-дистрофічними ознаками, які 

розташовувалися серед «чистих» казеозних мас. Зазначені спостереження 

цілком узгоджуються з встановленим фактом скупчень нейтрофілів при 

гострому прояві специфічного запального процесу [69]. У 4-х (16,0%) випадках 

1-ї групи внутрішній вміст Т являв собою некробіотичні маси пневмонічного 

вогнища, тоді як в 2-й групі такі прояви (тип Т) не спостерігалися. В 2-й групі 

1 2 3 4 5 

– з набряком 4 16,0 ± 7,3 – – 

– наявність крайового 

розшарування на межі з 

некротичними масами 

18 72,0 ± 9,0** 7 33,3 ± 10,3** 

4
3
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внутрішній вміст Т в 17 (81,0%) випадках був представлений «чистим» 

казеозом і лише в 4-ох випадках – з домішками некробіозу. 

 

 

Рис. 4.1. Фрагмент стінки туберкульоми з ознаками її специфічної 

активності. В гістопрепараті представлена вогнищева деструкція внутрішнього 

вмісту та частини грануляційного шару (зліва) туберкульоми. У відокремленій 

частині – клітинний детрит серед некротичних мас, епітеліоїдні клітини, 

ближче до капсули – лімфоїдні клітини. Капсула туберкульоми представлена 

переважно товстими колагеновими волокнами, поодинокими капілярами з 

дифузною інфільтрацією лімфоцитами та фіброцитами. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ×40. 

 

Наявність периферичного некробіозу у внутрішньому вмісті Т є 

свідченням (проявом) активності запального процесу. 
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Депозити кальцинатів у внутрішньому вмісті Т в 2-й групі з помірно-

низьким ступенем активності зустрічалися вірогідно частіше (р<0,05), що 

свідчить про дегенеративно-дистрофічні процеси у вмісті Т на тлі хронічного 

специфічного запального процесу. Крім того, в одиничних спостереженнях 

відмічали вогнищеві відкладення вугільного пилу, ближче до капсули – 

контури кристалів холестерину і жирних кислот. 

Дослідження капсули Т також виявило наявність низки відмінностей між 

двома групами. Так, у 1-й групі в переважній більшості випадків капсула Т має 

двошарову структуру (р<0,001), причому ці шари нерівномірної товщини, та з 

наявністю крайового розшарування на межі з некротичними масами (р<0,01). 

Дві із вищезазначених ознак – кількість шарів капсули та крайова деструкція, 

вірогідно частіше виявляються при високому ступені активності 

туберкульозного запалення порівняно до 2-ї групи з помірно-низькою 

активністю. У випадках 1-ї групи виявлено суттєве переважання за товщиною 

внутрішнього шару, який був представлений розростаннями специфічних 

грануляцій. Останні були представлені великою кількістю епітеліоїдних клітин, 

орієнтованих у напрямку внутрішніх казеозних мас у вигляді частоколу, за 

якими розташовувались достатньо виразно представлені вогнищеві чи дифузні 

скупчення клітин запального ряду: лімфоїдні клітини, плазматичні клітини, 

макрофаги, еозинофіли, гістіоцити, в тому числі гігантські багатоядерні клітини 

(рис. 4.2). Встановлено, що в більшості випадків кількість еозинофілів була 

значною або помірною. Як відомо [97], наявність запально-клітинної 

інфільтрації в капсулі Т є типовою ознакою активації чи тривалого збереження 

активності запального процесу. 

Типовою знахідкою в 1-й групі була наявність численних фібробластів, 

які розташовувалися по всій товщі капсули Т. 
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Рис. 4.2. Межа внутрішнього вмісту та грануляційного шару капсули 

туберкульоми з активністю специфічного процесу. Будова грануляційного 

шару: численні епітеліоїдні клітини (зелена стрілка), пінисті макрофаги (чорна 

стрілка), лімфоцити та одинична гігантська багатоядерна клітина (помаранчева 

стрілка). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ×200. 

 

В зовнішньому шарі капсули в 11 випадках (44,0%) цієї ж групи 

спостерігали невелику кількість плазматичних клітин, лімфоцитів, еозинофілів 

серед значно численніших фібробластів і фіброцитів (рис. 4.3). 

Найхарактернішою морфологічною ознакою фіброзного шару слугували 

розростання колагенових волокон. У 8 випадках (32,0%) виявлені зрілі 

гранульоми, які щільно прилягали до зовнішнього шару капсули. За типом це 

були епітеліоїдно-клітинні гранульоми з домішкою невеликої кількості 
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лімфоцитів і наявністю багатоядерних гігантських клітин Пирогова-Лангханса, 

при чому такі гранульоми, як правило, були оточені фіброзною капсулою. 

 

 

Рис. 4.3. Туберкульома з ознаками активності. У фіброзному шарі 

капсули туберкульоми серед розростань колагенових волокон спостерігаються 

численні клітини запального ряду – лімфоцити, макрофаги, фібробласти, зрідка 

еозинофіли та подекули фіброцити. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Зб.: ×100. 

 

На відміну від групи з високою активністю, в 2-й групі вірогідно частіше 

(р<0,001) капсула Т була тонка одношарова і переважно була утворена лише 

фіброзною тканиною (рис. 4.4). Також в цій групі вірогідно частіше (р<0,001) 

стінка Т містила осередки гіалінізованих грубих колагенових волокон. Ці 
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відмінності можливо пов'язати з більш тривалим часом перебігу 

туберкульозного запального процесу при Т легень у цій групі. 

 

 

Рис. 4.4. Туберкульома без ознак активності. Капсула туберкульоми 

утворена практично лише товстими колагеновими волокнами, серед яких 

спостерігаються не численні фібробласти та фіброцити. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Зб.: ×100. 

 

Відомо, що наявність запально-клітинної інфільтрації в капсулі Т є 

характерною ознакою активності запального процесу, що зберігається або 

настала [97]. Власне, сама наявність сформованого фіброзного шару капсули Т 

є ознакою її зрілості, і прямо не пов’язана з активністю запального процесу на 

момент дослідження. Відсутність чіткого шару фіброзної тканини свідчить, 

скоріше всього, про те, що Т знаходиться в стані її початкового формування. 
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Така ознака як вогнищевий гіаліноз, достовірно переважала у 2-й групі 

(р<0,001), що відповідно становило 71,4% випадків. В той час спостерігали 

незначний набряк капсули в невеликій кількості випадків в 1-ій групі – 

16,0% випадків відповідно. Очевидно, що набряк характеризує активність 

запального процесу, тоді як вогнища гіалінозу є ознакою тривалого хронічного 

специфічного процесу при Т. 

У збережених альвеолах, прилеглих до зовнішнього шару Т, у 19 (76,0%) 

випадках 1-ї групи та в 7 (33,3%) випадках 2-ї групи були визначені скупчення 

так званих «пінистих макрофагів» (рис. 4.5). У 1-ій групі в переважній 

 

 

Рис. 4.5. Ділянка альвеол поблизу туберкульоми з ознаками специфічної 

активності. В альвеолярних просторах спостерігаються значні скупчення 

пінистих макрофагів. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ×200. 
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більшості випадків в альвеолах відмічено накопичення значної кількості цих 

клітин, тоді як у 2-ій групі в альвеолах була незначна кількість ПМ. В останні 

роки встановлено, що ПМ – це інфіковані клітини, які містять у своїй 

цитоплазмі, а саме – у фагосомах, МБТ у не активному стані. При цьому МБТ 

не втрачають своєї життєздатності і здатності до розмноження. Крім того, 

встановлені прозапальні властивості ПМ, внаслідок продукції ними 

лейкотрієнів та простагландину Е2 [167]. Вірогідна різниця, (р<0,01), випадків 

наявності ПМ у альвеолах поблизу Т між основною групою та групою 

порівняння, на нашу думку, визначає ступінь ризику прогресування 

захворювання у подальшому перебігу і може розцінюватися у якості 

біологічного субстрату нового спалаху активності специфічного запалення у 

групі з високим ступенем активності специфічного запалення. 

При вивченні прилеглої до Т паренхіми легень у 19 (76,0%) випадках 1-ї 

групи та, вірогідно менше, у 10 (47,6%) випадках 2-ї групи виявлені специфічні 

запальноклітинні інфільтрати різного розміру (синонім – осередки специфічної 

пневмонії), які знаходилися на різних стадіях свого розвитку, причому у низці 

випадків спостерігали одночасну присутність кількох інфільтратів з різною 

активністю (рис. 4.6). Кількісні дані щодо вогнищ специфічної пневмонії 

приведені в таблиці 4.2. 

У 1-й групі у 7 випадках (28,0%) – це були фокуси ацинозних та 

лобулярних специфічних запальноклітинних інфільтратів в гострій стадії, про 

що свідчили вогнищеві скупчення фібринозного ексудату в альвеолах, часто з 

включенням клітин запального ряду або фрагментів зруйнованих клітин. Крім 

того, у всіх цих випадках виявлені різні, за кількістю клітин, скупчення 

нейтрофілів. У 2-й групі такі зміни були визначені лише в одному випадку, що 

вірогідно рідше порівняно до 1-ї групи (р<0,05). У 12 випадках (48,0%) 1-ї 

групи виявлені вогнища специфічних запальноклітинних інфільтратів на стадії 

проліферації, що також вірогідно частіше (р<0,05), ніж у групі порівняння. 

Зазначені ділянки були представлені значним скупченням гістіоцитів, 

епітеліоїдних клітин, серед яких часто були присутні гігантські багатоядерні 
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макрофаги, значною кількістю малих лімфоцитів та іноді спостерігалась значна 

еозинофільна інфільтрація. 

Таблиця 4.2 

Частота виявлення специфічних запальноклітинних інфільтратів на 

різних стадіях розвитку в тканині легень при туберкульомах 

залежно від ступеня активності специфічного запалення, 

 абс., (P ± σp), % 

Примітка: * – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою та 2-ю групою статистично підтверджена. 

 

Специфічні запальноклітинні інфільтрати на стадії ущільнення 

виявлялися досить рідко: в 1-й групі були визначені тільки в 1 випадку (4,0%), а 

в 2-й групі – у 2-х (9,5%) випадках. 

Взагалі у 2-й групі, на відміну від 1-ї групи, вірогідно в меншій кількості 

випадків виявлялися фокуси специфічних запальноклітинних інфільтратів на 

стадії загострення (р<0,05) та на стадії проліферації (р<0,05) і у вірогідно 

(р<0,05) більшому відсотку випадків специфічні запальноклітинні інфільтрати 

були відсутні, що свідчить про згасання активності запального процесу в 

паренхімі легень. 

Морфологічна 

характеристика 

інфільтрату 

1-а група, (n = 25) 
2-а група, (n = 

21) 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

Гостра стадія 7 28,0 ± 9,0* 1 4,8 ± 4,6* 

Стадія проліферації 12 48,0 ± 10,0* 4 19,0 ± 8,6* 

Стадія фіброзування 3 12,0 ± 6,5 7 33,3 ± 10,3 

Стадія ущільнення 1 4,0 ± 3,9 2 9,5 ± 6,4 

Наявність кальцинатів 1 4,0 ± 3,9 2 9,5 ± 6,4 

Відсутні  6 24,0 ± 8,5* 11 52,4 ± 10,9* 
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Рис. 4.6. Ділянка тканини легень поблизу туберкульоми з ознаками 

активності специфічного запального процесу. В респіраторному відділі легені – 

морфологічна картина специфічного продуктивного запального процесу з 

фокусом розпаду та формуванням казеозного некрозу (чорна стрілка). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ×100. 

 

В 1-й групі у 8 випадках (32,0%) фокуси специфічної пневмонії являли 

собою так звані «вогнища відсіву» з наявністю великої ділянки центрального 

казеозного некрозу, яка була відмежована від навколишньої паренхіми легень 

сполучнотканинною капсулою. Між некрозом і фіброзною капсулою 

розміщувались типові епітеліоїдно-клітинні гранульоми з наявністю 

гігантських багатоядерних клітин, і центральним некрозом в деяких із них. 

Часто такі вогнища були розміщені серед досить щільного лімфоїдно-

клітинного інфільтрату. Зазначені гістологічні структури, згідно класичних 
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уявлень про перебіг туберкульозу, свідчать про хвилеподібний характер 

протікання основного процесу. 

Поряд з осередками специфічного запалення в паренхімі легень поблизу 

Т визначали ділянку/ділянки неспецифічного запального процесу (8 випадків, 

32,0%). Вони були одиночними і перебували, як правило, на стадії проліферації 

запального процесу. Ексудативна реакція була представлена слабко. В 

клітинному складі запальних інфільтратів визначали в помірній кількості 

гістіоцити, еозинофіли, фібробласти і ПМ. Тільки в 2 випадках (8,0%) декілька 

осередків неспецифічної пневмонії знаходилися в гострій стадії розвитку, про 

що свідчили наявність ексудату в альвеолах та набряк міжальвеолярних 

перетинок. 

Характерною гістологічною ознакою специфічного хронічного 

запального процесу є наявність гранульом різного клітинного складу як у 

капсулі Т (рис. 4.7), так і у тканині легень поза Т (рис. 4.8) та в структурах 

дрібних бронхів і бронхіол. 

 

Рис. 4.7. Епітеліоїдноклітинна гранульома в капсулі туберкульоми. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб.: ×200. 
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Рис. 4.8. Епітеліоїдно-лімфоїдно-клітинна гранульома з центральним 

некрозом (чорна стрілка) поза туберкульомою. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ×40. 

 

Присутність гранульом визначена в обох групах дослідження, але 

підрахунок абсолютної кількості усіх гранульом показав, що у випадках Т 1-ї 

групи загальна їх кількість склала 232 одиниці, всередньому, 3,8% гранульом 

на препарат, а в 2-й групі – 96 гранульом відповідно, всередньому 1,85% 

гранульом на препарат, зазначена різниця достовірна (р<0,01). 

В 1-й групі вірогідно (р<0,001) переважала відносна кількість гранульом 

різного клітинного складу з центральним некрозом – 33 (14,2%) проти 3 (3,1%) 

2-ї групи. Найбільша кількість некротизованих гранульом 1-ї групи були 

утворені епітеліоїдними та лімфоїдними клітинами, причому такі гранульоми 

найчастіше розташовувалися в стінці бронхіального дерева та в капсулі Т. У 2-й 
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групі були одиночні спостереження гранульом такого ж клітинного складу з 

різним розташуванням. 

Наявність значної кількості гранульом в 1-й групі, у тому числі, – з 

центральним некрозом, на нашу думку, свідчить про різноплановий розвиток 

місцевих клітинних імунних реакцій, з гістологічним проявом 

«неповноцінності» щодо розповсюдження МБТ, внаслідок некротичних змін у 

гранульомах, що, в свою чергу, характеризує прогресування специфічного 

запального процесу. 

В 1-й групі вірогідно (р<0,001) переважали за кількістю епітеліоїдно-

лімфоїдно-клітинні гранульоми, у тому числі з гігантськими багатоядерними 

клітинами (р<0,001) та центральним некрозом (р<0,05), порівняно до 2-ї групи. 

При помірно-низькому ступені активності специфічного запального 

процесу, у 2-й групі вірогідно частіше (р<0,05) зустрічаються «моноклітинні» 

епітеліоїдні гранульоми і відсутні епітеліоїдно-клітинні гранульоми з наявністю 

центрального некрозу. Також вірогідно частіше (р<0,05) зустрічаються 

фібробластичні гранульоми, порівняно до 1-ї групи. Переважання гранульом 

фібробластичного клітинного типу свідчить про посилення репаративних 

процесів у тканині легень при стиханні запального процесу та елімінацію 

бактерії. 

Ще однією важливою гістологічною ознакою було формування значної 

кількості лімфоїдно-клітинних скупчень у тканині легень, але без утворення 

структур типу істинних лімфонодулів. Кількісний розподіл цих гістологічних 

структур представлений в таблиці 4.3. 

Лімфоїдноклітинні скупчення були присутні у всіх спостереженнях, як в 

1-й, так і в 2-й групі, але в різній кількості. Мала та помірна кількість 

лімфоїдних «фолікулів» у цих групах була визначена дещо в більшій кількості 

випадків у 2-й групі, а присутність значної кількості таких структур була 

вірогідно більша, (р<0,05), в 1-й групі. В значній кількості спостережень, 

21 випадок (84,0%), більшість лімфоїдних скупчень розміщувалися щільно до 

фіброзного шару капсули Т (по 10 і більше скупчень на препарат). Значно 
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менше лімфоїдних скупчень було визначено у сполучнотканинних тяжах, які 

відходили від капсули Т, біля судин крупного калібру, поблизу вогнищевих 

сполучнотканинних розростань, ділянок специфічної пневмонії та поряд з 

окремо розташованими гранульомами. 

Таблиця 4.3 

Частота виявлення лімфоїдно-клітинних скупчень в тканині легень 

при туберкульомах, абс., (P ± σp), % 

Примітка:  – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою та 2-ю групою статистично підтверджена. 

 

Наявність лімфоїдноклітинних скупчень та їх переважне розташування 

біля капсули Т характеризує один із проявів локальних (місцевих) клітинних 

імунних реакцій на персистенцію збудника (а саме – на наявність специфічного 

антигену мікобактеріальної природи). Про це опосередковано свідчить і 

наявність у низці лімфоїдноклітинних скупченнях епітеліоїдно-лімфоїдних 

гранульом без центрального некрозу та з наявністю гігантських багатоядерних 

клітин. 

Порушення тканинних механізмів імунобіологічної регуляції і 

відновлювально-репаративних процесів призводять до посиленого утворення 

волокнистої сполучної тканини як у самій капсулі Т, так і у віддалених ділянках 

паренхіми легень. Дослідження характеру розростань сполучної тканини в 

легенях при Т, показало, що в 1-й групі у 18 випадках (72,0%) були значні 

фіброзні розростання, що вірогідно більше (р<0,01), ніж у 2-й групі. 

Розростання відходили від зовнішнього шару капсули у вигляді тяжів 

Кількість 

лімфоїдно- 

клітинних 

скупчень  

1-а група, (n = 25) 2-а група, (n = 21) 

Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

Мала 4 16,0 ± 7,3 7 33,3 ± 10,3 

Помірна кількість 3 12,0 ± 6,5 5 23,8 ± 9,3 

Значна 18 72,0 ± 9,0* 9 42,9 ± 10,8* 
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неправильної форми та мали різний ступінь вираженості, причому в 1-й групі 

випадків таких розростань у вигляді тяжів було вірогідно більше – 68,0% проти 

38,1% (р<0,05), ніж при згасанні туберкульозного процесу. Також в тканині 

легень були присутні приблизно в однаковій кількості випадків в обох групах 

окремі вогнищеві розростання щільної волокнистої тканини. Скоріше всього, 

це так звані рубці, – наслідок загоєння раніше існуючих невеликих специфічних 

вогнищ запалення. Такий прояв пневмофіброзу є дуже характерним для 

хронічного рецидивуючого перебігу ТБ легень у формі Т. 

 

 

Рис. 4.9. Ділянка тканини легень поза туберкульомою. Визначається 

бронхіола, у стінці якої наявні епітеліоїдно-клітинні гранульоми з гігантськими 

багатоядерними клітинами (чорна стрілка). Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ×100. 
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Оцінено залучення в запальний процес бронхів різного калібру поза Т. У 

15 випадках (60,0%) 1-ї групи спостерігався специфічний бронхіт і в 9 (36,0%) 

випадках, – специфічний бронхіоліт (рис. 4.9), що вірогідно частіше, ніж в 2-й 

групі, (р<0,05) та (р<0,001) відповідно. 

В 10 випадках (40,0%) відмічено дуже близьке розміщення власне Т до 

дрібного бронху, наявність чітких ознак гранульоматозного запалення, з 

розвитком казеозного ендобронхіту і поступовим залученням до патологічного 

процесу всієї стінки бронху. А в 4 випадках із 10 (40,0%) був чітко 

представлений вже безпосередній прорив капсули Т із виходом некротичних 

(казеозних) мас у просвіт бронху, що характеризує явище кавернізації Т 

(рис. 4.10). У 2-й групі, в переважній більшості випадків (71,4%), патологічні 

зміни в бронхах і бронхіолах були відсутні. 

 

 

Рис. 4.10. Явище кавернізації туберкульоми – прорив стінки бронху та 

його залучення до структури туберкульоми. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Зб.: ×40. 
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Вивчення стану судин мікроциркуляторного русла поблизу Т показало, 

що в більшості випадків переважають процеси склерозування судинних стінок. 

Причому спостерігався склероз переважно судин середнього і дрібного калібру, 

помірної виразності. Явища мікроваскулітів спостерігали в 10 випадках 

(40,0%), причому такі зміни спостерігалися тільки безпосередньо у вогнищах 

ексудативно-проліферативної запальної реакції. 

Таким чином, наше дослідження показало, що для фази прогресування 

туберкульозного процесу у формі Т характерними гістологічними ознаками є: 

наявність двошарової стінки Т нерівномірної товщини, наявність виразної 

вогнищевої запально-клітинної інфільтрації на межі внутрішнього шару 

капсули і периферії зони некрозу, наявність специфічних грануляцій у 

внутрішньому шарі капсули Т, накопичення ПМ у збережених альвеолах 

поблизу до капсули Т. Поза структурою власне Т характерна наявність 

специфічних запальноклітинних інфільтратів, переважання епітеліоїдно-

лімфоїдних гранульом та наявність некротичних змін в структурах гранульом, 

виражені місцеві клітинні імунні реакції у вигляді вогнищевих скупчень 

лімфоїдних клітин поблизу до капсули Т, розвиток специфічного бронхіту та 

бронхіоліту та наявність масивних фіброзних тяжів. 

Отже, саме морфологічний аналіз тканини легень з Т дозволяє найбільш 

достовірно та досить чітко визначати ступінь активності специфічного 

запального процесу. 

За матеріалами викладеного фрагменту дисертаційного дослідження були 

опубліковані наступні статті: «Клинико-морфологические особенности 

туберкулем легких с морфологическими признаками активности 

специфического процесса», «Особенности формирования гранулем при 

туберкулемах легких с высокой активностью туберкулезного воспалительного 

процесса» та «Морфологические особенности легочной ткани с туберкулемой в 

фазе прогрессирования специфического воспаления» у фахових журналах (див. 

Список використаних джерел). 
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4.2. Особливості ефекторних клітин та окремі метаболічні зміни у 

тканині легень з туберкульомою за перебігу хронічного специфічного 

запалення 

 

Поряд з особливими клітинними реакціями, які спостерігаються при 

перебігу ТБ у формі Т – як власне у самій Т, так і в оточуючій її легеневій 

паренхімі та структурах бронхіального дерева, відбуваються значні зміни та 

порушення загального обміну речовин. Зокрема, було встановлено, що 

найбільші зміни стосуються жирового метаболізму та білкового обміну 

тканини легень [12, 29, 35-37, 51, 54, 62-64, 81, 90, 108, 119, 133, 141, 168, 175]. 

4.2.1. Характеристика клітин макрофагального ряду в гістологічних 

структурах тканини легень залежно від ступеня активності специфічного 

запального процесу. 

Успіхи імунологічних досліджень, впровадження їх в морфологію 

сприяли розвитку імуногістохімічних досліджень ТБ. Основний загал сучасних 

наукових робіт присвячений вивченню розвитку туберкульозної гранульоми, а 

разом з тим – і ролі окремих типів клітин, залучених до клітинних реакцій 

місцевого імунітету в легенях. Відомо, що основними ефекторними клітинами в 

реалізації імунної відповіді на появу бактерії є макрофаги та лімфоцити. 

Розвиток імунологічних реакцій супроводжується й появою різних підтипів цих 

клітин внаслідок складних механізмів їх взаємовпливу і дії численних про- та 

анти-запальних цитокінів та інших біологічно активних речовин. 

Макрофаги виступають у якості головної клітини-ніші для росту та 

виживаності мікобактерій. Водночас, ці клітини відповідальні за активацію 

захисної імунної реакції як вродженого, так і набутого характеру, яка необхідна 

для контролю або знищення інфекції. Макрофаги мігрують у різні тканини, де 

вони підтримують тканинний гомеостаз або у значній кількості мігрують в 

осередки запалення при наявності інфекції [129, 157, 177]. 

Подальше диференціювання макрофагів у значній мірі залежить від 

локального оточення, яке включає їх тканинну локалізацію та оточуючі 
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клітини, а також присутні численні фактори росту і цитокіни. Внаслідок 

експресії різних рецепторів клітинної мембрани, запускається складний 

механізм контролю внутрішньоклітинного росту бактерій за допомогою 

каскаду сигналів, які є результатом вивільнення розчинних та клітинно-

асоційованих антимікробних та вроджених імунних медіаторів [138]. 

На теперішній час за особливостями будови та функції розрізняють 

чотири основні типи макрофагів: типу I (класично активовані), типу II, 

альтернативно активовані та деактивовані макрофаги [127, 158]. 

У перебігу туберкульозної інфекції спостерігають усі типи макрофагів, 

які першими реагують на появу M. Tuberculosis в організмі людини, та 

супроводжують усі етапи перебігу цього захворювання. В літературі 

представлені лише поодинокі роботи щодо вивчення кількісного розподілу та 

локалізації макрофагів, переважно при деструктивних формах ТБ легень з 

бациловиділенням [94, 129]. Тоді як не менш важливе це питання при розвитку 

Т, наразі як однієї з найбільш поширених форм ураження легень при ТБ серед 

дорослих осіб. 

В групу дослідження увійшов операційний матеріал (фрагменти тканини 

легень – сегмент, сегменти або ціла частка легені) 37 випадків з Т або 

множинними Т легень. В 24 випадках мала місце солітарна (одна) Т, а в 13 – 

множинні Т легені або обох легень. Досліджували рівень експресії CD68
+
 

клітин у внутрішньому вмісті Т та її стінці, в гранульомах, ділянках пневмонії, 

збережених альвеолах, лімфоїдних скупченнях та осередках фіброзу, бронхах 

та бронхіолах, а також визначали наявність гігантських багатоядерних клітин. 

З метою проведення досліджень на етапі вирізки отримували 2-3 

шматочки тканини легень, які містили вищезазначені ділянки наукового 

інтересу, і серійні зрізи яких забарвлювали гематоксиліном і еозином та 

відповідні серійні зрізи для подальшої імуногістохімічної обробки. 

На першому (попередньому) етапі проводили морфологічне дослідження 

тканини легень за оглядовою методикою з метою визначення ступеня 

активності специфічного запального процесу [34, 57] за низкою відомих 
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гістологічних ознак. В результаті у 20 випадках був встановлений 

морфологічно високий ступінь активності запального процесу, а в інших 17 – 

помірно-низький ступінь активності. 

Другий етап дослідження власне й представляв ІГХ дослідження 

кількості (рівня експресії) та розподілу клітин макрофагального ряду. Для 

напівкількісної оцінки рівня експресії CD68
+
 клітин-макрофагів була прийнята 

умовна робоча градація (див. Розділ 2). 

При ІГХ дослідженні із застосуванням антитіла CD68 у серійних зрізах 

тканини легень виявлена надзвичайно велика кількість макрофагальних клітин 

різного типу. Причому простежувалися певні тенденції щодо їх локалізації та 

кількісного розподілу в тканині легень з присутністю Т. 

У групі спостережень Т з морфологічними ознаками високої активності 

специфічного запалення типові прояви локалізації та експресії CD68
+
 клітин 

були наступні. 

Структура Т. Некротичні маси Т характеризувалися нерівномірним 

світло-коричневим забарвленням, яке ми розцінювали як дифузно-вогнищеву 

слабку експресію антитіла CD68
+
, вірогідно, обумовлену залишковими 

фрагментами антигену зруйнованих макрофагів [94]. Зазначені казеозно-

некротичні маси були оточені, відносно рівномірної товщини, вираженим 

шаром макрофагальних клітин з різною експресією в них CD68
+
, серед яких 

високий рівень позитивної реакції демонстрували епітеліоїдні клітини, дещо 

менший – типові крупні макрофаги та зустрічалися багатоядерні клітини 

Пирогова-Лангханса. Візуально найбільша інтенсивність експресії CD68
+
 була 

притаманна саме типовим макрофагам – округлим, досить крупним клітинам з 

добре вираженою зернистою цитоплазмою. Скупчення макрофагальних клітин 

поєднувалися з грануляційним шаром капсули Т (рис. 4.11). Поза ним 

розміщувався фіброзний шар, який міг бути практично відсутнім або ж 

перебувати на стадії формування, або демонструвати риси його тривалого 

існування. 
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У фіброзному шарі, як правило, спостерігалася присутність значної 

кількості дифузно-розсіяних моноцитів (високий рівень представленості), які 

візуально було важко відокремити від фібробластів, оскільки останні клітини 

також демонстрували позитивну експресію щодо CD68
+
. Окрім того, у цьому 

шарі зустрічали дрібні скупчення типових макрофагів та поодинокі гігантські 

багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса. Зрідка спостерігалися одиночні 

дрібні макрофагальні гранульоми без некрозу. 

 

 

Рис. 4.11. Фрагмент капсули туберкульоми з її некротичним вмістом. 

Осередок некрозу (справа) відокремлений від грануляційного шару, останній 

містить значну кількість CD68
+
 клітин-макрофагів, ззовні до нього прилягають 

волокна сполучної тканини (нижній кут зліва). Зб.: ×100. 

 

Характерною рисою є визначення численних, невеликих розмірів, 

скупчень зрілих лімфоцитів, серед яких визначали низький рівень експресії 

CD68
+
 моноцитів та типових макрофагів. Такі скупчення безпосередньо 
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прилягали до фіброзного шару капсули і могли виявлятися ще в фіброзних 

тяжах (осередках), які тягнулися від Т ззовні у респіраторні ділянки легень. 

Перифокальні ділянки тканини легень. Типовим спостереженням були 

осередки ексудативної реакції в збережених альвеолах, які найчастіше були 

розташовані безпосередньо біля капсули Т. У таких осередках виявляли типові 

пінисті макрофаги у просвітах альвеол, розташовані серед фібринозного 

ексудату або вільно. В багатьох полях зору серед збережених альвеол 

переважали розсіяні одиночні макрофаги у значній кількості, але досить часто 

були наявні й помірні скупчення таких клітин (рис. 4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Тканина легень біля туберкульоми. Серед фібринозного 

ексудату в альвеолах − поодинокі крупні округлі макрофаги з виразною 

позитивною експресією CD68
+
 (темно-коричневого кольору). Зб.: ×100. 

 

Тобто, в альвеолярних ділянках відмічали високий рівень представленості 

CD68
+
 типових макрофагів. Такий тип локалізації макрофагів спостерігали і в 
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зонах ателектазу, які достатньо часто (9 випадків, 45,0%) виявлялися в тканині 

легень біля самої Т, де, відповідно, рівень експресії типових CD68
+
 макрофагів 

був ще вищим. 

Досить часто (11 випадків, 55,0%) поблизу Т виявляли туберкульозні вогнища 

на різних стадіях розвитку, розмірами менше 1 см, але типові осередки гострої 

казеозної пневмонії ми не спостерігали. Найчастіше такі структури були 

представлені крупним вогнищем некрозу, оточеним нерівномірним шаром з 

типових макрофагів та епітеліоїдних клітин (рис. 4.13), поза яким розташовані 

сполучнотканинні волокна, серед яких, як правило, були присутні численні 

окремі багатоядерні клітини, з дифузно-вогнищевим розташуванням. Таким 

чином, спостерігали нерівномірну реакцію CD68
+
 макрофагів різного типу. 

 

 

Рис. 4.13. Фрагмент туберкульозного вогнища поза туберкульомою. 

Осередок некрозу (ліва частина рисунку), оточений щільним шаром з клітин-

макрофагів CD68
+
, ззовні до нього прилягають волокна сполучної тканини. 

Зб.: ×100. 
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Туберкульозні гранульоми були виявлені у 15 випадках (75,0%). Вони 

локалізувалися як у капсулі Т, так і у візуально мало зміненій тканині легень, 

зрідка гранульоми формували специфічні запальні осередки. Окрім того, при 

виявленні туберкульозних вогнищ, у 4 випадках (20,0%), безпосередньо по їх 

периферії, також виявлялися гранульоми. Найчастіше це були дрібні 

макрофагальні гранульоми, з виразною експресією CD68
+
 їх клітинами. 

Переважали типові макрофаги, могли бути гігантські багатоядерні клітини, а 

лімфоцити в невеликій кількості розміщувалися по периферії (рис. 4.14). 

 

 

Рис. 4.14. Типова «зріла» макрофагальна гранульома серед розростань 

сполучної тканини легені біля туберкульоми. Спостерігаються численні CD68
+
 

гігантські багатоядерні клітини у поєднанні з різними іншими типами CD68
+
 

макрофагальних клітин. Зб.: ×100. 

 

Некротичні зміни в гранульомах зазначеного типу не спостерігали. Не 

часто спостерігали типові епітеліоїдно-лімфоїдні гранульоми, у складі яких 



 83 

було також багато типових CD68-позитивних макрофагів та зустрічалися 

гігантські клітини. 

У чотирьох випадках (20,0%) виявлені гранульоми з центральним 

некрозом, які локалізувалися серед мало змінених альвеол. У п’яти випадках 

(25,0%) гранульоми взагалі були відсутні у зрізах тканини. 

Що стосується повітроносних структур, то у 5-х випадках (25,0%) у 

стінках бронхів виявлені ознаки специфічного продуктивного запалення – 

інфільтрати з типових макрофагів, гігантських багатоядерних клітин серед 

лімфоцитів, а прояви специфічного бронхіоліту визначали у 7-и (35,0%) 

випадках. 

У групі спостережень Т з морфологічними ознаками затихання активності 

специфічного запалення, тобто з помірно-низькою активністю, типові прояви 

були наступні. В самій Т практично не спостерігали скупчень нейтрофілів на 

межі некротичних мас та капсули, грануляційний шар був тонким та 

приривистим, а за товщиною переважав зовнішній фіброзний шар. Сполучна 

тканина, яка була основою фіброзного шару, складалася переважно з грубих 

колагенових волокон з ознаками їх часткової гіалінізації. Як і при активних Т, 

ззовні до фіброзного шару прилягали невеликі скупчення лімфоцитів в 

більшості спостережень, 15 випадків (88,2%). Некротичний вміст Т часто був 

фрагментований, внаслідок ущільнення мас некрозу, або ж розвитку ділянок 

звапнення. В перифокальних до Т ділянках ексудативна реакція не виявлялася, 

або зрідка спостерігали її залишкові прояви. В тканині легень поблизу Т 

найчастіше зберігалися одиночні «старі» туберкульозні вогнища, тоді як 

одиночні гранульоми виявляли рідко, та зазвичай вони розташовувалися біля 

капсули Т або специфічних вогнищ, 4 спостереження (23,5%). Характерними 

ознаками були сполучнотканинні розростання помірної вираженості, як у 

вигляді осередків, так і тяжів. Невеликі вогнища специфічних запально-

клітинних інфільтратів виявлені в 3 спостереженнях (17,6%) у вигляді скупчень 

гранульом без некротичних проявів. Прояви специфічного бронхіоліту та/або 
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бронхіту не спостерігали, в стінці бронхіол найбільш часто виявляли дифузну 

слабку інфільтрацію з моноцитів. 

ІГХ дослідження дозволило уточнити кількісні особливості та 

локалізацію клітин макрофагального ряду в різних структурах тканини легень 

при стиханні специфічного запалення. 

В структурі Т експресія некротичного вмісту на антитіло CD68 

практично не відрізнялася від такої при активному запальному процесі. Як вже 

згадувалося, грануляційний шар капсули був представлений нерівномірно, 

осередково, в останніх спостерігали багато типових макрофагів та епітеліоїдних 

клітин приблизно в однаковому кількісному співвідношенні, нерідко серед цих 

клітин виявлялися гігантські багатоядерні клітини. Усі ці клітини 

характеризувалися виразною позитивною реакцією на антитіло CD68. У 6 

випадках (37,5%) грануляційний шар був відсутнім. В усіх спостереженнях з 

помірно-низькою активністю запального процесу був добре представлений 

фіброзний шар капсули Т, серед сполучнотканинних волокон виявляли 

дифузно-розсіяні моноцити з помірною експресією CD68
+
 та у меншій кількості 

– типові макрофаги, виявлявся помірно-низький рівень експресії. Останні 

могли формувати невеликі скупчення. У 8 випадках (50,0%) у цьому шарі 

виявлені одиночні дрібні макрофагальні гранульоми без некрозу або розсіяні 

гігантські багатоядерні клітини. 

При згасанні активності запального процесу відмічено суттєво меншу, 

порівняно до випадків з високою активністю, кількість невеликих скупчень 

малих лімфоцитів, прилеглих до капсули Т, які мали включення клітин 

макрофагального ряду, подібно до випадків з активним процесом. У 2 випадках 

лімфоїдноклітинні скупчення не виявлені. 

Перифокальні ділянки тканини легень. Незважаючи на відсутність 

ексудату в альвеолах, в альвеолярних просвітах збережених альвеол практично 

в усіх випадках (100,0%) спостерігали нерівномірну помірну експресію 

розсіяних CD68
+
-типових макрофагів та осередки їх невеликих скупчень (3-8 

клітин) в різній кількості. Кількість таких клітин закономірно зростала у 
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ділянках ателектазу, які спостерігали рідко, у 4 випадках (23,5%) групи 

дослідження. 

Поза Т виявляли туберкульозні вогнища на пізніх стадіях розвитку, 

розмірами менше 1 см, за структурою аналогічні тим, що виявлені й при 

активному запальному процесі. Але такі спостереження були більш 

малочисельні, порівняно з активним запальним процесом (усього 4 випадки – 

23,5%). Спостерігали більш виразний фіброзний шар навколо осередку некрозу 

з формуванням прилеглих осередків фіброзу. Ще в 3-х випадках (17,6%) 

туберкульозні вогнища складалися зі скупчень відносно невеликих, переважно 

макрофагальних, гранульом (до 8-10 одиниць в одному осередку). Такі 

гранульоми містили включення гігантських клітин, не мали некротичних змін 

та характеризувалися розвитком сполучнотканинної капсули, з вогнищевою 

гіалінізацією колагенових волокон. 

Туберкульозні гранульоми спостерігали лише у 8 з 17 випадків (47,1%), 

тобто значно рідше, ніж при Т легень з прогресуванням туберкульозного 

запалення. Зазвичай виявляли чітко окреслені, дрібні, переважно 

макрофагальні, гранульоми без некротичних змін, які характеризувалися 

високим рівнем експресії CD68
+
 клітин. У 3-х випадках спостерігали скупчення 

гранульом вищезазначеного клітинного складу, які ми розцінювали як вогнища 

специфічних запально-клітинних інфільтратів (вони описані вище), в інших 5-и 

випадках гранульоми вільно розміщувалися серед мало змінених альвеол. 

Узагальнені дані щодо рівня експресії CD68
+
-клітин при різній активності 

специфічного запального процесу в тканині легень з присутністю Т 

представлені в таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 

Особливості розподілу клітин макрофагального ряду та 

загального рівня експресії CD68
+
 при туберкульомах легень 

з різною активністю специфічного запалення 

Гістоструктура 

тканини легень 

Клітини 

макрофагального 

ряду 

Відносний рівень експресії 

СD68
+
 

Ступінь активності специфічного 

запального процесу 

Високий 
Помірно-

низький 

Капсула туберкульоми 

 Межа з 

некротичним 

вмістом та 

грануляційний 

шар 

типові макрофаги високий 
нерівномірний

, помірний 

епітеліоїдні клітини високий помірний 

гігантські 

багатоядерні клітини 
нерівномірний низький 

 Фіброзний шар 

типові макрофаги 
нерівномірний, 

низький 
низький 

моноцити високий 
помірно-

низький 

Перифокальна тканина легень 

 Мало змінені 

альвеоли 

типові макрофаги 

(одиночні або 

невеличкі скупчення) 

високий помірний 

 Макрофагальні 

гранульоми 
типові макрофаги 

часто 

зустрічаються 

помірна 

кількість 

 Бронхи, 

бронхіоли 

типові макрофаги помірний 
низький або 

відсутній 

моноцити високий 
помірно-

низький 

 

Отже, комплексне ІГХ дослідження з використанням специфічних 

маркерів до основних клітин-учасників є доцільним з метою поглиблення 

уявлень щодо особливостей місцевих імунних клітинних реакцій тканини 

легень при туберкульозному ураженні. 

За матеріалами викладеного фрагменту дисертаційного дослідження була 

опублікована стаття «Розподіл макрофагів у легеневій тканині при 

туберкульомах легень з різною активністю специфічного запалення за 
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результатами імуногістохімічного дослідження» у міжнародному фаховому 

журналі (див. Список використаних джерел). 

4.2.2. Характеристика пінистих макрофагів і депозитів жирових 

сполук у тканині легень з туберкульомою легень залежно від ступеня 

активності специфічного запального процесу. 

З метою вивчення локалізації вільно розташованих жирових речовин і 

ПМ у фазу прогресування туберкульозу у формі Т досліджено 18 випадків Т 

легень з високим ступенем активності (1 група) та 18 випадків з помірно-

низьким ступенем активності (2 група порівняння) специфічного запального 

процесу. При вирізці матеріалу проводили забір шматочків тканини легень, яка 

містила саме Т з прилеглою до неї зоною тканини легень, а також 

макроскопічно незмінену тканину легень на відстані 1-2 см від капсули Т. 

У внутрішньому вмісті Т жирові депозити були виявлені в усіх випадках 

обох груп. У значній кількості випадків краплини розташовувались в капсулі Т, 

переважно на межі грануляційного шару з казеозними масами, в обох групах, 

по 88,9% випадків відповідно, та в туберкульозних вогнищах поза Т, 50,0% 

випадків у 1 групі та 61,1% випадків у 2 групі (табл. 4.5). Ліпідний детрит у 

казеозному некрозі формувався за рахунок вивільнення жирових сполук при 

масивному руйнуванні клітин, деякі жирові краплини були великого розміру, в 

діаметрі до 10 мкм і більше. 

Всередині гранульом, розташованих біля Т, в групі з високим ступенем 

активності специфічного запалення вірогідно частіше (р<0,05) виявлялися 

краплини жиру. В гранульомах, розташованих на відстані від Т, існує тенденція 

до збільшення кількості випадків наявності жирів при згасанні запального 

процесу. Наявність жирових депозитів в гранульомах опосередковано вказує на 

присутність у них некротизованих ПМ, які були інфіковані МБТ, що є 

несприятливим чинником щодо подальшого перебігу інфекції. 

В альвеолярних перетинках біля та на відстані від Т існувала тенденція до 

збільшення випадків наявності мікрокрапельного просочення міжклітинного 

простору дифузного характеру при прогресуванні туберкульозного процесу. 
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Таблиця 4.5 

Частота виявлення, локалізація та інтенсивність жирових депозитів у 

тканині легень при туберкульомах, (P ± σp), % та (M ± m), у. о. 

Гістологічні 

структури 

1 група 2 група 

Кількість 

випадків, % 

Інтенсивність 

накопичення 

ліпідів, у. о. 

Кількість 

випадків, % 

Інтенсивність 

накопичення 

ліпідів, у. о. 

Внутрішній вміст Т 100,0 ± 0,0 1,8 ± 0,2 100,0 ± 0,0 1,9 ± 0,2 

Капсула Т 88,9 ± 7,4 1,6 ± 0,1 88,9 ± 7,4 1,6 ± 0,2 

Гранульоми біля Т 50,0 ± 11,8* 1,2 ± 0,2 16,7 ± 8,8* 1,3 ± 0,4 

Гранульоми, 

віддалені від Т 
11,1 ± 7,4 1,5 ± 0,7 33,3 ± 11,1 1,2 ± 0,1 

Туберкульозні 

вогнища 
50,0 ± 11,8 2,0 ± 0,2 61,1 ± 11,5 1,5 ± 0,2 

Альвеоли біля Т 44,4 ± 11,7 2,4 ± 0,3 27,8 ± 10,6 2,0 ± 0,5 

Альвеоли, віддалені 

від Т 
16,7 ± 8,8 2,0 ± 0,7 5,6 ± 5,4 1,0 ± 0,0 

Примітка: * – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою і 2-ю групою статистично підтверджена. 

 

Вірогідних відмінностей в інтенсивності накопичення краплин жиру в 

різних структурах тканини легень не виявлено, але найбільший показник 

інтенсивності (2,37 у. о.) встановлено щодо накопичення жирових крапель в 

альвеолах біля Т при прогресуванні запального процесу. 

У тканині легень з Т відмічені значні коливання кількості ПМ від 

поодиноких клітин, клітин, рівномірно розсіяних на поверхні альвеол, та до 
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значних скупчень усередині альвеол (табл. 4.6). Виявлялися також ПМ, 

заповнені вугільним пилом, та макрофаги у стані деструкції. 

 

Таблиця 4.6 

Частота виявлення, локалізація та відносна кількість пінистих 

макрофагів у тканині легень при Т, (P ± σp), % та (M ± m), у. о. 

Гістологічні 

структури 

1 група 2 група 

Наявність 

пінистих 

макрофагів, 

% 

Відносна 

кількість 

пінистих 

макрофагів, 

у. о. 

Наявність 

пінистих 

макрофагів, 

% 

Відносна 

кількість 

пінистих 

макрофагів, 

у. о. 

Капсула Т 83,3 ± 8,8 2,73 ± 0,2 77,8 ± 9,8 2,42 ± 0,3 

Гранульоми біля Т 61,1 ± 11,5** 2,09 ± 0,2 16,7 ± 8,8** 1,33 ± 0,4 

Гранульоми, 

віддалені від Т 
55,6 ± 11,7 2,40 ± 0,2** 33,3 ± 11,1 1,16 ± 0,2** 

Туберкульозні 

вогнища 
38,9 ± 11,5 3,42 ± 0,5* 50,0 ± 11,8 1,88 ± 0,4* 

Альвеоли біля Т 100,0 ± 0,0 3,33 ± 0,3* 83,3 ± 8,8 2,33 ± 0,3* 

Альвеоли на 

відстані від Т 
94,4 ± 5,4 3,52 ± 0,4* 83,3 ± 8,8 2,5 ± 0,3* 

Примітка: * – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою і 2-ю групою статистично підтверджена; ** – р<0,01 

вірогідність розбіжностей відповідного показника між 1-ю групою і 2-ю групою 

статистично підтверджена. 

 

В капсулі Т обох груп ПМ були присутні у великій кількості випадків – 

83,3% випадків в 1-ій групі та 77,8% випадків в 2-ій групі. ПМ в капсулі Т 
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розташовувались на межі казеозу і грануляційного шару і їх більшість була 

зруйнована. У гранульомах біля Т у вірогідно більшій кількості випадків 

(р<0,01) визначені ПМ в групі з прогресуванням специфічного запалення. 

В альвеолах перифокальної зони накопичення ліпідів в цитоплазмі ПМ у 

1-й групі дослідження було визначено в усіх випадках (рис. 4.15 та рис. 4.16), а 

у 2-й – у 83% випадків. 

 

 

Рис. 4.15. На рисунку (лівий нижній кут) представлений фрагмент 

туберкульоми – її некротичні маси та капсула, де визначаються мінімальні 

ознаки мікрокрапельного просякання жировими сполуками. Перикапсулярно – 

масивні скупчення пінистих макрофагів та вільно розташованих жирів, 

переважно в альвеолярних просторах. Забарвлення на судан III-IV. Зб.: ×40. 
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Рис. 4.16. Туберкульома з ознаками її прогресування: значні скупчення в 

альвеолах пінистих макрофагів із жировими включеннями. В альвеолах − 

залишки ексудату та вільно розташовані жирові краплини, фрагменти 

зруйнованих макрофагів. Забарвлення на судан III-IV. Зб.: ×100. 

 

У ділянках, більш віддалених від Т, де тканина легень була мало 

зміненою, накопичення ліпідів в цитоплазмі ПМ, розташованих в альвеолах, 

було виявлено також у переважній кількості випадків, в 1 групі – у 94,4% 

випадків та в 2 групі – у 83,3% випадків. Така велика кількість спостережень 

ПМ в альвеолярних просторах, на нашу думку, свідчило про високий ризик до 

несприятливого перебігу патологічного процесу, оскільки саме ПМ зазвичай 

інфіковані мікобактеріями. 

Основною відмінністю між групами спостереження була кількість ПМ у 

зазначених структурах. Якщо в багатьох випадках 1 групи у скупченнях ПМ 

нараховувалось 20-30 клітин (багато) та майже до 40-50 клітин (дуже багато), 
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то у 2 групі переважали випадки, де ПМ була незначна кількість (1-2 – дуже 

мало, 5-10 – мало). 

При прогресуванні туберкульозного процесу максимальна кількість ПМ 

визначена в альвеолах, розташованих на відстані від Т, 3,52 у. о., що вірогідно 

більше, ніж у 2 групі, (р<0,05). Характерним спостереженям були ділянки 

тканини легень з початковими ознаками розвитку ліпоїдної пневмонії, яка є 

прямим морфологічним свідченням/доказом прогресування туберкульозного 

запального процесу (рис. 4.17). 

 

 

Рис. 4.17. Початок розвитку ліпоїдної пневмонії. Ділянки частково 

зруйнованих міжальвеолярних перетинок, досить рідко-збережені пінисті 

макрофаги, а вся ділянка тканини легень заповнюється жировими масами, 

жировим детритом у поєднанні з ексудативною рідиною. Забарвлення на 

судан III-IV. Зб.: ×200. 
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Також значно більше ПМ, було в 1 групі у різних ділянках тканини 

легень, а саме – в альвеолах біля Т, (р<0,05), в туберкульозних вогнищах, 

(р<0,05), та в гранульомах, розташованих на відстані від Т, (р<0,01), порівняно 

до відповідних показників 2 групи. 

Таким чином, наші дослідження довели, що прогресування запального 

процесу при Т легень закономірно супроводжується порушеннями жирового 

обміну тканини легень, а саме – спостерігається значне накопичення жирових 

речовин в казеозних масах, капсулі Т та в гранульомах, розташованих біля Т. 

При прогресуванні специфічного запалення у випадках Т легень вірогідною 

ознакою є присутність в більшості випадків значних скупчень ПМ у 

туберкульозних вогнищах, (р<0,05), в альвеолярних просторах біля Т, (р<0,05), 

та на відстані від Т, (р<0,05), а також в гранульомах на відстані від Т, (р<0,01), 

порівняно до групи з помірно-низьким ступенем активності специфічного 

запального процесу. Наявність у значній кількості випадків ПМ в альвеолах при 

високому ступені активності туберкульозного запального процесу при Т легень 

є несприятливим чинником щодо можливості розповсюдження інфекції. 

При зниженні активності запального процесу не відбувалося нормалізації 

жирового обміну в тканині легень, про що свідчить значна кількість випадків 

знаходження жирових включень у внутрішньому вмісті і капсулі Т та у 

туберкульозних вогнищах, але вираженість цих порушень знижується. 

За матеріалами викладеного фрагменту дисертаційного дослідження були 

опубліковані наступні статті: «Порушення жирового обміну в легеневій тканині 

при туберкульомах легень у фазі прогресування специфічного запального 

процесу» та «Цитологические и гистологические особенности нарушений 

жирового обмена в легочной ткани человека при туберкулемах легких» у 

фахових журналах (див. Список використаних джерел). 
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4.3. Особливості фібринових депозитів у тканині легень залежно від 

ступеня активності специфічного запального процесу 

 

З публікацій останніх років щодо активності специфічного запального 

процесу при Т легень відомо, що в значній кількості випадків оперативних 

втручань на момент операції зберігається його високий ступінь активності [97], 

за даними морфологічного дослідження. Високий ступінь активності 

характеризує прогресування специфічного запалення. При Т легень у низці 

випадків точне визначення ступеня активності запального процесу викликає 

значні труднощі, оскільки клініко-рентгенологічні показники хворого можуть 

не відповідати морфологічно визначеному ступеню активності запалення в 

тканині легень [44, 97]. 

Дослідження біохімічних аспектів туберкульозного процесу останніх 

років свідчать, що розвиток активного ТБ легень закономірно супроводжує 

гіперкоагуляційний зсув у загальній системі гемостазу [175], останній по своїй 

сутності є компонентом системної запальної відповіді, а також порушенням 

білкового обміну [51]. У більшості випадків гіперкоагуляційний зсув у системі 

гемостазу хворих на ТБ легень поєднується з уповільненням лізису Ф, що 

відбувається в циркуляторному руслі [36]. Встановлено, що вслід за 

гіперкоагуляційним зсувом виникає компенсаторна мобілізація 

фібринолітичної системи, але вона кількісно відстає від випереджаючого росту 

своїх специфічних інгібіторів, у результаті чого лізис осідаючого в судинах та 

поза ними Ф виявляється сповільненим. 

Відомо, що формування та випадіння мас нерозчинного Ф характеризує 

фазу ексудації запального процесу незалежно від його етіології. Водночас, вже 

давно встановлено, що розвиток саме запалення туберкульозної етіології 

супроводжується виразним фібринозним компонентом, з масивним утворенням 

нерозчинного Ф та його накопиченням в альвеолах (при ураженні легень), у 

плевральній порожнині (при розвитку специфічного плевриту), тощо [51]. Ми 

припустили, що визначення ділянок локалізації та «віку» фібринових депозитів 
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у тканині легень при її туберкульозному ураженні може слугувати додатковою 

морфологічною ознакою/характеристикою при морфологічному визначенні 

ступеня активності специфічного запального процесу. 

У групу дослідження був включений операційний матеріал (фрагменти 

тканини легень) 50 випадків з Т легень. Досліджували внутрішній вміст Т, 

перифокальну ділянку та віддалені від Т ділянки тканини легень за 

гістопрепаратами. 

З метою проведення гістологічних досліджень на етапі вирізки 

отримували 2-3 шматочки тканини легень, які містили вищезазначені ділянки 

наукового інтересу, і серійні зрізи яких забарвлювали гематоксиліном і еозином 

та за методикою ПЧГ у модифікації Зербіно-Лукасєвича. 

На першому етапі проводили традиційне морфологічне дослідження 

тканини легень за оглядовою методикою з метою визначення ступеня 

активності специфічного запального процесу [34, 57] за низкою відомих 

гістологічних ознак. У результаті всі спостереження були розподілені на дві 

групи – з високим (30 випадків, 1-а група) та помірним (20 випадків, 2-а група) 

ступенями активності. 

Другий етап дослідження власне й представляв гістологічне дослідження 

локалізації, об’єму та «віку» фібринових мас у різних структурах тканини 

легень з наявністю Т. Для напівкількісної оцінки об’єму відкладень фібринових 

мас у тканині легень була прийнята умовна робоча градація (див. Розділ 2). 

Гістологічне дослідження внутрішнього казеозно-некротичного вмісту Т з 

різним ступенем активності специфічного запалення виявило загальну високу 

частоту зустрічальності у ньому фібринових мас (95,0%), у різній їх кількості та 

різного «віку», незалежно від рівня активності запалення. Водночас 

встановлена низка суттєвих відмінностей щодо присутності в ньому Ф різного 

«віку» (табл. 4.7). Масивні депозити як «молодого» (16,7% випадків), так і 

«зрілого» Ф (30,0% випадків) у внутрішніх некротичних масах виявляються 

лише при високому ступені активності, при помірному вони не спостерігалися 

взагалі. Масивні відкладення «старого» Ф вірогідно частіше зустрічалися при 
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помірній активності запалення. Помірні відкладення Ф різного «віку» 

зустрічалися в обох групах дослідження, але при помірній активності не 

визначали наявності «молодого» Ф, «зрілий» Ф у такій кількості вірогідно 

частіше виявляли в групі з високою активністю специфічного процесу 

(р 0,001). Що стосується дрібних скупчень фібринових мас, то такі 

спостереження мали місце в обох групах дослідження. В одиночних випадках 

виявляли «молодий» Ф. 

Таблиця 4.7 

Частота виявлення фібрину різної «зрілості» та його представленість у 

ділянках внутрішнього вмісту туберкульом при загальній різній 

активності специфічного запалення, абс., (P ± σp), % 

Примітка: * – р 0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-ю групою та 2-ю групою статистично підтверджена; *** – р 0,001 

вірогідність розбіжностей відповідного показника між 1-ю групою та 2-ю 

групою статистично підтверджена. 

 

Пояснити присутність Ф такого «віку» в 2-й групі з помірним ступенем 

активності можна тим, що він виявлявся тільки у просвітах збережених 

структур мікросудин, оскільки відомо, що при утворенні некротичних мас 

найбільш тривалий час зберігаються еластичні волокна, які, зокрема, входять до 

«Вік» 

фібрину 

Представленість фібрину 

Масивні депозити Помірні депозити Дрібні депозити 

1 група  

(n = 30) 

2 група  

(n = 20) 

1 група  

(n = 30) 

2 група 

(n = 20) 

1 група  

(n = 30) 

2 група  

(n = 20) 

«Молодий» 
5 

(16,7 ± 6,8) 
– 

4 

(13,3 ± 6,2) 
– 

2 

(6,7 ± 4,6) 

2 

(10,0 ± 6,7) 

«Зрілий» 
9 

(30,0 ± 8,4) 
– 

20 

(66,7 ± 8,6)

*** 

2 

(10,0 ± 6,7) 

*** 

12 

(40,0 ± 8,9)

* 

14 

(70,0 ± 10,2)

* 

«Старий» 

14 

(46,7 ± 9,1) 

*** 

19 

(95,0 ± 4,9)

*** 

5 

(16,7 ± 6,8) 

 

4 

(20,0 ± 8,9) 

 

3 

(10,0 ± 5,5) 

 

– 
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складу стінок судин. Досить часто в обох групах виявляли «сліди» «зрілого» Ф, 

але такі його кількості вірогідно частіше спостерігали при помірній активності 

запального процесу, оскільки при високому ступені активності запалення 

«зрілий» Ф спостерігали у вигляді масивних або помірної кількості відкладень. 

Важливим завданням було й визначення характеру розташування 

депозитів Ф у некротичному вмісті Т. Умовно ми виділили чотири варіанти 

його відкладень: 1) в центральній частині некротичних мас у вигляді невеликих 

грудочок; 2) по периферії некротичного вмісту, дифузно чи у вигляді грудочок; 

3) дифузне розташування серед некротичних мас та 4) типу «казеозної 

пневмонії». Останній тип відкладень Ф характеризується його скупченнями у 

формі альвеолярних просторів, між якими є оптично пусті проміжки, де 

спочатку були розташовані альвеолярні перетинки. 

Усі варіанти розташування Ф спостерігаються при різній активності 

специфічного запалення, але частота зустрічальності різних варіантів 

відрізняється та пов’язана зі ступенем активності запалення та, вірогідно, з 

особливостями розвитку Т в кожному випадку. 

При високому ступені активності переважають депозити Ф в центральній 

частині, у вигляді грудочок, які спостерігали у всіх 30 випадках дослідження 

(рис. 4.18). Причому, серед цих спостережень найбільшу питому вагу складали 

депозити «зрілого» Ф – 20 випадків (66,7%). Дещо менше було спостережень 

дифузного розташування фібринових мас різного «віку» та варіанту «типу 

казеозної пневмонії» – 18 (60,0%) та 17 (56,7%) випадків відповідно. При 

дифузній локалізації також переважали спостереження «зрілого» Ф (9 випадків, 

30,0%), тоді як відкладення «типу казеозної пневмонії» частіше утворювали 

маси «старого» Ф. 

Інша ситуація спостерігається при помірному ступені активності 

специфічного процесу, тобто при стиханні його активності. Найбільш часто 

фібринові депозити мали дифузний характер розташування, у вигляді «слідів» 

Ф, причому за «віком» – це були тільки «зрілий» та «старий» Ф, загалом 21 

спостереження (в деяких випадках відмічали наявність Ф різного «віку», як 
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«зрілого», так і «старого»). Менше було спостережень відкладень Ф різного 

«віку» за варіантом  «казеозної пневмонії» (рис. 4.19), 16 випадків. Інші 

варіанти розташування депозитів Ф спостерігали в поодиноких випадках. Слід 

зауважити, що «молодий» Ф при помірній активності запального процесу 

практично не виявляли. 

 

 

Рис. 4.18. Внутрішній вміст туберкульоми з ознаками її високого ступеня 

активності. Некротичні маси містять «старий» та «зрілий» фібрин, дифузно та у 

вигляді окремих скупчень. Колір «старого» фібрину – сіро-голубий, «зрілого» – 

яскраво-червоний. Забарвлення на виявлення фібрину за методикою ПЧГ у 

модифікації Зербіно-Лукасєвича. Зб.: ×40. 
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Рис. 4.19. Внутрішній вміст туберкульоми з помірною активністю 

запального процесу. Виявляються скупчення «старого» фібрину з домішками 

«зрілого» фібрину серед залишків альвеолярних перетинок (голубого кольору). 

Ознаки «старого» вогнища казеозної пневмонії. Забарвлення на виявлення 

фібрину за методикою ПЧГ у модифікації Зербіно-Лукасєвича. Зб.: ×100. 

 

На нашу думку, саме виявлення Ф з різним типом його локалізації у 

внутрішньому вмісті і з урахуванням його «віку» дозволяє судити про характер 

прогресування та розвитку самої Т. А саме, можна припустити, що дифузні або 

у вигляді грудочок фібринові маси в центрі вмісту свідчать про первинний і 

відносно поступовий пневмонієподібний запальний процес, що передує 

розвитку некрозу, тоді як виявлення мас Ф типу «казеозної пневмонії», скоріше 

за все, пов’язане з гострим розвитком обмеженої (як правило, ацинарної або 

лобулярно-зливної) казеозної пневмонії, яка досить швидко локалізувалася та 

трансформувалася у некротичний осередок. При периферичній локалізації 

фібринових мас можна припустити розвиток рецидиву активності у випадках 
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тривало існуючих Т. Передумовою до таких висновків слугував детальний 

аналіз будови некротичних мас Т, виконаний ще Авербахом М.М. [1]. 

При дослідженні ділянок тканини легень, прилеглих до капсули Т, Ф 

різного «віку» та в різній кількості виявляли в наступних гістологічних 

структурах: туберкульозних вогнищах відсіву, осередках неспецифічних і 

специфічних запально-клітинних скупчень, у тому числі – з порожнинами 

розпаду та у ділянках з ексудативною реакцією в альвеолах. Слід зауважити, 

що Ф практично не виявляється в гранульомах, у тому числі – з некротичним 

вмістом, оскільки в цих структурах некроз формується внаслідок розпаду 

клітин, переважно макрофагів, інфікованих МБТ, з вивільненням збудника. 

Тоді, як у згаданих гістологічних структурах, зокрема альвеолах, осередках 

запалення, наявна значна кількість судин, та при зростанні проникності стінок 

останніх відбувається вихід рідкої частини крові (або лімфи) поза межі 

судинного русла, з наявністю в ній субстрату для формування нерозчинного Ф. 

У туберкульозних вогнищах «молодий» Ф не спостерігався, «зрілий» Ф в 

незначній кількості випадків (4 випадки, та у помірній кількості) знаходили при 

високій активності запалення та в 1-у випадку – при помірній активності 

запалення, зрідка спостерігали лише дрібні депозити фібринових мас у цих 

структурах. Також у незначній кількості випадків спостерігали «старий» Ф. 

Суттєвої різниці частоти виявлення фібринових мас за «віком» та кількістю при 

різних ступенях активності специфічного запалення не виявлено. 

Важливим морфологічним проявом були спостереження власне наявності 

запально-клітинних інфільтратів – як без ознак їх специфічності, так і вже з 

присутністю в клітинному інфільтраті специфічних епітеліоїдно-клітинних 

скупчень, гігантських багатоядерних клітин та наявністю в декотрих з цих 

осередків явищ розпаду. Є очевидним, що загалом такі гістологічні утвори 

частіше виявляли при високому ступені активності запального процесу, та, 

відповідно, в 17 (56,7%) спостереженнях в них був присутній «молодий» або 

«зрілий» Ф у значній або помірній кількості (рис. 4.20). У групі порівняння, при 

помірному ступені активності запалення, лише у трьох випадках (15,0%) 
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виявлені дрібні скупчення «зрілого» Ф та в одному (5,0%) – «молодого» Ф у 

помірній кількості. Зазначене спостереження є достовірним (р 0,01). 

 

 

Рис. 4.20. Перифокальна до туберкульоми ділянка тканини легень. 

Осередок специфічного запалення – розвиток ацинарної казеозної пневмонії з 

виразними депозитами «зрілого» і «старого» фібрину. Забарвлення на 

виявлення фібрину за методикою ПЧГ у модифікації Зербіно-Лукасєвича. 

Зб.: ×100. 

 

Найбільш типовою, класичною ознакою початку розвитку специфічного 

запального процесу або ж його загострення при хронічному перебігу в легенях 

є розвиток ексудативної реакції, а саме – накопичення рідини в альвеолярних 

просторах, окрім того, для туберкульозного ексудату характерно накопичення 

значної кількості Ф в рідині. Тому при високій активності специфічного 

запалення поблизу Т у більшості випадків (24 спостереження, 80,0%) виявляли 

ділянки альвеол з ексудативною реакцією різної величини, причому ексудат 



 102 

накопичувався переважно в альвеолах, безпосередньо прилеглих до капсули Т. 

При помірній активності запального процесу таких спостережень було трохи 

менше – 13 випадків (65,0%) та ділянки з ексудатом в альвеолах мали суттєво 

менший об’єм розповсюдження. 

При високому ступені активності специфічного запального процесу 

«молодий» Ф в альвеолярному ексудаті поблизу Т виявлено у 18 (60,0%) 

випадках, переважно (12 спостережень, 40,0%) в малій кількості (табл. 4.8). 

«Зрілий» Ф виявляли ще частіше – у 24 (80,0%) випадках (рис. 4.21), причому 

за розмірами переважали помірні відкладення (16 випадків, 53,3%). 

 

 

Рис. 4.21. Скупчення ексудату зі значним вмістом «зрілого» фібрину в 

альвеолярних просторах тканини легень поблизу структури власне 

туберкульоми при високому ступені активності специфічного запалення. 

Забарвлення на виявлення фібрину за методикою ПЧГ у модифікації Зербіно-

Лукасєвича. Зб.: ×40. 
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При помірній активності запалення в тих же перифокальних ділянках у 

поодиноких випадках (1 спостереження, 5,0%) виявлено дрібні відкладення 

«молодого» Ф, так звані його «сліди». «Зрілий» Ф у помірній кількості також 

виявлено в 2-х випадках, дещо частіше фібрин такого «віку» виявляли в малій 

кількості, відповідно 7 спостережень (35,0%). Встановлена статистично 

вірогідна різниця частоти виявлення дрібних депозитів «молодого» Ф залежно 

від ступеня активності специфічного процесу та частоти виявлення помірних 

депозитів – у відношенні «зрілого» Ф (табл. 4.8). 

«Старий» Ф чітко спостерігали лише при помірному ступені активності 

запалення, в незначній кількості випадків (рис. 4.22). 

 

 

Рис. 4.22. Залишкові маси «старого» фібрину в альвеолярних просторах 

(голубо-сірого кольору) тканини легень біля туберкульоми. Забарвлення на 

виявлення фібрину за методикою ПЧГ у модифікації Зербіно-Лукасєвича. 

Зб.: ×200. 
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Таблиця 4.8  

Частота виявлення фібрину різної «зрілості» та його представленість у 

перифокальних ділянках туберкульом з ексудативною реакцією при 

загальній різній активності специфічного запалення, абс., (P ± σp), % 

Примітка: *** – р 0,001 вірогідність розбіжностей відповідного 

показника між 1-ю групою та 2-ю групою статистично підтверджена. 

 

На віддалені від Т, серед відносно збереженої будови респіраторного 

відділу легень при помірній активності специфічного процесу взагалі не 

спостерігали ніяких депозитів Ф. Але при високому ступені активності 

запалення фібринові депозити виявляються, хоча і в помірній кількості 

випадків. Переважно спостерігали «зрілий» Ф, загалом у 10 випадках (33,3%), 

найчастіше – у туберкульозних вогнищах та у віддалених альвеолярних 

ділянках з ексудативною реакцією, відповідно 5 та 4 спостережень, у різній 

кількості. Значно рідше виявляли «молодий» Ф у малій кількості серед 

запально-клітинного інфільтрату та в ділянках ексудативної реакції, загалом 

було 4 (13,3%) таких спостережень. «Старий» Ф практично не знаходили. 

Проведене гістологічне дослідження щодо визначення локалізації 

фібринових мас, їх «віку» та відносної кількості в різних структурах тканини 

легень при Т легень дозволило встановити, що існують суттєві відмінності 

«Вік» 

фібрину 

Представленість фібрину 

Масивні депозити Помірні депозити Дрібні депозити 

1 група 

(n = 30) 

2 група 

(n = 20) 

1 група 

(n = 30) 

2 група 

(n = 20) 

1 група 

(n = 30) 

2 група 

(n = 20) 

«Молодий» 
1 

(3,3 ± 3,3) 
– 

5 

(16,7 ± 6,8) 
– 

12 

(40,0 ± 8,9)

*** 

1 

(5,0 ± 4,9) 

*** 

«Зрілий»  
2 

(6,7 ± 4,6) 
– 

16 

(53,3 ± 9,1)

*** 

2 

(10,0 ± 6,7)

*** 

6 

(20,0 ± 7,3) 

7 

(35,0 ± 10,7) 

«Старий»  – 
2 

(10,0 ± 6,7) 
– 

5 

(25,0 ± 9,7) 
– 

1 

(5,0 ± 4,9) 
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щодо фібринових депозитів різного «віку» та його кількості в окремих 

гістологічних структурах тканини легень при різній морфологічно встановленій 

активності специфічного запалення. 

При високому ступені активності специфічного запалення, тобто при його 

прогресуванні у випадках Т легень, в тканині легень характерною ознакою є 

присутність депозитів Ф різного «віку» та в різній кількості практично в усіх 

специфічних та неспецифічних гістологічних структурах легень. Діагностично 

значущими ознаками є масивні або в помірній кількості депозити «молодого» 

та/або «зрілого» Ф (р 0,001) у внутрішньому вмісті Т, у запально-клітинних 

інфільтратах поблизу самої Т. Окрім того, типовим проявом прогресування ТБ 

є присутність ділянок альвеол з ексудативною реакцією поблизу Т та з 

обов’язковою наявністю в ексудаті «зрілого» Ф, переважно у помірній кількості 

(р 0,001). Досить часто в ексудаті в альвеолах можна виявити й «молодий» Ф. 

При помірному ступені активності специфічного запалення, тобто при 

стиханні активності у випадках Т легень, для тканини легень характерною 

ознакою є масивні депозити «старого» Ф у внутрішньому некротичному вмісті 

Т (р 0,001) та можливість присутності дрібних «слідів» «зрілого» Ф. Наявність 

«молодого» Ф не характерна. Поза структурою власне Т зрідка можна виявити 

одиночні дрібні осередки ексудативної реакції в альвеолах, в яких можна 

виявити «сліди» «зрілого» Ф. 

Отже, гістологічне дослідження наявності фібринових мас різного «віку» 

дозволяє досить чітко та об’єктивно визначати ступінь активності специфічного 

запального процесу у випадках Т легень, тобто може слугувати одним із 

критеріїв для морфологічного визначення ступеня активності запального 

процесу при ТБ легень у формі Т. 

За матеріалами викладеного фрагменту дисертаційного дослідження було 

розроблено та отримано Деклараційний патент України на корисну модель 

№ 92021 від 25.07.2014 «Спосіб морфологічної діагностики ступеня активності 

запального процесу при туберкульомах легень у хворих з хірургічними 

втручаннями» (див. Список використаних джерел). 
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Опублікована стаття «Гістологічне дослідження локалізації, об’єму та 

«віку» фібринових мас у перебігу туберкульом легень з різною активністю 

специфічного запального процесу» у фаховому журналі (див. Список 

використаних джерел). 
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РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА КІЛЬКІСНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ТКАНИНІ 

ЛЕГЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ АКТИВНОСТІ СПЕЦИФІЧНОГО 

ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ГІСТОБАКТЕРІОСКОПІЇ 

 

Перш за все, варто відзначити, що, згідно трьохступеневої градації 

активності туберкульозного запального процесу, а саме, – при його поділі на 

високий, помірний та низький ступені активності, зрозуміло, що 

прогресуванню ТБ відповідає високий ступінь активності запального процесу. 

Тоді як помірний та низький ступені активності відповідно відмічаються при 

клінічній стадії стабілізації та загоєнні зазначеного захворювання. Очевидно, 

що саме при прогресуванні запалення у тканині легень повинні спостерігатися 

типові вірулентні форми бактерії, тоді як на інших стадіях розвитку хвороби 

вони можуть бути відсутніми або ж виявлятися вкрай рідко, переважно у не 

вірулентних формах та в малій кількості. За даними досліджень [147], саме 

вірулентні мікобактерії слугують пусковим механізмом диференціювання 

макрофагів гранульоми у багатоядерні клітини з великою кількістю ядер. За 

даними 60-70 рр. минулого століття, типовою ділянкою, де гістохімічним 

методом виявляються МБТ, є некротизована тканина – «ядро» Т [1]. Як 

зазначає М.М. Авербах, вони переважно виявляються при спеціальному 

забарвленні в ділянках розплавленого казеозу, або ж у порожнинах розпаду, 

тобто саме в ділянках, які характерні для загострення активності запального 

процесу. Тоді як в ділянках щільного казеозу та в капсулі Т зазвичай МБТ не 

виявляються. Також вкрай рідко бактерію спостерігали в тканині дрібних, 

щільних, добре інкапсульованих Т-казеом. Саме останні варіанти Т в 

найбільшій мірі відповідають стадії загоєння специфічного запалення у формі 

Т. Зазначені результати попередніх спостережень та визначення факту сучасної 

мінливості туберкульозного запалення, спонукали нас до дослідження та 

виявлення особливостей локалізації і біологічних форм мікобактерії у групі 
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випадків з морфологічно встановленим високим ступенем активності 

специфічного запального процесу. Окрім того, враховували, що практично усі 

спостереження проводили на тканині легень від хворих, які пройшли основний 

курс хіміотерапії або додатково один чи декілька підтримуючих курсів 

хіміотерапії до хірургічного втручання. Сучасні дослідження [151] 

підтверджують, що навіть після короткого курсу хіміотерапії в 90,4% (75/83) 

випадків ТБ легень були отримані негативні бактеріологічні результати на 

біопсійному матеріалі. 

Додатковий аналіз опублікованих у різний час результатів щодо 

мікробіологічного дослідження тканини Т легень демонструє надзвичайно 

суперечливі відомості щодо рівня виявлення КСБ [102]. Результати 

відрізнялися як залежно від методики, так і від різних дослідників. Зокрема, 

Авербах М.М. [1] повідомляв про 74,0% виявлення МБТ з групи із 100 Т з 

ознаками активності специфічного запалення. Але є більш сучасні 

повідомлення про повну відсутність виявлення МБТ у випадках Т [102, 108]. 

Цинзерлінг та співавтори [102] повідомляють, що в тканинах, переважно 

позаклітинно, виявляються поліморфні коки, які не фарбуються специфічно за 

Ц-Н, але верифікуються імуногістохімічно як мікобактерії. Зазначені 

спостереження свідчать, що тканинні форми мікобактерій, варіанти запальної 

реакції і особливості патогенезу ТБ потребують подальшого вивчення. 

Наразі, за даними лабораторних підрозділів (клініко-біохімічної 

лабораторії та лабораторії мікробіології) ДУ НІФП, з 25 випадків Т, які увійшли 

в наше дослідження, з морфологічно визначеним високим ступенем активності, 

у 24 випадках проводили мікробіологічне дослідження мокротиння та/або 

шматочків операційного матеріалу. МБТ були виявлені в 11 (44,0%) випадках, 

переважно методом культурального посіву. 
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Характеристика локалізації та кількісна характеристика 

мікобактерії туберкульозу в тканині легень при високому ступені 

активності специфічного запального процесу 

На теперішній час встановлено, що відсутність типових клініко-

рентгенологічних ознак активності туберкульозного запального процесу, таких 

як інтоксикаційний синдром, бактеріовиділення, перифокальні інфільтративні 

зміни та вогнища розпаду, не виключають можливості морфологічного 

визначення ознак високої активності запальної реакції в структурах Т легень 

[24, 98]. Окрім того, однією із головних ознак активності туберкульозного 

процесу є наявність у місцях локалізації ураження вірулентних M. Tuberculosis 

(або КСБ – при бактеріоскопії). 

За даними Вінокурова І. І. [10], серед 302 випадків Т легень, що були 

резектовані, активний ТБ, тобто ТБ із бактеріовиділенням, мав місце у 58,3% 

випадків. За результатами гістобактеріоскопії, яку проводили Баранова Є.Ю. та 

Грінберг Л.М. [5, 6], в активних Т КСБ були виявлені в 69,2% випадків, 

переважно у вигляді одиночних паличок, їх невеликих скупчень або дифузно-

розсіяних в осередках казеозних мас. 

Разом із мікробіологічною верифікацією МБТ та альтернативними 

методами діагностики туберкульозного ураження, гістологічне дослідження 

біоптатів різних тканин організму людини відіграє важливу роль у верифікації 

діагнозу [184]. Але, судячи з наявних публікацій, гістобактеріоскопія, тобто 

пряме гістологічне виявлення КСБ в ураженій ТБ тканині організму, наразі 

застосовується не в повній мірі, незважаючи на те, що сучасна промисловість 

виробляє зручні для використання набори готових реактивів для прямого 

виявлення КСБ в зрізах тканини, – фуксин Ціля, готові люмінесцентні 

барвники. 

Враховуючи сучасну мінливість ТБ, попереднє проведення інтенсивних 

курсів хіміотерапії до оперативних втручань у пацієнтів, зберігає актуальність 

питання щодо уточнення основних ділянок локалізації КСБ. А також важливим 
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чинником є кількісна представленість бактерії у тканині легень з Т, зокрема, 

при наявності типових морфологічних ознак активності запального процесу. 

У групу дослідження був включений операційний матеріал (фрагменти 

тканини легень) 25 випадків з наявністю Т та з морфологічно визначеним 

високим ступенем активності туберкульозного запалення. Вивчали ділянки 

внутрішнього вмісту та капсули Т, перифокальні ділянки до Т та на віддалені 

від Т, тобто візуально не змінену або мало змінену тканину легень. 

Серійні зрізи, які містили вищезазначені ділянки наукового інтересу, 

забарвлювали, застосовуючи два різних гістологічних методи виявлення КСБ: 

гістохімічний за Ц-Н [43] та флуоресцентний (аурамін-родаміновий) метод 

виявлення МБТ в зразках тканини з використанням кіта «Tb-fluor», 

виробництва Німеччини (MERCK) [128]. 

Кількість виявлених КСБ визначали згідно до прийнятої робочої градації 

(див. Розділ 2). У кожному зрізі тканини легень в середньому вивчали 15-20 п/з, 

більше п/з – при збільшенні х 1000. 

Багатьма дослідниками відмічається, що флуоресцентний метод 

виявлення мікобактерій є більш чутливим та ефективним порівняно до 

традиційного забарвлення за Ц-Н [111, 137, 182]. Але більшість подібних 

досліджень була проведена на мазках біологічного матеріалу. З метою 

з’ясування цього питання стосовно гістобактеріоскопії, ми проводили 

порівняльний аналіз виявлення КСБ в тканині легень з Т, використовуючи два 

вищезгаданих методи забарвлення. 

Результати прямого виявлення типової форми КСБ двома методами в 

різних гістологічних структурах легень при їх туберкульозному ураженні у 

формі Т представлені в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Частота виявлення кислотостійких мікобактерій в різних ділянках 

тканини легень при застосуванні двох методів забарвлення,  

абс., (P ± σp), % 

Кількість виявлених КСБ, 

вільно розташованих або в 

клітинах 

Забарвлення за Цілем-

Нільсеном, (n = 25) 

Флуоресцентний 

метод, (n = 25) 

Абс. (P ± σp), % Абс. (P ± σp), % 

1 2 3 4 5 

Внутрішній вміст туберкульоми: 

Паличковидні (всього): 11 44,0 ± 9,9 14 56,0 ± 9,9 

– мало 9 81,8 ± 11,6 7 50,0 ± 14,3 

– помірна кількість 2 18,2 ± 11,6 2 14,3 ± 9,4 

– багато – – – – 

– дуже багато – – 5 35,7 ± 12,8 

Всередині у макрофагах – – 1 4,0 ± 3,9 

Морфологічні прояви корд-

фактора МБТ 
– – 6 24,0 ± 8,5 

Капсула туберкульоми: 

Паличковидні (всього): 9 36,0 ± 9,6 10 40,0 ± 9,8 

– мало 8 88,9 ± 10,5 6 60,0 ± 15,5 

– помірна кількість 1 11,1 ± 10,5 3 30,0 ± 14,5 

– багато – – – – 

– дуже багато – – 1 10,0 ± 9,5 

Всередині у макрофагах 9 36,0 ± 9,6 – – 

Морфологічні прояви корд-

фактора МБТ 
– – 1 4,0 ± 3,9 

Перифокальна ділянка туберкульоми: 

Паличковидні (всього): 8 32,0 ± 9,3 5 20,0 ± 8,0 

– мало 8 100,0 ± 0,0 4 80,0 ± 17,9 

– помірна кількість – – – – 

– багато – – – – 

– дуже багато – – 1 20,0 ± 17,9 
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 

Всередині у макрофагах 16 64,0 ± 9,6 – – 

Морфологічні прояви корд-

фактора МБТ 
– – – – 

На віддаленні від туберкульоми: 

Паличковидні (всього): 10 40,0 ± 9,8 11 44,0 ± 9,9 

– мало 7 70,0 ± 14,5 11 100,0 ± 0,0 

– помірна кількість 2 20,0 ± 12,6 – – 

– багато 1 10,0 ± 9,5 – – 

– дуже багато – – – – 

Всередині у макрофагах 19 76,0 ± 8,5* 4 16,0 ± 7,3* 

Морфологічні прояви корд-

фактора МБТ 
– – – – 

Загальна кількість позитивних 

спостережень 
15 60,0 ± 9,8 20 80,0 ± 8,0 

Примітка: * – р<0,05 вірогідність розбіжностей відповідного показника 

між 1-им методом та 2-им методом забарвлення статистично підтверджена. 

 

Загалом при Т з морфологічно високим ступенем активності запального 

процесу типові (паличковидні) КСБ виявлено у 15 (60,0%) випадках при 

забарвленні за Ц-Н та у 20 (80,0%) випадках при використанні кіта «Tb-fluor». 

За кількістю виявлених КСБ у внутрішньому вмісті Т, в її капсулі, 

перифокальній зоні та на віддаленні від Т частіше всього в одному п/з 

мікроскопу спостерігали від 1 до 5 паличок (градація «мало») при використанні 

обох методів забарвлення. 

Встановлено, що у 10 (40,0%) випадках при фарбуванні за Ц-Н у 

казеозному вмісті та в капсулі Т були відсутні КСБ, тоді як при застосуванні 

флуоресцентної методики в казеозному вмісті та капсулі Т палички були 

відсутні в 8 випадках (32,0%), причому у 6 випадках палички були відсутні у 

зазначених структурах Т при застосуванні обох гістохімічних методів. При 

дослідженні КСБ із застосуванням кіта «Tb-fluor» в казеозному вмісті Т у 5 

випадках (35,7%), в капсулі Т та в перифокальній зоні – по 1 випадку, було 
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виявлено «дуже багато» КСБ в одному п/з мікроскопа (рис. 5.1), тобто має 

місце перевага застосування флуоресцентного методу щодо кількісного 

виявлення КСБ в тканині легень з Т. До того ж, застосування забарвлення «Tb-

fluor» дало змогу спостерігати морфологічні прояви корд-фактору МБТ у 7 

(28,0%) випадках. 

 

 

Рис. 5.1. Туберкульома з морфологічними ознаками високої активності 

специфічного запального процесу. Численні кислото-стійкі бактерії у 

внутрішньому вмісті туберкульоми. Флуоресцентний метод з використанням 

кіта «Tb-fluor». Зб.: ×400. 

Як показано на рисунку 5.1, КСБ у тканині легень можуть 

розташовуватися як окремими групами, так і поодиноко, але в п/з їх може 
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нараховуватися більше сотні. Добре виявляється поліморфізм паличок – вони 

мають різну товщину та довжину. 

Фарбування препаратів за Ц-Н дає змогу визначати в структурах Т та за її 

межами не тільки паличковидні КСБ, але й такі, які, ймовірно, під дією 

довготривалої хіміотерапії, втратили свій типовий паличковидний вигляд та 

набули кокової форми (рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.2. Туберкульома-казеома легені з морфологічними ознаками 

високої активності запального процесу. Тканина фрагменту туберкульоми 

легені на межі внутрішнього казеозного вмісту та грануляційного шару. 

Визначаються поліморфні кислото-стійкі бактерії (малинове забарвлення), які 

формують ланцюжки. Забарвлення за Ціль-Нільсеном. Зб.: ×1000. 
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Визначення кокових форм КСБ при застосуванні флуоресцентного 

методу виявилося неможливим. Цей факт пов’язаний із суто технічними 

умовами проведення дослідження, а саме, мікроскопічне вивчення препаратів 

тканини легені при флуоресцентному методі проводиться при збільшенні 

мікроскопу ×400, тоді як препарати, оброблені за методом Ц-Н, вивчаються при 

збільшенні ×1000, що дає змогу більш детально визначати дрібні структури в 

зрізі тканини. 

Найбільш часто КСБ, за результатами кожного з двох методів 

гістохімічної обробки тканини легень, визначали в казеозному вмісті Т: 

11 (44,0%) випадків при забарвленні за Ц-Н та 14 (56,0%) випадків при 

застосуванні «Tb-fluor», причому у 5 (35,7%) випадках спостерігали дуже 

багато «паличок» в одному п/з. Трохи менше КСБ було виявлено в ділянках 

легень, розташованих на віддаленні від капсули: 10 (40,0%) випадків при 

забарвленні за Ц-Н та 11 (44,0%) випадків при забарвленні «Tb-fluor». Ще в 

меншій кількості КСБ виявлялися в капсулі Т – 9 (36,0%) випадків при 

забарвленні за Ц-Н та 10 (40,0%) випадків при забарвленні «Tb-fluor». У 

перифокальній ділянці (біля капсули Т) КСБ виявлені в 8 (32,0%) випадках при 

забарвленні за Ц-Н та в 5 (20,0%) випадках при забарвленні «Tb-fluor». 

Раніше проведені дослідження туберкульозного процесу встановили, що 

при первинному інфікуванні у першу неділю біля 50,0% альвеолярних 

макрофагів містять МБТ, тоді як при вторинному інфікуванні більшість 

бактерій швидко руйнуються сенсибілізованими імуноцитами, та МБТ містять 

тільки біля 3,0% альвеолярних макрофагів [165]. Також з’ясовано, що в 

легенях, уражених ТБ, макрофаги можуть виступати не тільки як клітини, що 

елімінують МБТ, але ще як резервуар, в якому МБТ можуть тривалий час 

виживати [119]. Наведені факти обумовили урахування в нашому дослідженні 

наявності структур КСБ саме всередині клітин (макрофагів). КСБ були виявлені 

в макрофагах в значній кількості випадків: в капсулі Т – 9 (36,0%) випадках, в 

перифокальній зоні – 16 (64,0%) випадках та на віддаленні від Т – 19 (76,0%) 

випадках при забарвленні тканини за Ц-Н. Наявність у значній кількості 
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внутрішньо-макрофагальної локалізації КСБ в цих ділянках є біологічним 

проявом незавершеного фагоцитозу бактерії цими клітинами та високої 

ймовірності подальшої дисемінації інфекції. Поступове зростання частоти 

спостережень внутрішньо-макрофагальної локалізації КСБ від перифокальної 

ділянки до ділянок, розташованих на певній відстані від Т, пояснює можливість 

вкрай різноманітних проявів участі макрофагів у подальшому розвитку інфекції 

– розвитку осередків казеозної пневмонії при прогресуванні запалення або ж 

формування гранульом з обмеженням прояву вірулентності КСБ та варіантів 

складного поєднання цих процесів. 

Приведені результати дослідження, а також особливості технічних умов 

його виконання, дозволяють зробити висновок, що як для встановлення 

діагнозу туберкульозної інфекції, так і для більш детального вивчення 

наявності КСБ в тканині легень, дослідження тканинних реакцій на присутність 

КСБ в певних структурах Т та морфологічних особливостей КСБ 

(морфологічний поліморфізм), які вони отримують під час тривалої хіміотерапії 

при вторинному ТБ у формі Т, є доцільним застосування двох гістохімічних 

методів виявлення КСБ в тканині легень. 

Проведене дослідження з використанням двох гістохімічних методів 

прямого виявлення мікобактерій дозволило встановити, що КСБ 

спостерігаються у всіх структурах Т, перифокальній ділянці та у візуально 

незміненій тканині легень, за межами Т в умовах активного специфічного 

запального процесу. 

Простежені чіткі тенденції щодо частоти та кількісного розподілу 

паличок у капсулі Т: найчастіше бактерія виявляється у внутрішньому вмісті Т 

та вона практично відсутня у фіброзному шарі Т. При гістологічному 

дослідженні значно переважають спостереження 1-5 структур КСБ в одному 

п/з. Переважне розташування паличок – на межі некрозу та грануляційного 

шару капсули Т. Внутрішньо-макрофагальне розташування КСБ кількісно 

переважає у грануляційному шарі Т. 
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Перевага методу забарвлення за Ц-Н полягає у можливості виявлення 

внутрішньоклітинної локалізації МБТ у макрофагах, тоді як флуоресцентний 

метод «Tb-fluor» дозволяє виявляти КСБ у значній кількості в одному п/з і 

спостерігати морфологічні прояви вірулентності КСБ. 

Окремим завданням було порівняння результатів мікробіологічного 

дослідження мокротиння та/або операційного матеріалу на наявність МБТ з 

результатами гістобактеріоскопії тканини легень з Т при високому ступені 

активності специфічного запального процесу групи дослідження (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 

Частота виявлення кислотостійких мікобактерій у хворих на туберкульоз 

легень у формі туберкульом за мікробіологічними даними  

та результатами гістобактеріоскопії, n = 25, абс., (P ± σp), % 

Методи дослідження 

Результат дослідження 

Дослідження не 

проводилося 

Мікобактерії 

туберкульозу 

виявлені 

Мікобактерії 

туберкульозу не 

виявлені 

Абс. (P ± σp), % Абс. (P ± σp), % Абс. (P ± σp), % 

Мікробіологічне 

дослідження мокротиння  

та операційного  

матеріалу  

11 44,0 ± 9,9** 13 52,0 ± 10,0** 1 4,0 ± 3,9 

Гістобактеріоскопічне 

дослідження за двома 

методами (Ціль-Нільсен 

та «Tb-fluor») 

21 84,0 ± 7,3** 4 16,0 ± 7,3** – – 

Примітка:  – метод бактеріоскопії; 
 
– метод культурального посіву. ** – 

р<0,01 вірогідність розбіжностей відповідного показника між 1-им методом та 

2-им методом дослідження статистично підтверджена. 

 

Як видно з таблиці 5.2, при гістобактеріоскопічному дослідженні тканини 

легень паличковидні форми КСБ були виявлені у 21 з 25 випадків (84,0%), у 
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той час, коли при мікробіологічному дослідженні у цих же 21 випадку, 

мікобактерії було визначено лише у 9 (36,0%) випадках, за винятком 1 випадку, 

коли мікробіологічне дослідження взагалі не проводилося. Такий високий 

відсоток виявлення КСБ в тканинах легень при гістобактеріоскопії добре 

узгоджується з результатами Баранової Є.Ю. та Грінберга Л.М. [5, 6], які 

показали що в активних Т КСБ були виявлені в 69,2% випадків, переважно у 

вигляді одиночних паличок, – дифузно-розсіяних у ділянках розпаду казеозних 

мас або у вигляді невеликих скупчень. У 4 (16,0%) випадках 

гістобактеріоскопія дала негативний результат, який у 2 (8,0%) випадках 

співпадав з результатом мікробіологічних досліджень, а у 2 (8,0%) випадках 

мікобактерії були визначені у пацієнтів тільки мікробіологічними методами. 

Таким чином, мікробіологічне дослідження різними методами дозволило 

виявити КСБ усього в 11 (44,0%) випадках, в той час коли гістобактеріоскопія 

забезпечила позитивний результат у 21 (84,0%) випадку, що вірогідно (р<0,01) 

більше, тобто ефективність гістобактеріоскопії значно вища. Крім того, 

результати гістобактеріоскопії дають змогу виявити ділянки чи структури 

легень, де переважно локалізуються скупчення (кластери) мікобактерій, що 

важливо враховувати, зокрема, при хірургічному заборі матеріалу для 

мікробіологічного дослідження уражених на ТБ легень. 

Загалом, проведені гістобактеріоскопічні дослідження довели, що 

найбільша кількість КСБ за умов прогресування специфічного запалення 

знаходиться у казеозному вмісті Т, а саме – на межі казеозу та грануляційного 

шару Т, а також значна кількість їх виявляється у ділянках віддалених від Т, де 

візуально спостерігається майже неушкоджена тканина легень [59]. 

Загальна ефективність діагностики із застосуванням методу забарвлення 

зрізів тканини за Ц-Н при Т легень склала 60,0%, флуоресцентного методу – 

80,0%. Загальна ж ефективність гістобактеріоскопії з використанням обох 

методів гістохімічної обробки зрізів тканини легень становить 84,0%, тобто 

майже вдвічі вища за ефективність класичного мікробіологічного дослідження 

щодо виявлення КСБ. 
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Отримані результати гістобактеріоскопічного дослідження дали 

можливість визначити найбільш діагностично значущі ділянки легень, які 

рекомендуються до забору в стерильних умовах під час оперативних втручань з 

приводу Т легень для подальшого мікробіологічного дослідження: 

– шматочок капсули Т з поєднаною з нею некротизованою тканиною 

внутрішнього вмісту Т; 

– шматочок капсули Т з поєднаною з нею візуально мало зміненою 

паренхімою легень; 

– шматочок фокуса пневмонічно ущільненої тканини поза структурою Т. 

За матеріалами викладеного фрагменту дисертаційного дослідження були 

опубліковані наступні статті: «Виявлення M. Tuberculosis в легеневій тканині 

при активних туберкульомах легень з використанням різних гістохімічних 

методів» у міжнародному фаховому журналі та «Гістобактеріоскопія 

резекційного матеріалу у морфологічній діагностиці туберкульозу легень» у 

фаховому журналі, а також розроблено інформаційний лист (див. Список 

використаних джерел). 
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РОЗДІЛ 6. ТИПОВІ МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ПРОГРЕСУВАННЯ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ У ФОРМІ 

ТУБЕРКУЛЬОМИ 

 

Підсумовуючи результати комплексного гістологічного дослідження 

тканини легень з туберкульозним ураженням у формі Т можна зробити 

наступні узагальнення. 

До цитологічних та гістологічних проявів фази прогресування 

специфічного запального процесу при Т легень, які визначаються у тканині 

легень при застосуванні забарвлення гематоксиліном і еозином, відносять: 

1) наявність часткової деструкції (розплавлення) казеозних мас 

внутрішнього вмісту Т у цетральній її ділянці або ж, частіше, у периферичній 

зоні, на межі з капсулою. При останньому варіанті, як правило, має місце 

лейкоцитарна інфільтрація некротичних мас та часткова деструкція 

специфічного грануляційного шару капсули Т; 

2) капсула Т складається з двох шарів, внутрішнього, який представляє 

собою специфічну грануляційну тканину, та зовнішнього, утвореного 

волокнистою сполучною тканиною, причому найбільш часто вони нерівномірні 

за товщиною в різних ділянках капсули; 

3) присутність численних фібробластів та міофібробластів, які дифузно 

інфільтрують капсулу по всій її товщині; 

4) практично завжди в капсулі Т є сформовані епітеліоїдноклітинні 

гранульоми, з присутністю в них гігантських багатоядерних макрофагів різного 

типу та лімфоцитів, нерідко в гранульомах визначається центральний некроз, 

гранульоми з переважанням фібробластів рідко зустрічаються; 

5) присутність значної кількості ПМ у альвеолах як поблизу до самої Т, так і 

на віддаленні від неї; 

6) формування численних лімфоїдноклітинних скупчень типу 

«примітивних» лімфонодулів, які щільно прилягають ззовні до капсули Т, 

причому такі скупчення лімфоцитів нерідко включають одиночні гігантські 
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багатоядерні макрофаги та інколи – дрібні епітеліоїдноклітинні гранульоми. 

Некротичні прояви у таких клітинних інфільтратах ніколи не спостерігаються; 

7) поза структурою Т наявні осередки запально-клітинних інфільтратів як з 

ознаками специфічного процесу, так і без очевидних його проявів, причому 

виявлення таких структур у гострій стадії або стадії проліферації, нерідко – з 

ділянками некробіозу або некрозу; 

8) присутність відносно значної кількості гранульом різного клітинного 

складу, у тому числі – із центральним казеозом за межами Т; 

9) виявлення ознак специфічного запального процесу («молодих» 

гранульом, гострого специфічного запального інфільтрату, у тому числі – з 

некротичними змінами) у стінках бронхіол та бронхів. 

Абсолютними маркерами фази прогресування специфічного запального 

процесу слід вважати 1) явище кавернізації Т, тобто залучення сусіднього до Т 

бронху з руйнуванням його стінки та виходом некротичних мас із внутрішнього 

вмісту Т у повітроності шляхи; 2) формування «свіжих» осередків казеозної 

пневмонії, які згодом, при сприятливому перебігу запалення, можуть 

перетворюватися у нові Т, так звані «вогнища відсіву». 

При гістохімічних дослідженнях та ІГХ-дослідженні встановлено 

додаткові достовірні особливості реакції тканини легень у фазі прогресування 

туберкульозного запалення, до яких відносено: 

1) відкладення помірного об’єму «зрілого» Ф серед внутрішніх 

некротичних мас Т; рідше – великого або помірного об’ємів «молодого» Ф; 

2) значний або помірний об’єм відкладень «молодого» або «зрілого» Ф в 

запально-клітинних інфільтратах поза Т; 

3) скупчення помірного об’єму відкладень «зрілого» Ф або часто 

незначного об’єму «молодого» Ф всередині альвеол, особливо в ділянках 

альвеол, прилеглих до Т; 

4) достовірно частіша присутність у значній кількості ПМ у складі 

гранульом біля Т; 
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5) суттєво більша кількість ПМ у складі туберкульозних вогнищ (осередків 

специфічного запалення) у тканині легень поза Т, у тому числі – зміни «типу 

ліпоїдної пневмонії» у якості початку розвитку казеозної пневмонії; 

6) високий рівень експресії CD68
+
 клітин макрофагального ряду та 

фібробластів у капсулі Т, у просвітах мало змінених альвеол та у стінках 

бронхіол чи дрібних бронхів. 

Гістобактеріологічні дослідження тканини легень людини у фазі 

прогресування туберкульозного запального процесу при наявності в ній 

структури Т мали свою специфіку, яка переважно була обумовлена 

медикаментозним впливом – практично усі випадки хірургічних втручань 

проводилися після основного курсу специфічної хіміотерапії (3-6 міс.) та/або 

декількох курсів хіміотерапії, згідно до останнього Наказу МОЗ щодо 

лікування різних форм ТБ [73]. 

Головною особливістю гістохімічного виявлення КСБ у тканині легень 

було спостереження малої кількості бактерій, незважаючи навіть на 

морфологічно встановлений високий ступінь активності специфічного 

запального процесу, тобто на прогресування туберкульозного процесу. 

Основні ділянки тканини легень, де виявляються позаклітинні КСБ – це 

внутрішній вміст Т, грануляційний шар капсули Т та ділянки альвеолярної 

частини тканини легень на віддаленні від Т (на 1-2 см). У макрофагах 

найбільша кількість структур мікобактерій виявляється саме в специфічних 

грануляціях внутрішнього шару капсули Т. 
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POЗДІЛ 7. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Інфекційні хвороби наразі вважаються однією з найважливіших проблем 

охорони здоров’я в усьому світі. За даними ВООЗ, щорічно у світі помирає 

16 млн. людей від інфекційних хвороб, причому у країнах, що розвиваються, в 

структурі смертності лідирують такі захворювання як ВІЛ-інфекція, черевний 

тиф, дизентерія, ТБ та малярія. Але, не дивлячись на значну кількість сучасних 

досліджень, присвячених окремим аспектам, перш за все, молекулярної біології 

низки патогенів, епідеміології, діагностики та лікування найбільш 

розповсюджених інфекційних захворювань, в тому числі – ТБ, деякі питання 

залишаються «в тіні». В першу чергу, це стосується питань патоморфології та, 

зокрема, сучасних біологічних проявів розвитку захворювання. Ці факти 

свідчать про безумовну актуальність обраного завдання проведеного 

дослідження. 

Очевидно, що плідне вивчення, зокрема, туберкульозного процесу, має 

бути комплексним та обов’язково включати аналіз структурних (гістологічних 

та цитологічних) змін [66, 101]. Сучасні вимоги до морфологічного 

дослідження будь-якого інфекційного процесу на автопсійному, операційному 

або біопсійному матеріалі наступні – виявлення бактерії та її компонентів в 

ураженій тканині; широке зіставлення морфологічних даних з клінічними та 

лабораторними; диференційована оцінка специфічних змін для окремої 

бактерії; оцінка особливостей тканинних реакцій при певній етіології та формі 

інфекційного процесу; максимально широке використання експериментальних 

моделей інфекції для уточнення пато- і морфогенезу й оцінки ефективності 

терапії; вивчення взаємодії різних мікроорганізмів з макроорганізмом у 

перебігу інфекційного процесу; дослідження особливостей проявів інфекції в 

різних органах і тканинах макроорганізму й, насамкінець, визначення 

безпосередніх причин смерті при інфекційному захворюванні [66, 101]. 
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Вивчення морфо-функціонального стану клітин окремих типів та загалом 

тканини легень при ТБ легень є принциповим для розуміння тонких механізмів 

розвитку прогресуючих деструктивних та репаративно-пластичних процесів у 

легенях. Згідно до класичного морфологічного дослідження, при 

туберкульозному ураженні легень проводять деталізоване дослідження 

специфічних гранульоматозних та вогнищевих змін у респіраторному відділі 

легень, специфічних для туберкульозного запалення утворень, стану 

бронхіального дерева, наявності та формування лімфоїдно-клітинних скупчень 

та особливостей фіброзної трансформації окремих структур та ділянок тканини 

легень. Зокрема, при Т легень особлива увага традиційно приділяється клініко-

анатомічній характеристиці наявних Т, а саме визначенню анатомічного типу Т 

та детальній гістологічній характеристиці її капсули та внутрішнього вмісту. 

Оскільки найбільш загрозливим станом для організму людини є фаза 

прогресування туберкульозного запального процесу, то не дивно, що 

дослідження його активності, зокрема при Т легень, проводилися неодноразово 

й багатьма дослідниками, починаючи ще із 60-70 років минулого століття. 

Гістологічні ознаки активності запального процесу при Т досить детально 

були висвітлені в роботі Авербаха [1], пізніше – у працях Струкова, Пузик, 

Жингеля [24, 82, 87], що представлено в огляді літератури. 

У період 60-80 років минулого століття проведена ціла низка досліджень 

щодо уточнення ознак активності туберкульозного запального процесу при Т 

легень, які охоплювали не лише морфологічні дослідження гістологічних ознак 

тканини легень з Т, але і клініко-рентгенологічні ознаки, результати 

мікробіологічного дослідження різного біоматеріалу, показники біохімічного 

дослідження крові, тести функціональної активності (спірографія) [17, 23, 35, 

81, 91, 106]. Але наразі вони потребують подальшого уточнення у зв’язку із 

мінливістю туберкульозного процесу. 

Зокрема, на сьогоднішній день представлені ІГХ дослідження біохімічних 

складових мембран клітин-ефекторів [122] тканини легень, з яких можна 

зробити висновки, що активний специфічний запальний процес 
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характеризується не лише традиційними гістологічними ознаками, але й 

кількісними змінами, зокрема, білку теплового шоку 70 (HP 70). Показано, що 

його кількість в тканині значно більша у не лікованих туберкульозних 

випадках, тобто при прогресуванні специфічного запалення. 

Нами проведене детальне морфологічне дослідження резектатів легень з 

Т легень, причому з морфологічно встановленою різною активністю 

специфічного запалення, що дало змогу об’єктивно уточнити найбільш вагомі – 

діагностично значущі цитологічні та гістологічні ознаки саме високого ступеня 

активності туберкульозного процесу. Значною мірою вони співпадають з 

класично визначеними гістологічними ознаками. Це стосується вогнищевої 

лейкоцитарної інфільтрації та осередків розпаду казеозних мас Т. Уточнені 

гістологічні зміни власне капсули туберкульоми, зокрема встановлено, що при 

активності запалення їй притаманна виразна нерівномірність у товщині, що 

пов’язано з виникненням загострення процесу нерівномірно в усіх ділянках 

капсули, а з якоїсь певної її сторони. Частіше таке явище відзначається зі 

сторони найбільш близької до неї структури бронхіального дерева (прилеглого 

бронху чи бронхіоли). Потовщення капсули відбувається за рахунок 

вогнищевого набряку, розвитку ексудативної реакції та формування незрілих 

специфічних грануляцій – спочатку із нейтрофілів і моноцитів, трохи пізніше 

формуються зрілі специфічні грануляції, до складу яких входять макрофаги, 

епітеліоїдні клітини, лімфоцити, плазмоцити та еозинофіли. Починає наростати 

кількість фібробластів та міофібробластів. Та з’являються більш спеціалізовані 

клітини – гігантські багатоядерні клітини. 

При подальшому прогресуванні запалення досить часто відбувається так 

зване «злиття» структури Т з бронхом чи бронхіолою, розташованою поряд 

[52]. Останнє спостереження характеризує кавернізацію Т з елементами її 

секвестрації, описану ще Авербахом М.М. [1]. Цей процес призводить до 

потрапляння некротичних казеозних мас у повітроносні шляхи легені. Оскільки 

такі маси містять життєздатні МБТ, то цей процес призводить до розвитку 

клінічно активного ТБ, тобто людина починає виділяти бактерії у повітря при 
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кашлі з харкотинням. 

Важливим доповненням до цих гістологічних проявів можна вважати 

встановлення низки морфологічних ознак поза структурою Т. По-перше, це 

присутність значних скупчень ПМ, особливо, у світлі сучасних досліджень 

щодо їх ролі у перебігу ТБ легень [136, 141, 155, 161, 167]. 

По-друге, чітко визначена наявність у тканині легень специфічних 

запальноклітинних інфільтратів – продуктивно-некротичного характеру, тобто 

в гострій стадії розвитку поза капсулою Т. 

Характерною ознакою при розвитку ТБ легень різних форм, у тому числі 

– при Т, є формування специфічних гранульом, особливо при тривалому 

перебігу хвороби. У нашому дослідженні визначено, що при активності 

специфічного запалення кількість гранульом різного клітинного складу значна, 

суттєво більша, ніж при стиханні активності запалення. Причому, вірогідно 

переважають гранульоми, до складу яких переважно входять епітеліоїдні і 

лімфоїдні клітини, та з центральним некрозом. Важливо також відмітити, що 

такі гранульоми найчастіше спостерігаються в стінці бронхіального дерева та в 

капсулі Т. Наявність гранульом у стінці бронхіальних структур характеризує їх 

туберкульозне ураження. Ці спостереження повністю узгоджуються з 

висновком сучасних дослідників про те, що активний ТБ бронхів значно 

частіше спостерігається у хворих з вторинним та хронічним перебігом ТБ у фазі 

загострення хвороби [107]. 

Сучасні поглиблені дослідження розвитку власне гранульом – їх різного 

клітинного складу, наявності центрального казеозного некрозу довели, що саме 

гранульоми з центральним некрозом є «неповноцінними» щодо стримування 

розповсюдження інфекції, оскільки саме в некротичному вмісті звичайно 

локалізуються життєздатні вірулентні МБТ [120, 165, 171]. Такий тип 

гранульом зараз ще отримав назву – трансмісивні гранульоми, тобто 

гранульоми, які мають схильність до руйнування з подальшим 

розповсюдженням мікобактерій в тканині поза гранульомою. Таким чином, 

саме присутність значної кількості гранульом з центральним некрозом у фазу 
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прогресування туберкульозного запалення є однією із важливих ланок 

патогенезу прогресування інфекції. Водночас, порівняно незначна кількість 

гранульом зі значним вмістом фібробластів характеризує відсутність при 

прогресуванні запального процесу виразних репаративних процесів. 

Значна присутність лімфоїдноклітинних скупчень, вважається, є 

специфічним проявом місцевих імунних реакцій, а саме – наростання 

гуморального компоненту імунітету, оскільки, як вже показано в сучасних 

дослідженнях [2, 15, 55, 143, 144, 153, 163], такі скупчення утворені переважно 

В-лімфоцитами, клітинами, які продукують імуноглобуліни. Наразі активно 

продовжуються дослідження щодо ролі та значення В-лімфоцитів у перебігу 

туберкульозного запального процесу. 

Нами підтверджена така морфологічна ознака прогресування 

туберкульозного запалення при Т як залучення структур бронхіального дерева. 

Саме наявність специфічного запалення у стінках бронхів та бронхіол поза 

капсулою є вірогідною гістологічною ознакою активності туберкульозного 

процесу (р<0,05) у випадках Т легені. 

Останні два десятиліття без перебільшення можна вважати 

«імуногістохімічним вибухом або революцією» в області морфологічних 

досліджень, – немає жодного захворювання, при вивченні якого сучасна 

патоморфологія не застосовувала б цей метод дослідження. Імуногістохімічне 

дослідження – це метод мікроскопічного дослідження тканини, яке забезпечує 

найбільш специфічне виявлення в ній певної речовини та яке базується на 

обробці зрізів міченими специфічними антитілами до речовини, яка 

виявляється, і яка в конкретній ситуації слугує антигеном. Вперше такий спосіб 

забарвлення клітинних та тканинних компонентів за допомогою специфічних 

антитіл для мікроскопічного дослідження був запропонований A. Coons зі 

співав. у 1941 році, пізніше були створені антитіла, мічені не флуоресцентними 

барвниками, а ферментами. Наразі найбільшого значення здобув непрямий 

імуногістохімічний метод, як більш чутливий, та який базується на тому, що 

певні первинні антитіла зв’язуються з антигеном, який слід виявити, а далі вже 
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цей первинний комплекс антиген-антитіло візуалізується за допомогою 

вторинних мічених антитіл, при цьому первинні антитіла слугують для 

вторинних антигенами [7, 31]. 

Імуногістохімія – наразі один з найбільш інформативних методів 

морфологічної діагностики, який дозволяє виявляти той або інший клітинний 

або тканинний компонент (антиген) безпосередньо в уражених тканинах 

організму людини або тварини, для проведення ІГХ-дослідження 

використовується матеріал, отриманий при біопсії або ж при оперативному 

втручанні, можливо використовувати й архівний матеріал (парафінові блоки). 

Найбільшого практичного значення цей метод набув в онкологічній 

діагностиці. Але імуногістохімія дає також можливість виявляти бактерії та 

віруси в тканинах, які досліджуються, наприклад, Helicobacter Pylori – у хворих 

з хронічним гастритом, мікобактерії – при підозрі на туберкульоз [30, 102, 108], 

вірус Эпштейна-Барр, ВІЛ, тощо. Цей метод впроваджений у діагностику 

системних захворювань та хвороб нирок. Своєрідним доповненням ІГХ-

дослідження є флуоресцентна гібридизація in situ (ФГІЦ), метод молекулярно-

цитогенетичного дослідження. 

З метою діагностики та вивчення цитологічних та гістологічних 

особливостей при туберкульозному ураженні наразі розроблено та 

застосовується значна низка різних специфічних антитіл – як до самої 

M. Tuberculosis, так і до клітин-ефекторів специфічного запалення, причому, до 

різних їх підвидів, та до цілої низки цитокінів, що продукуються цими 

клітинами. На жаль, усі ці речовини високовартісні, мають різних виробників, 

що, відповідно, вказує на задіяність різних антигенів та епітопів 

M. Tuberculosis, і що ускладнює проведення наукових досліджень. 

Враховуючи той факт, що макрофаги є одними із основних клітин-

ефекторів у розвитку специфічного туберкульозного запального процесу [129], 

то саме ці клітини слугували об’єктом нашого наукового інтересу. 

Аналіз численних сучасних наукових досліджень щодо ролі та значення 

макрофагів, їх окремих підтипів у ініціації та подальшому розвитку 
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специфічного запального процесу [80, 115, 179, 181], їх внеску у формування та 

розвиток гранульоми, як специфічного гістологічного маркеру туберкульозної 

інфекції [146, 152, 155, 160, 167], показав водночас недостатній об’єм 

досліджень власне макрофагальної активності в перебігу хронічного 

туберкульозного ураження, зокрема не знайдено даних про експресію різного 

типу макрофагів у зв’язку зі ступенем активності специфічного запалення. З 

використанням матеріалу – легень людини з туберкульозним ураженням є 

одиночне повідомлення щодо локалізації та відносної кількості макрофагів 

(CD68, Clone PG-M1, DAKO) при фіброзно-кавернозному ТБ з активним 

бактеріовиділенням [94], без порівняння цих же характеристик відносно більш 

низької активності запального процесу; також вивчали CD56
+
 макрофаги при 

інфільтративному ТБ легень та Т залежно від ступеня активності специфічного 

запалення за 5-бальною градацією [3] залежно від стану сполучної тканини. 

Отримані результати важко оцінити, оскільки експресію макрофагів при 

окремих формах-фазах ТБ легень не оцінювали, а Т становили лише одну п’яту 

частини групи дослідження [90]. Ulrichs зі співав. [176], які проводили 

порівняльний аналіз локальної імунної реакції тканини легень людини при 

активному кавернозному ТБ та неактивній Т, з’ясували, що тканина Т містить 

суттєво більше CD68
+
 макрофагів порівняно до ділянок тканини легень з 

каверною й навпаки, менш інфільтрована лімфоцитами – як у центральних, так 

і в периферичних зонах. На нашу думку, більш конкретно було б проводити 

кількісне порівняння вищезазначених клітин при одній формі-фазі ТБ легень, з 

урахуванням різних ступенів активності специфічного запалення. Тобто було 

вельми доцільним проведення незалежного дослідження щодо виявлення 

клітин макрофагального ряду при окремій формі-фазі ТБ легень, зокрема, при Т 

та при різній активності специфічного запального процесу. Результати нашого 

дослідження продемонстрували в цілому різний рівень експресії 

СD68
+
 макрофагальних клітин при різному ступені активності специфічного 

запального процесу тривалого розвитку у вигляді Т легень. Більш високий 

рівень експресії спостерігається при морфологічно високому ступені активності 
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запального процесу – це явище спостерігається у самій Т, зокрема на межі 

некротичного вмісту та грануляційного шару капсули. ІГХ-дослідження 

підтвердило більшу представленість у цій зоні епітеліоїдних клітин, гігантських 

багатоядерних клітин та типових макрофагів. У фіброзному шарі капсули Т 

спостерігали більше моноцитів, порівняно до випадків з помірно-низькою 

активністю запального процесу. У перифокальних ділянках до Т, а саме в 

альвеолярних просторах, мав місце високий рівень експресії СD68
+
 макрофагів 

при активності процесу, тоді як при зниженні активності запалення рівень 

експресії суттєво знижувався. Подібна тенденція виявлена й щодо 

представленості макрофагальних гранульом: вони спостерігаються у значній 

кількості лише при високому ступені активності специфічного запалення та 

мають тенденцію до розсмоктування або фібротизації при стиханні специфічної 

активності. У структурах повітроносних шляхів – бронхах, бронхіолах можна 

виявити типові макрофаги та моноцити. Їх експресія також суттєво була вищою 

при високому ступені активності специфічного запалення. Тобто в цілому 

представленість клітин макрофагального ряду – типових макрофагів, 

епітеліоїдних клітин та гігантських багатоядерних клітин переважає при 

високому ступені активності специфічного запального процесу, що 

опосередковано підтверджує вагому роль саме цих клітин у розвитку 

(прогресуванні) ТБ та корелює з висновком роботи Ulrichs зі співав. [176]. 

Наслідок їх взаємодії з іншими клітинами-ефекторами запального процесу та 

власне з МБТ й визначають подальший характер перебігу цієї хвороби у 

легенях людини [80, 179]. З метою встановлення більш детального внеску 

окремих підтипів макрофагів у перебіг цієї хвороби доцільно в подальшому 

проводити ІГХ-дослідження із застосуванням низки специфічних 

моноклональних антитіл до кожного типу макрофагів. Окрім того, має сенс і 

використання антитіл до основних цитокінів, які продукуються макрофагами, 

або визначають активність останніх щодо знищення бактерії у тканині легень. 

Порушення жирового обміну в тканині легень є невід’ємною складовою 

патогенезу як гострого, так і хронічного варіантів перебігу туберкульозного 
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запального процесу [12]. Але більш детально це питання почали вивчати у 

зв’язку з дослідженнями останніх 10-15 років щодо цитологічних 

характеристик, імунологічного профілю та продукції різних цитокінів ПМ та 

ролі і значення особливого гліколіпіду – корд-фактору. Останній є невід’ємною 

структурною складовою клітинної мембрани M. Tuberculosis. Основною 

цитологічною характеристикою ПМ є присутність у їх цитоплазмі різної 

кількості вакуоль із жировими речовинами. Переважно – це нейтральні жири, 

але це можуть бути і фосфоліпіди, а також жирні кислоти та холестерин у 

сумішах ліпідів і ліпопротеїдів. Корд-фактор є складовим компонентом 

цитоплазматичної мембрани переважно вірулентних штамів МБТ людини (M. 

Tuberculosis humanis), причому за питомою вагою він є головною складовою 

мембрани. 

В останні роки доведено, що розвиток вторинного ТБ легень пов’язаний з 

початковою ексудативною реакцією тканини легень, а саме з розвитком 

туберкульозної ліпоїдної пневмонії. Характерною особливістю такої пневмонії 

є значне накопичення в альвеолах ПМ, які дуже швидко піддаються деградації і 

фрагментації з розвитком казеозного некрозу, результатом якого може бути 

формування гострих порожнин розпаду [135]. З’ясовано, що саме альвеолярні 

макрофаги під впливом міколевої кислоти вірулентних МБТ перетворюються 

на ПМ [161]. Останні, при певних умовах, можуть втрачати свою фагоцитарну 

та бактерицидну активність, що дозволяє МБТ персистувати тривалий час в 

дормантному стані, використовуючи ліпідні накопичення ПМ для свого 

живлення [119]. Апоптоз ПМ, які фагоцитували МБТ, призводить до загибелі і 

самих клітин, і МБТ, у той час, коли некроз інфікованих ПМ сприяє 

вивільненню МБТ і розповсюдженню інфекції [162]. Також, кількість та 

функціональна активність ПМ тісно пов’язані з формуванням некрозу, оскільки 

ці клітини перманентно секретують ТНФα, який є пронекротичним фактором 

[2]. Саме ПМ забезпечують формування центрального казеозу в 

туберкульозних гранульомах, що може призводити до прогресії запалення в 

цілому [167]. 
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Отже, накопичення жирових сполук у тканинах при туберкульозному 

ураженні легень може слугувати як резервуаром поживних речовин для МБТ, 

так і підґрунтям щодо можливості реактивації туберкульозного процесу, а 

наявність великої кількості ПМ у альвеолярних просторах може бути 

свідченням розповсюдження інфекції. 

Отримані вагомі докази, що живі МБТ в асоціації з жировими сполуками 

істотно посилюють туберкульозне запалення, як у мишей, так і у людини [142], 

що призводить до розвитку некрозу в гранульомах [133]. І взагалі, ліпіди є 

постійним тканинним компонентом, який супроводжує фазу активності 

первинного і вторинного ТБ. Окрім того, відмічено поєднання спостережень 

КСБ всередині крапель ліпідів і розвиток казеозного некрозу – як в 

експерименті, так і при туберкульозній пневмонії у людини. 

Такі наукові факти слугували підґрунтям для проведення нами 

гістохімічного виявлення жирів у клітинних та позаклітинних структурах 

тканини легень при Т легень, оскільки при такій формі ТБ легень подібні 

дослідження раніше не проводилися. Наші результати підтвердили, що навіть 

при такій відносно обмеженій формі ТБ легень як Т, має місце значне 

порушення жирового обміну. Наші спостереження також об’єктивно довели, 

що найбільш виражені поруження обміну жирів визначаються у фазу 

прогресування специфічного запального процесу. Основні прояви порушень 

жирового обміну пов’язані з формуванням ділянок тканини легень зі значними 

скупченнями ПМ – як біля Т, так і на віддалені від неї, у візуально мало 

зміненій тканині легень. При прогресуванні специфічного запалення 

відбуваються дистрофічно-некротичні зміни ПМ, що супроводжується 

вивільненням жирових крапель та їх позаклітинним накопиченням всередині 

альвеол, у некротичних масах Т, тощо. Зазначені явища є прямим 

передвісником розвитку ліпоїдної, згодом – казеозної пневмонії як найбільш 

типової форми гостро-прогресуючого ураження при ТБ легень. 

Хронічний розвиток специфічного запального процесу закономірно 

супроводжується порушеннями метаболізму тканини легень, зокрема обміну 
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білкових речовин, жирового обміну, вуглеводного обміну. Згідно до 

традиційних уявлень про запальний процес загалом відомо, що гострий період 

або загострення запального процесу характеризуються фазою ексудативної 

реакції, тобто внаслідок збільшеної проникності стінок судин 

мікроциркуляторного русла відбувається вихід компонентів крові поза його 

межі водночас із випадінням нерозчинного фібрину [37]. Було показано, що 

гостра фаза перебігу ТБ легень супроводжується підвищеним рівнем 

фібриногену крові, водночас із порушеннями фібринолізису та зниженням 

рівня антитромбіну III й реактивним тромбоцитозом [166]. Туберкульозне 

запалення супроводжується формуванням саме серозно-фібринозного ексудату. 

Тобто формування нерозчинних мас Ф є складовою певних етапів розвитку 

специфічного запального процесу. Зокрема, є відомості, що фібриноген/фібрин 

сприяє формуванню грануляційної тканини та пригнічує некроз лейкоцитів 

[168]. У тканині легень накопичення мас Ф відбувається переважно в 

альвеолярних просторах. Та детально процеси фібриноутворення та 

фібринолізису при ТБ у тканині легень практично не досліджувалися. 

Згідно до сучасних досліджень біохімічних аспектів розвитку 

туберкульозного ураження легень у людини [36] з’ясовано, що у більшості 

випадків гіперкоагуляційний зсув у системі гемостазу хворих на ТБ легень 

поєднується з уповільненням лізису Ф, що відбувається в циркуляторному 

руслі, тоді як компенсаторна мобілізація фібринолітичної системи кількісно 

відстає від випереджального росту своїх специфічних інгібіторів [29], у 

результаті чого лізис осідаючого в судинах та поза ними Ф виявляється 

сповільненим. Усі ці відомості слугували базисом для нашого дослідження з 

відкладень мас нерозчинного Ф в тканині легень при ТБ у фазі прогресування 

специфічного запалення, порівняно з фазою стабілізації або регресії запального 

процесу при Т легень. 

Гістохімічна методика для визначення «віку» Ф спочатку розроблялася з 

метою її використання переважно при синдромі дисемінованого 

внутрішьносудинного згортання крові [27], але практичне використання довело 
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її користь при морфологічному дослідженні різних патологічних станів у різних 

органах і системах організму людини – при черепно-мозковій травмі [45], при 

ураженнях міокарда [26], тощо. 

Наші дослідження встановили, що у тканині легень з Т традиційними 

морфологічними ознаками прогресування специфічного запалення у багатьох 

ділянках є відкладення фібринових мас – різного ступеня зрілості та у різному 

об’ємі. Детальний аналіз локалізації та різної зрілості фібринових мас у 

некротичному вмісті Т дозволив уточнити особливості її формування та 

подальшого прогресування. А саме, дифузні або у вигляді грудочок фібринові 

маси в центрі вмісту Т свідчать, скоріше за все, про первинний і відносно 

поступовий пневмонієподібний запальний процес, що передує розвитку 

казеозного некрозу, тоді як виявлення мас Ф типу «казеозної пневмонії» 

значного об’єму, скоріше за все, пов’язане з гострим розвитком обмеженої (як 

правило, ацинарної або лобулярно-зливної) казеозної пневмонії, яка досить 

швидко локалізувалася та трансформувалася у некротичний осередок. Випадки 

лише з периферичною локалізацією фібринових мас, скоріше за все, свідчать 

при розвиток рецидиву активності у випадках тривало існуючих Т. Така 

гіпотеза цілком узгоджується з положеннями, обґрунтованими ще 

Авербахом М.М. у монографії «Туберкуломы легкого» [1]. 

Аналіз наявності фібринових відкладень у тканині легень перифокально 

до Т уточнив типові для них ділянки розташування. 

Узагальнений порівняльний аналіз об’єму, локалізації та ступеня зрілості 

фібринових мас, розташованих у тканині легень з Т дозволив розробити 

авторському колективу спосіб морфологічної діагностики ступеня активності 

запального процесу при Т легень у хворих з хірургічними втручаннями, який 

підвищує ефективність діагностики до 97,7%. 

Безумовно, одним із центральних питань при вивченні будь-якого 

ураження організму людини є першочергове визначення або уточнення 

етіології патологічного процесу. Недарма, за визначенням ВООЗ [126], 

остаточний діагноз «туберкульоз» повинен базуватися лише на позитивному 
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результаті бактеріологічного дослідження щодо виявлення МБТ. Наразі в 

широку медичну практику впроваджується метод опосередкованого виявлення 

мікобактерій – полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР), чутливість та 

специфічність якої для різних тест-систем складають 95,0% [108]. Слід також 

враховувати, що в сучасних умовах визначено та прийнято поняття негативного 

патоморфозу ТБ [76]. Загалом згідно визначення [67], патоморфоз – це 

мінливість як загальної панорами захворювань людини (у широкому сенсі), так 

і стійкі, типові зміни клініко-морфологічних проявів окремих нозологічних 

форм (у вузькому сенсі) різних захворювань. Одним із вагомих чинників 

мінливості ТБ як інфекційного захворювання, є патоморфоз внаслідок 

надзвичайної природної здатності до мінливості самої бактерії – МБТ [86]. 

Зокрема, сучасні особливості існування МБТ (їх форми та кількість) у тканинах 

людського організму обумовлені лікувальними заходами – комплексом 

протитуберкульозних ліків та тривалістю їх застосування. Цинзерлінг В. А. та 

співав. повідомляють, що навіть у випадках аутопсійного гістологічного 

дослідження різних органів та систем організму людей, померлих від 

генералізованого ТБ, при забарвленні тканини за Ц-Н КСБ не виявляли або 

виявляли у мінімальній кількості, тоді як при ІГХ-дослідженні серійних зрізів з 

антитілами до МБТ спостерігалася виразна специфічна експресія у всіх 

випадках, причому переважно позаклітинно у коковидних структурах [102]. 

Власне до морфологічних проявів сучасної мінливості ТБ відносять: 

наростання тканинних реакцій, перебіг яких відбувається на основі 

гіперчутливості негайного типу, неповноцінність репаративних процесів [76]. 

Ось чому наші морфологічні дослідження Т закономірно включали й задачу 

прямого виявлення структур бактерії у тканині легень. Завдання охоплювало 

два головні напрямки – уточнення локалізації та відносної кількості КСБ у 

тканині легень, а також можливість та доцільність використання 

гістобактеріоскопії з діагностичною метою у медичній практиці. Обидва ці 

напрямки наразі є вельми актуальними у сфері як теоретичної, так і практичної 

патологічної анатомії ТБ. 
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Як вище вже зазначалося, в літературних джерелах приводяться досить 

різні результати як мікробіологічного, так і гістологічного виявлення КСБ при 

Т легень у людини. У серії з 45 осіб з Т легень до початку їх специфічного 

лікування КСБ були виявлені в 21 (46,7%) випадку в цитологічних та 

гістологічних препаратах при біопсії, тоді як у харкотинні КСБ були виявлені 

лише у 4-х (10,5%) випадках при бактеріоскопії; а культуральний посів 

забезпечив позитивне виявлення МБТ в 19 (42,2%) випадках цього дослідження 

[148]. У роботі Холодка О.А. і Черьомкіна М.І. [97] повідомляється про 24,0% 

хворих з бактеріовиділенням серед усіх пацієнтів з Т легень, тоді як при 

морфологічному дослідженні в 90,0% випадків був діагностований високий 

ступінь активності специфічного запалення. За іншими даними, частота 

бактеріовиділення у випадках Т легень у середньому складала 16,1% випадків. 

Причому, тільки у 2,4% випадків був позитивний результат бактеріоскопії, що 

складало 15,0% від усіх випадків Т з бактеріовиділенням, яке було встановлено 

при застосуванні усього комплексу методів мікробіологічного дослідження [8]. 

Але й на сьогодні в багатьох випадках діагноз ТБ встановлюється на основі 

комплексної клініко-морфологічної картини захворювання, без виявлення 

бактерії, тобто при відсутності чітких структур мікобактерій у зрізах тканини, 

забарвлених за Ц-Н [108]. 

Завданням нашого дослідження було проведення гістобактеріоскопії у 

тканині легень при наявності Т та з морфологічно встановленим високим 

ступенем активності специфічного запалення. Важливим чинником, що впливав 

на результати нашого дослідження, був саме медикаментозна мінливість 

туберкульозного процесу – в усіх випадках тканина легень була отримана від 

пацієнтів, які отримали мінімум один інтенсивний курс протитуберкульозної 

хіміотерапії або кілька курсів (див. табл. 2.1). Технічно ми мали можливість 

застосування двох методик прямого виявлення КСБ у зрізах тканини –метод 

забарвлення зрізу тканини за Ц-Н та флуоресцентний аурамін-родаміновий 

метод для виявлення МБТ у зрізі. Додатковим «плюсом» останього методу була 

наявність набору готових розчинів для виявлення мікобактерій німецького 
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виробництва, що забезпечувало відсутність помилок на преаналітичному етапі 

проведення дослідження. Безумовно, найбільш вдалим на сьогоднішній час, 

було б проведення також діагностичного ІГХ-дослідження з антитілами до 

МБТ [112, 139], але таких можливостей ми не мали. 

Проведене дослідження з використанням двох гістохімічних методів 

прямого виявлення мікобактерій дозволило встановити, що КСБ 

спостерігаються у всіх структурах Т, перифокальній ділянці та у візуально 

незміненій тканині легень, за межами Т за умов активного специфічного 

запального процесу. 

Визначені чіткі тенденції щодо частоти та кількісного розподілу КСБ в 

стінці Т – найчастіше бактерія виявляється у внутрішньому вмісті Т та вона 

практично відсутня у фіброзному шарі її капсули. При гістологічному 

дослідженні переважають спостереження 1-5 одиниць КСБ в одному п/з. 

Причому, головним чином, палички визначалися на межі некрозу та 

грануляційного шару капсули Т. Внутрішньо-макрофагальне розташування 

КСБ найчастіше спостерігалося у грануляційному шарі Т. До того ж 

встановлено наявність позаклітинно розташованих паличок в альвеолярних 

ділянках на віддаленні від Т майже в половині випадків (40,0 – 44,0%), що 

пояснює шляхи розповсюдження інфекції. Цей факт підтверджує й виявлення 

КСБ у макрофагах перифокальних до Т ділянок та на віддаленні від неї – у 

64,0% та 76,0% випадків відповідно. 

Було встановлено, що перевага методу забарвлення за Ц-Н полягає у 

можливості виявлення внутрішньоклітинної локалізації МБТ у макрофагах, тоді 

як флуоресцентний метод з використанням набору «Tb-fluor» дозволяє 

виявляти КСБ у значній кількості в одному п/з і спостерігати морфологічні 

прояви їх вірулентності. 

Загалом, КСБ були виявлені в 84,0% випадків Т легень з морфологічними 

ознаками високого ступеня активності запального процесу, що суттєво більше, 

ніж частота виявлення МБТ при комплексі мікробіологічного дослідження 

харкотиння та/або операційного матеріалу в цих же випадках. Такий результат 
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гістологічного дослідження беззаперечно підтверджує його доцільність у 

випадках Т легень. До того ж, саме гістобактеріоскопія дозволила уточнити 

ділянки найбільших скупчень типових мікобактерій, що має практичне 

значення при хірургічному лікуванні такої хвороби. 

Таким чином, проведені дослідження цитологічних та гістологічних 

особливостей тканини легень людини з Т у фазі її прогресування дозволили 

уточнити та встановити низку типових ознак цієї хвороби за умов сучасної 

мінливості туберкульозного запального процесу, що сприяє поглибленню знань 

щодо складного та різнопланового розвитку та може сприяти розробці нових 

медичних засобів для подолання цього захворювання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведена низка теоретичних узагальнень та нове вирішення 

науково-практичної задачі в області сучасної морфології хронічного 

специфічного туберкульозного запального процесу з ураженням легенів 

людини – визначені особливості цитологічних та гістологічних реакцій тканини 

легень людини за умов прогресування туберкульозного запального процесу у 

формі туберкульом. 

1. Встановлено, що в період дослідження (2010-2012 рр.) більшість 

оперативних втручань з приводу туберкульозу легень проводилася саме при 

туберкульомах легень, в середньому 57,6% щорічно, що є свідченням 

розповсюдженості такої форми хвороби. Важливими чинниками, що 

поєднуються з випадками тривалого прогресування туберкульом легень є 

мультирезистентність або розширена резистентність до хіміопрепаратів штамів 

мікобактерій туберкульозу, тривалий доопераційний перебіг хвороби та 

переважне залучення усієї частки легені. 

2. Гістологічне дослідження всіх випадків резектатів легень із 

туберкульомами показало, що в 19,7% випадків спостерігаються морфологічні 

ознаки прогресування специфічного туберкульозного запального процесу. 

Причому, тільки 28,6% цих випадків з прогресуванням захворювання мали 

мікробіологічне підтвердження (виявлені мікобактерії туберкульозу). Більшість 

мікробіологічно визначених штамів мікобактерій туберкульозу (75%) були 

мультирезистентними або ж мали розширену резистентність до 

протитуберкульозних хіміопрепаратів. 

3. У резектатах легень з наявністю туберкульоми у фазі прогресування 

специфічного запального процесу кількісно переважають спостереження 

туберкульом-казеом (84%), з некробіозом у їх внутрішньому вмісті (76%), 

двошарова структура капсули (96%) та ознаки крайової деструкції 

внутрішнього вмісту – казеозних мас (72%). 
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4. У резектатах легень з наявністю туберкульоми у фазі прогресування 

специфічного запального процесу в тканині легень поза туберкульомою 

вірогідно переважають скупчення пінистих макрофагів (76%), присутні 

вогнища специфічного запального процесу (76%), наявна значна кількість 

гранульом, особливо із зоною центрального некрозу та значна кількість 

лімфоїдно-клітинних скупчень. 

5. При імуногістохімічному дослідженні тканини легень з 

туберкульомами щодо присутності різного типу макрофагів у фазі 

прогресування специфічного запального процесу встановлено високий рівень 

експресії зазначених клітин у капсулі туберкульоми, на межі з некротичними 

масами (типові макрофаги та епітеліоїдні клітини); поза туберкульомою – у 

перифокальних мало змінених альвеолах (типові макрофаги) та у стінках 

бронхіол (моноцити). 

6. У фазі прогресування туберкульозного запального процесу 

характерна наявність пінистих макрофагів у гранульомах поблизу 

туберкульоми та порівняно значна їх кількість виявляється у гранульомах, 

віддалених від туберкульоми, у специфічних туберкульозних вогнищах і в 

альвеолярних просторах. Вільні жирові депозити найбільш інтенсивно 

накопичуються в альвеолах біля туберкульоми. 

7. При гістохімічному дослідженні тканини легень у фазі 

прогресування туберкульозного процесу вірогідно частіше (р 0,001) виявлено 

помірні депозити «зрілого» фібрину у внутрішньому вмісті туберкульом та в 

ділянках збережених альвеол з ексудативною реакцією. 

8. Визначено максимальну ефективність виявлення кислотостійких 

бактерій у тканині легень у фазі прогресування туберкульозного запалення при 

застосуванні флуоресцентного методу дослідження – 80%, застосування двох 

гістохімічних методів виявлення кислотостійких бактерій забезпечує 

ефективність дослідження на рівні 84%, тоді як ефективність мікробіологічного 

дослідження традиційними методами склала лише 44%. Найбільша кількість 

випадків виявлення мікобактерій була у внутрішньому казеозно-некротичному 
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вмісті туберкульоми: 44% та 56% при забарвленні за Цілем-Нільсеном та при 

флуоресцентному дослідженні відповідно. 

9. У візуально збереженій тканині легень на віддаленні від 

туберкульоми спостерігалася значна частота виявлення кислотостійких 

бактерій – 40% та 44% при забарвленні за Цілем-Нільсеном та при 

флуоресцентному дослідженні відповідно, а всередині макрофагів структури 

збудника виявлені в 76%, що є морфологічними ознаками ризику 

розповсюдження та прогресування інфекції. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Отримані теоретичні дані щодо особливостей цитологічних та 

гістологічних проявів прогресування специфічного туберкульозного запального 

процесу на тлі туберкульом легень, характеру кількісного розподілу 

мікобактерій у тканині легень при цій хворобі мають безпосереднє практичне 

значення – як для подальшого діагностичного процесу, так і для прогнозування 

подальшого перебігу зазначеного захворювання. 

1. У випадках гістологічного дослідження тканини легень з наявністю 

туберкульоми та відсутністю низки типових традиційних гістологічних ознак 

конкретного ступеня активності специфічного запалення при застосуванні 

забарвлення гематоксиліном і еозином можна рекомендувати додаткове 

застосування гістохімічного виявлення нерозчинних мас фібрину (методика 

Зербіно-Лукасєвича) з визначенням їх локалізації та «віку», згідно до 

рекомендацій інформаційного листа «Прижиттєва морфологічна діагностика 

ступеня активності запального процесу при туберкульомах легень». Виявлення 

масивних або помірної кількості депозитів «молодого» та/або «зрілого» 

фібрину у внутрішньому вмісті туберкульом, у запально-клітинних 

інфільтратах поблизу самої туберкульоми та «зрілого» фібрину в помірній 

кількості у ділянках альвеол з ексудативною реакцією визначає високий ступінь 

активності специфічного запалення, тобто фазу прогресування туберкульозу. 

2. Результати гістологічного дослідження, а саме – гістобактеріоскопії, 

дали можливість визначити найбільш діагностично значущі ділянки легень, з 

найбільшою кількістю життєздатних мікобактерій, які рекомендуються до 

забору в стерильних умовах під час оперативних втручань з приводу 

туберкульом легень для подальшого мікробіологічного дослідження: 

– шматочок капсули туберкульоми з поєднаною з нею некротизованою 

тканиною внутрішнього вмісту туберкульоми; 

– шматочок капсули туберкульоми з поєднаною з нею візуально мало 

зміненою паренхімою легень; 
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– шматочок фокуса пневмонічно ущільненої тканини поза структурою 

туберкульоми. 

Застосування в хірургічній практиці зазначених критеріїв буде сприяти 

підвищенню ефективності мікробіологічного виявлення мікобактерій 

туберкульозу в операційному матеріалі від хворих з туберкульомами легень. 
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