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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 [Цинзерлинг В.А., 2015; Global 

tuberculosis control: WHO report, 2012-2014]. 

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 [Ерохин В.В., 2003; 

Харитонов П.Ю., 2006; Кибрик Б.С., 2010; Цинзерлинг В.А., 2014; Цинзерлинг В.А., 

2015]. 

В останні десятиріччя спостерігається негативна мінливість цієї хвороби, 

зокрема збільшення кількості випадків тривало прогресуючого ТБ легень 

[Суркова Л.К., 2003; Корецкая Н.М., 2010; Корецкая Н.М., 2011]. 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 [Наказ №620, 2014], сучасних 

протитуберкульозних препаратів призводить до зменшення кількості бактерій у 

тканині легень, появи та зростання їх біологічної мінливості – як морфологічної, так 

і функціональної [Цинзерлинг В.А., 2015; Hoff D.R., 2011]. 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 

[Валиев Р.Ш., 2014]. 

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 [Винокуров И.И., 2009; Холодок О.А., 2013; 

Валиев Р.Ш., 2014; Холодок О.А., 2014]. 

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 [Гринберг Л.М., 2004; Нефедов В.П., 2009; 

Холодок О.А., 2013; Zumla A., 2013]. 

З наведених фактів можна зробити висновок про актуальність цитологічних та 

гістологічних досліджень фрагментів легень, з метою визначення характеру та 

ступеня активності специфічного запального процесу. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в рамках науково-дослідної теми лабораторії патоморфології ДУ 

«НІФП НАМНУ» 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: мікобактерії туберкульозу (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. 

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 дослідження: гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, 

флуоресцентні, мікробіологічні та статистичні методи. 

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 прогресу-

вання специфічного запального процесу (за матеріалами ДУ «НІФП НАМНУ» за 

2010–2012 роки). 

Уперше проведено ретельне гістологічне дослідження мас нерозчинного Ф 

різного ступеня зрілості у різних об’ємах та локалізації в тканині легень з Т, яке 
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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 пінистих макрофагів (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 

кислотостійких бактерій (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 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 [Ліскіна І.В., 2015]. 

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 [Ліскіна І.В., 2014]. 

Матеріали дисертаційного дослідження впроваджені в роботу лабораторії 

патоморфології ДУ «НІФП НАМНУ», навчальному процесі кафедри фтизіатрії і 

пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти 
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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 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. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи 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 перераховані вище документи 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. 

Операційний матеріал (частини легень) фіксували, здійснювали вирізку 

матеріалу та стандартну проводку у висхідних розчинах спиртів, після чого 

заливали шматочки у парафін. Далі виготовляли серійні зрізи товщиною 4-6 мкм. 

Виготовлені препарати депарафінували у ксилолі, зневоднювали у 96% спирті та 

промивали у дистильованій воді, з наступним їх забарвленням за різними 

гістохімічними методиками [Дегтярьова Л.В., 2009; Багрій М.М., 2016]. 

Мікроскопічне дослідження проводили на мікроскопах Olympus CX21 та 

Olympus BX51, основні робочі збільшення: 10/0,25×10, 20/0,45×10, 40/0,65×10, 

100/1,25×10. 

Гістологічний опис зразків тканини проводили відповідно до спеціально 

розроблених тематичних карт. Результати дослідження оцінювали за умовно 

прийнятою робочою градацією, відповідно до кожного гістохімічного методу. 

Морфологічне дослідження тканини легень із Т для уточнення ознак 

прогресування туберкульозного процесу проводили за гістологічними препаратами, 

забарвленими гематоксиліном і еозином [Волкова О.В., 1971]. Було відібрано 46 

випадків: 1-а група – основна (25 випадків Т з високим ступенем активності), 2-а 

група – група порівняння (21 випадок Т з помірно-низьким ступенем активності). У 

роботі була застосована 3-ступенева градація активності специфічного запального 

процесу [Ліскіна І.В., 2010]. Тип Т визначали за клініко-анатомічною класифікацією 

[Авербах М.М., 1962]. 

Імуногістохімічне дослідження проводилося з використанням 

моноклонального антитіла CD68/Macrophage Marker Ab-3, клон КР1; робоче 

розведення 1:8000 на AUTOSTAINER 360–2D (США). У роботі застосована система 

візуалізації UltraVision Quanto. Групу дослідження склали 37 випадків Т: 1-а група – 
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основна (20 випадків, високий ступінь активності), 2-а група – порівняння (17 

випадків, помірно-низький ступінь активності). Фарбування проводили за 

протоколом [Багрій М.М., 2016; Shan-Rong S., 1999]. 

Гістохімічні методи. Для виявлення жирових сполук у тканині легень 

використовували методику фарбування зразків тканини сумішшю судан III–IV 

[Волкова О.В., 1971]. Досліджено 36 випадків: 1-а група – 18 випадків Т з високим 

ступенем активності, 2-а – 18 випадків Т з помірно-низькою активністю. 

Дослідження Ф різного ступеня зрілості в тканині легень проводили з 

використанням методики забарвлення препаратів помаранчевий-червоний-голубий 

(ПЧГ) – методика Marcius Scarlet Blue (MSB) у модифікації Зербіно-Лукасєвича 

[Зербино Д.Д., 1984]. У дослідження увійшло 50 випадків: 1-а група – 30 випадків з 

морфологічно високим ступенем активності, 2-а група – 20 випадків помірно-

низького ступеня активності. 

Виявлення M. tuberculosis у тканині легень у фазі загострення туберкульозного 

запалення проводили з використанням методу виявлення МБТ за Цілем-Нільсеном 

(Ц-Н) в гістологічних препаратах [Коржевский Д.Э., 2010]. Використовували 

карбол-фуксин фірми Merck (Німеччина). Дослідження проводили на серійних 

зрізах окремих ділянок тканини легень на матеріалі 25 резектатів легень з наявністю 

Т та 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. 

Робоче збільшення мікроскопа 100/1,25×10. 

Флуоресцентний метод. Застосовували набір реагентів «TB-fluor» фірми 

Merck (Німеччина) [Greenwood N., 1973] з вмістом аурамін-родаміну. Дослідження 

проводили на серійних зрізах тканини легень тих же випадків, що і в групі з 

забарвленням за Ц-Н. Аналіз препаратів проводили при збільшенні 40/0,65×10, у 

світлі люмінесценції мікроскопу Olympus ВX51 з люмінесцентною приставкою U-

RFL-T. Застосований синьо-фіолетовий світлофільтр з полосою пропускання хвилі 

довжиною 302-450 нм. 

Мікробіологічні методи. Мікробіологічні результати щодо виявлення КСБ та 

культур МБТ в харкотинні та операційному матеріалі, які проводилися в терміни, 

передбачені Наказом МОЗ України №1091 від 21.12.2012 р. були отримані з 

відповідних історій хвороб. 

Статистичні методи. Обчислення основних статистичних показників 

проводили за кількісними даними, отриманими в результаті досліджень (середнє 

арифметичне значення – М; стандартна похибка середнього арифметичного – m; 

доля, виражена у відсотках – P; стандартна похибка долі – σp) [Гланц С., 1999]. 

Порівняння середніх групових значень та оцінка достовірності відмінностей 

проводилися за параметричними та непараметричними методами варіаційної та 

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

Пірсона, U-критерію Уілкоксона-Mанна-Уїтні, Z-критерію [Лапач С.Н., 2001]. 

Статистично вірогідною вважали різницю з рівнем р<0,05, р<0,01 та р<0,001. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Встановлено кількісні показники випадків операційних втручань з приводу Т 

легень та морфологічно визначеної активності специфічного запального процесу за 

період дослідження 2010-2012 роки (за матеріалом ДУ «НІФП НАМНУ»). Загалом у 

19,7% (35 випадків) Т визначено високий ступінь активності специфічного процесу 

(табл. 1). 

Спостерігалася тенденція щодо зростання кількості випадків з прогресуванням 

запального процесу у формі Т легень з 16,4% (2010 р.) до 29% 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 були відсутні, а в 2012 році в 6 (33,3%) з 18 випадків 

у біоматеріалі були виявлені КСБ. 
Таблиця 1 

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 порівняно до помірно-низького ступеню активності. 

 

Морфологічні ознаки Т, визначені в препаратах тканини легень із 

забарвленням гематоксиліном і еозином, представлені в таблиці 2. Проведене 

дослідження показало, що для фази прогресування типовими гістологічними 

ознаками є: двошарова стінка Т нерівномірної товщини, виразна вогнищева 

запально-клітинна інфільтрація на межі внутрішнього шару капсули і периферії 

некрозу, специфічні грануляції у внутрішньому шарі капсули Т, ПМ у збережених 

альвеолах поблизу до капсули Т (рис. 1). 

Поза структурою Т: специфічні запально-клітинні інфільтрати, епітеліоїдно-

лімфоїдні гранульоми з некротичними змінами, вогнищеві скупчення лімфоїдних 

клітин, розвиток специфічного бронхіту і бронхіоліту та масивні фіброзні тяжі. 

Саме морфологічний аналіз дозволив найбільш достовірно та чітко визначати 

ступінь активності специфічного запального процесу. 
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Таблиця 2 

Морфологічна характеристика туберкульом з різним ступенем активності специфічного 

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

Примітка: * – р<0,05 порівняно з 2-ю групою; ** – р<0,01 порівняно з 2-ю групою;  

*** – р<0,001 порівняно з 2-ю групою. 

 

       
                 А                                                      Б                                                      В 

Рис. 1. Туберкульома з ознаками її специфічної активності: А – грануляційний шар: 

епітеліоїдні клітини (зелена стрілка), пінисті макрофаги (чорна стрілка), лімфоцити та одинична 

гігантська багатоядерна клітина (помаранчева стрілка), × 200; Б – епітеліоїдноклітинна гранульома 

в капсулі туберкульоми, × 200; В – альвеоли біля туберкульоми із скупченнями пінистих 

макрофагів, × 200. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

У перебігу туберкульозної інфекції спостерігають усі типи макрофагів, які 

першими реагують на появу M. Tuberculosis в макроорганізмі, та супроводжують усі 

етапи перебігу цього захворювання. В літературі представлені лише поодинокі 

роботи щодо вивчення кількісного розподілу та локалізації макрофагів у тканині 

легень, переважно при деструктивних формах ТБ легень з виділенням МБТ 

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

Абс. P ± σp Абс. P ± σp 

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*** 

– 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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[Филоненко Т.Г., 2011; Guirado E., 2013]. Не менш важливе це питання при Т, як 

однієї з найбільш поширених форм ураження легень при ТБ серед дорослих людей. 

Тому вивчали рівень експресії CD68
+
 клітин у внутрішньому вмісті Т та її 

капсулі, в гранульомах, ділянках пневмонії, збережених альвеолах, лімфоїдних 

скупченнях та осередках фіброзу, бронхах та бронхіолах, враховували наявність 

гігантських багатоядерних клітин, результати представлені в таблиці 3. 
Таблиця 3 

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 високий помірний 

 Макрофагальні 

гранульоми 
типові макрофаги 

часто 

зустрічаються 
помірна кількість 

 Бронхи, бронхіоли 
типові макрофаги помірний 

низький або 

відсутній 

моноцити високий помірно-низький 

 

Отже, при високому ступені активності запалення визначалася значна 

експресія СD68
+
 клітин у грануляційному шарі капсули Т, в альвеолах та, подекуди, 

– перибронхіально (рис. 2). 

 

       
                  А                                                     Б                                                         В 

Рис. 2. Експресія CD68
+
 клітин: А – осередок некрозу (зліва) та грануляційний шар (справа) 

туберкульоми, який містить значну кількість CD68
+
 клітин-макрофагів, × 100; Б – фібринозний 

ексудат в альвеолах поблизу туберкульоми − поодинокі крупні округлі макрофаги з виразною 

позитивною експресією CD68
+
 (темно-коричневого кольору, стрілка), × 100; В – типова «зріла» 

макрофагальна гранульома біля туберкульоми× 100. 
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Комплексне ІГХ з використанням специфічних маркерів до основних клітин-

учасників клітинної відповіді є доцільним з метою поглиблення уявлень щодо 

особливостей місцевих імунних клітинних реакцій тканини легень при 

туберкульозному ураженні. 

Для встановлення морфологічних проявів порушення жирового обміну в 

тканині легень з Т вивчено гістопрепарати, спеціально забарвлені на виявлення 

жирових речовин. Частота спостережень ліпідів, їх локалізація у тканині та 

інтенсивність скупчень представлені в таблиці 4. 
Таблиця 4 

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 порівняно з 2-ю групою. 

 

Досліджено частоту спостережень ПМ, їх локалізацію та відносну кількість у 

тканині легень, оскільки ці клітини містять у цитоплазмі значну кількість жирових 

сполук та часто інфіковані, тобто містять фагосому з МБТ. Було встановлено, що 

достовірно частіше такі клітини визначено при високому ступені активності 

запалення з їх локалізацією у гранульомах біля Т, їх відносна кількість була 

вірогідно більшою у гранульомах, туберкульозних вогнищах та всередині альвеол 

(рис. 3). 

       
            А                                                        Б                                                     В 

Рис. 3. Накопичення жирів у тканині легень: А − фрагмент туберкульоми (лівий нижній кут) 

та біля неї – значні скупчення пінистих макрофагів та вільно розташованих жирів (чорні стрілки), 

переважно в альвеолярних просторах, × 40; Б − скупчення пінистих макрофагів із жировими 

включеннями в альвеолах, × 100; В – початок розвитку ліпоїдної пневмонії, × 200. Забарвлення на 

судан III-IV. 

Раніше встановлено, що розвиток запалення саме туберкульозної етіології 

супроводжується виразним фібринозним компонентом, з масивним утворенням 
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нерозчинного Ф та його накопиченням в альвеолах (при ураженні легень) 

[Лесная А.А., 1967]. Визначення ділянок локалізації та «віку» фібринових депозитів 

у тканині легень при її туберкульозному ураженні може слугувати додатковою 

морфологічною ознакою/характеристикою при морфологічному визначенні ступеня 

активності специфічного запального процесу. 

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 встановлено 

низку суттєвих відмінностей щодо присутності в ньому Ф різного «віку» (табл. 5). 

Таблиця 5 

Частота виявлення фібрину різної «зрілості» та його представленість у ділянках 

внутрішнього вмісту туберкульом при загальній різній активності специфічного запалення, 

абс., (P ± σp), % 

Примітка: * – р0,05 порівняно з 2-ю групою; *** – р0,001 порівняно з 2-ю групою. 

Прогресування запального процесу характеризується достовірно більшим 

виявленням у детриті помірних депозитів «зрілого» та малим вмістом «старого» Ф 

(рис. 4). 

       
              А                                                    Б                                                         В 

Рис. 4. Депозити нерозчинного фібрину у тканині легень: А − внутрішній вміст туберкульоми, 

що містить «старий» (сіро-голубий) та «зрілий» (яскраво-червоний) фібрин, × 40; Б − скупчення 

ексудату зі значним вмістом «зрілого» фібрину в альвеолярних просторах легень поблизу 

туберкульоми, × 40; В − залишкові маси «старого» фібрину (сіро-голубий) в альвеолярних 

просторах легень біля туберкульоми, × 200. Забарвлення на виявлення фібрину за методикою 

Помаранчевий-Червоний-Голубий у модифікації Зербіно-Лукасєвича. 

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 

«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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вірулентних формах та в малій кількості. За даними 60-70 рр. минулого століття, 

типовою ділянкою, де гістохімічним методом виявляються МБТ, була 

некротизована тканина – «ядро» Т [Авербах А.А., 1962]. 

Результати раніше проведених досліджень та урахування факту сучасної 

мінливості туберкульозного запалення, спонукали дослідити частоту виявлення, 

особливості локалізації і біологічні форми мікобактерії у групі випадків з 

морфологічно встановленим високим ступенем активності специфічного запального 

процесу. Окрім того, враховано, 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 [Lu S.H., 2006] підтверджують, що навіть після короткого 

курсу хіміотерапії в 90,4% (75/83) випадків ТБ легень були отримані негативні 

бактеріологічні результати на біопсійному матеріалі. 

Основні результати прямого виявлення КСБ типової форми двома методами в 

різних гістологічних структурах тканини легень при їх туберкульозному ураженні у 

формі Т представлені в таблиці 6. 
Таблиця 6 

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), % 

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 

– дуже багато – – 5 35,7 ± 12,8 

Всередині у макрофагах – – 1 4,0 ± 3,9 

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 

– дуже багато – – 1 10,0 ± 9,5 

Всередині у макрофагах 9 36,0 ± 9,6 – – 

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 

– дуже багато – – 1 20,0 ± 17,9 

Всередині у макрофагах 16 64,0 ± 9,6 – – 

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 – – 

Всередині у макрофагах 19 76,0 ± 8,5* 4 16,0 ± 7,3* 

Загальна кількість позитивних спостережень 15 60,0 ± 9,8 20 80,0 ± 8,0 

Примітка. * – р0,05 порівняно з 2-им методом 
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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, віднесено: 

1) наявність часткової деструкції (розплавлення) казеозних мас внутрішнього 

вмісту Т у центральній 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 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 повітроносні шляхи; 2) формування «свіжих» осередків казеозної 

пневмонії, які згодом, при сприятливому перебігу запалення, можуть 

перетворюватися у нові Т, так звані «вогнища відсіву». 
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При гістохімічних дослідженнях та ІГХ дослідженні встановлено додаткові 

достовірні особливості реакції тканини легень у фазі прогресування 

туберкульозного запалення, до яких віднесено: 

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; 

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. 

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 – 

прогресування туберкульозного процесу (рис. 5). 

 

    
                                            А                                                         Б 

Рис. 5. Туберкульома з морфологічними ознаками високої активності специфічного 

запального процесу: А − внутрішній вміст із численними кислото-стійкими бактеріями, × 400. 

Флуоресцентний метод з використанням кіта «Tb-fluor»; Б − фрагмент туберкульоми – межа 

внутрішнього вмісту та грануляційного шару. Визначаються поліморфні кислото-стійкі бактерії 

(малинове забарвлення), × 1000. Забарвлення за Ціль-Нільсеном. 

 

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 
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структур мікобактерій виявляється саме в специфічних грануляціях внутрішнього 

шару капсули Т. 

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%). 

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 
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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 (р0,001) 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 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 виявлено в 76%, що є морфологічними 

ознаками ризику розповсюдження та прогресування інфекції. 
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стан розвитку медичної науки та практики в Україні: міжнарод. наук.-практ. конф., 11-12 

липня 2014 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 22–25. 

 

АНОТАЦІЯ 

Мельник О.О. Морфологічні зміни легень людини за умов прогресування 

у них туберкульом. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена вирішенню важливої задачі – уточненню та 

встановленню нових цитологічних і гістологічних ознак прогресування 

туберкульозного запального процесу при туберкульомах (Т) легень. 

Визначено, що найчастіше оперативні втручання з приводу туберкульозу 

легень людини виконуються при формуванні Т, із прогресуванням – 19,7%. 
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Морфологічне дослідження визначило ступінь активності запалення за наступними 

ознаками: некробіоз і крайова деструкція внутрішнього вмісту, двошарова капсула 

Т; поза нею: значні скупчення пінистих макрофагів (ПМ), вогнища туберкульозного 

запалення, значна кількість гранульом із центральним некрозом і скупчень малих 

лімфоцитів. Дослідження наявності та характеру розподілу в тканині нерозчинного 

фібрину різного «віку» є додатковим критерієм визначення активності запалення. 

При імуногістохімічному дослідженні встановлено, що у фазі прогресування 

високий рівень експресії СD68
+
 клітин спостерігався у грануляційному шарі Т, в 

альвеолах і біля дрібних бронхів. Прогресування запального процесу 

супроводжувалося порушеннями жирового обміну тканини легень: значне 

накопичення жирових речовин у ядрі Т, гранульомах і в просвітах альвеол та появи 

значної кількості ПМ. Найбільше кислотостійких бактерій за умов прогресування 

виявлено в казеозному ядрі Т та у ділянках мало зміненої тканини легень на 

віддаленні, доведено максимальну ефективність їх виявлення при застосуванні 

флуоресцентного методу дослідження – 80%. 

Ключові слова: туберкульома легень, фаза прогресування, гістологічні та 

цитологічні ознаки. 

 

АННОТАЦИЯ 

Мельник О.А. Морфологические изменения легких человека в условиях 

прогрессирования в них туберкулем. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.11 – цитология, клеточная биология, гистология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена решению важной задачи – уточнению и установлению 

новых цитологических и гистологических признаков прогрессирования 

туберкулезного воспалительного процесса при туберкулемах (Т) легких. 

Установлено, что наиболее часто оперативные вмешательства по поводу 

туберкулеза легких у человека проводятся при формировании Т – 57,6% от всех 

операций за три года. Случаи Т с прогрессированием туберкулезного воспаления 

составляли – 19,7%. Морфологическое исследование определяло степень активности 

воспаления по таким признакам: некробиоз (76%) и краевая деструкция внутреннего 

содержимого (72%), двухслойная капсула Т (96%); вне Т: значительные скопления 

пенистых макрофагов (ПМ) (76%), очаги туберкулезного воспаления (76%), 

большое количество гранулем с центральным некрозом и скоплений малых 

лимфоцитов. Исследование наличия и характера распределения в ткани легких 

фибриновых масс разного «возраста» уточнило степень активности воспаления в 

случаях Т с нечетко представленными «классическими» признаками активности, то 

есть служит дополнительным критерием. Иммуногистохимическое исследование с 

использованием специфических маркеров к основным клеткам-участникам 

воспалительного процесса, в частности, к макрофагам, целесообразно с целью 

уточнения особенностей местных иммунных клеточных реакций ткани легких в 

фазе прогрессирования туберкулезного воспалительного процесса. Установлено, что 

при высокой степени активности воспаления определяется высокий уровень 
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экспрессии СD68
+
 клеток в грануляционном слое капсулы туберкулемы (типичные 

макрофаги и эпителиоидные клетки), в альвеолах (типичные макрофаги) и, иногда – 

перибронхиально (преобладают моноциты, меньше – типичные макрофаги). 

Прогрессирование воспалительного процесса сопровождалось нарушениями 

жирового обмена ткани легких: значительное накопление жировых веществ в ядре 

Т, гранулемах и в просветах альвеол, появление значительного количества ПМ. 

Наибольшее количество кислотоустойчивых бактерий в условиях прогрессирования 

специфического воспаления выявлено в казеозном содержимом туберкулемы, а 

именно – на границе некротических масс и грануляционного слоя, также 

значительное количество их выявляется в участках ткани на отдалении, где 

визуально наблюдается мало измененная ткань легких. Доказано максимальную 

эффективность их выявления при использовании флуоресцентного метода 

исследования – 80%. 

Ключевые слова: туберкулема легких, фаза прогрессирования, 

гистологические и цитологические признаки. 

 

ABSTRACT 

Melnik O.O. Morphological changes in human lungs subject to progression of 

pulmonary tuberculomas. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Biological sciences in 

specialty 03.00.11 – cytology, cell biology, histology. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

Dissertation is devoted to the solution of an important task namely elucidation and 

establishment of a new cytological and histological signs of progression of a tuberculous 

inflammatory process in pulmonary tuberculomas (T). 

It was defined that pulmonary T are the most frequent in surgery of pulmonary 

tuberculosis in humans, with progression – 19,7%. The morphological examination allows 

to determine the degree of inflammatory activity based on the following features: 

bionecrosis and destruction of the inner content, a two-layer structure of T capsules; 

outside of the T – significant accumulations of foamy macrophages (FM), focuses of 

tuberculosis inflammation, a large number of granulomas with central necrosis and 

clusters of small lymphocytes. The research of the existence and character of the 

distribution in the tissue of non-dissolved fibrin with different "age" is an additional 

criterion for determine of the degree of inflammatory activity. Immunohistochemical study 

revealed that in the progression phase the high level of expression of CD68
+
 cells was 

observed in a granulation layer of T, in the alveoli and near small bronchus. The 

progression of the inflammatory process at T is accompanied by disorders of lipid 

metabolism in the lung tissue: considerable accumulation of free lipids in necrotic masses 

of T, granulomas and in the alveolar spaces, and formation of a substantial amount of FM. 

The largest number of acid-fast bacilli (AFB) in progression of inflammation was 

localized in the necrotic core of T and in distant perifocal areas of lung tissue. Maximal 

efficiency of AFB detection by using fluorescence method – 80% was proven. 

Keywords: pulmonary tuberculoma, progression phase, histological and cytological 

features. 


