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Мақалада ӛкпе туберкулезіне шалдыққан 402 науқасты жан-жақты тексеру нәтижелері сарапталған. Туберкулезді 
ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде ораналасқан жағдайда олардың уақытылы анықталмайтыны  байқалған. Ӛкпенің 
тӛменгі бӛлігінде ораналасқан туберкулез ауруын уақытылы анықтау үщін қақырық жағындысын туберкулез 
микобактерияларын анықтау үшін бірнеше рет тексеріп, рентгенологиялық зерттеу, компьютерлі томография 
жасап, бронхологиялық әдістерді қолдану керек.  
Түйінді сөздер: ӛкпе туберкулезі, туберкулез микобактериялары,  қақырықты микроскопиялық тексеру, компьютерлі  
томография, бронхоскопия. 
 
Қазіргі кезде кӛптеген ӛкпе ауруларының клиникалық ағымының ӛзгеруіне байланысты туберкулез ауруына шалдыққан 
науқастардың ұзақ уақыт бойы терапевт, хирург, онкологтарда емделіп-бақылануы және керісінше ӛкпенің 
бейспецификалық аурулары, ақаулары, қатерлі ісіктері бар науқастардың фтизиатриялық клиникаларда бақылануы жиі 
кездесіп отыр. Ӛкпе туберкулезін уақытылы анықтау және оны ӛкпенің басқа ауруларынан ажырату, әсіресе патологиялық 
үрдіс ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан жағдайда едәуір қиындықтар тудырады [1, 2]. Арнайы әдебиеттің 
мәліметтеріне сәйкес туберкулез ауруының ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасу жиілігі 5,6 %-дан 17,6%-ға дейін болса, 
ауруды анықтау барысындағы қателіктер жиілігі 50-85% құрайды [3, 4, 5]. 
Зерттеу мақсаты: ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулез ауруын анықтап-ажыратудың қиындықтарын кӛрсетіп, 
оларды шешу жолдарын табу.  
Материалдар мен зерттеу әдістері: Туберкулез ауруының ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасу жиілігін анықтау үшін  2004-
2010 жылдар аралығында туберкулез ауруы алғаш рет анықталған 1521 науқастың сырқатнамасына сараптама жүргізілді.  
Ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулез ауруының клиникалық ағымы мен оны анықтау ерекшеліктерін зерттеу 
үшін патологиялық ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде ораналасқан 252 науқасқа жан-жақты зерттеу әдістері қолданылып, 
сарапталды.   Салыстыру тобы ретінде туберкулезді ӛзгерістер ӛкпенің жоғары бӛлігінде шоғырланған 150 науқас алынды. 
Негізгі топта 129 (51,2%) әйел және 123 (48,8%) еркек, салыстыру тобында 70 (46,7%) әйел мен 80 (53,3%) еркек болды. 
Науқастардың жасы  18-67 жас аралығында болып, олардың кӛпшілігі 18-40 жастағылар (негізгі және салыстыру топтарына 
сәйкес - 68,3% және 73,3%), яғни туберкулез ауруы еңбекке жарамды жастарда жиі кездеседі. 
Науқастарды қарап-тексеру және бақылау барысында келесі зерттеу әдістері қолданды: клиникалық-зертханалық, 
рентгенологиялық, соның ішінде ӛкпенің компьютерлі томографиясы, бронхоскопиялық зерттеу мен бронхоальвеолярлы 
жуынды алу, бронхобиопсия мен алынған материалды зертханалық тексеру.   
Зерттеу нәтижелері: Сараптама жүргізілген 1521 науқастың ішіндегі 1269 (83,4%) науқаста туберкулездік ӛзгерістер ӛкпенің 
жоғары бӛлігінде орналасса,  252 (16,6%) науқаста ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан.  
Негізгі топта да, салыстыру тобында да ӛкпедегі ӛзгерістер 80% астам жағдайда  науқастар дәрігерге шағым айтып келіп 
қаралғанда анықталған. Патологиялық ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан науқастардың  90,8%-да бастапқы 
диагноз  қате болып шықты, ал патологиялық үрдіс ӛкпенің жоғары бӛлігінде орналасқанда осы кӛрсеткіш  9,0% тең болды.   
Ауруды анықтау кезінде жіберілген қателерге сараптама жүргізгенде патологиялық ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде 
орналасқан жағдайда  кӛбінесе (65,5% жағдайда) пневмония деп қате диагноз қойылғаны анықталды. Ал ӛзгерістер ӛкпенің 
жоғары бӛлігінде орналасқан науқастарда бұл қателік 10 есе сирек кездеседі. Ӛкпе обыры, бронхит, поликистоз,  
эхинококкты  киста сияқты қате диагноздар да патологиялық ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан жағдайда жиі 
қойылған. Туберкулез ауруының  кеш және қате анықталуының негізгі себептерінің бірі – науқастарды толық тексермеу. 
Туберкулез ауруына күмәнданған кезде алғашқы медициналық санитариялық кӛмек жүйесінің мамандары туберкулез 
микобактерияларын анықтау мақсатымен қақырықты бірнеше қайтара микроскопиялық әдіспен, ӛкпені рентген әдістерімен 
тексеруді, бронхологиялық зерттеулерді қолданбаған. Сонымен қатар,  дәрігерлер арасында кеңінен  таралған «туберкулез 
ауруы ӛкпенің жоғары бӛліктерін ғана зақымдайды» деген жаңылыс кӛзқарас және осының салдарынан ӛкпенің тӛменгі 
бӛлігінде патологиялық ӛзгерістер анықталған жағдайда туберкулез ауруын  тіпті еске де алмайды.  
Туберкулез мәселелерінің Ұлттық орталығында тексеру барысында негізгі топтағы  науқастардың  48 (23,3 %) –інде 
туберкулез ауруы дәлелденбеді. Стационарға түскенге дейін бұл науқастар әртүрлі мамандардың (негізінен терапевт, 
онколог, фтизиатрлардың) кеңесін алып, бейспецификалық ем қабылдаған. Соған қарамастан оларға дұрыс диагноз 
туберкулезді стационарда ғана қойылды. Патологиялық ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан жағдайда алғашқы 
медициналық санитариялық кӛмек кӛрсету жүйесі мамандарының диагнозды анықтау кезінде жіберетін қателерінің кӛп 
болуы бұл мәселенің маңыздылығын дәлелдейді.  
Осы 48 науқаста стационарда қарап тексеру барысында пневмония, ӛкпе обыры, эхинококкты киста және басқалар 
анықталды. Түрлі этиологиялы пневмония диагнозы  қоректік ортада ауру қоздырғышы ӛсіп шығып, сезімталдығына сәйкес 
кең спектрлі антибиотиктер тағайындалып,  кешенді емдік шаралар жүргізілгеннен кейін ӛкпенің тӛменгі бӛлігіндегі 
патологиялық ӛзгерістердің толық сорылғандығы рентгендік зерттеулермен  дәлелденгеннен кейін қойылды. Ӛкпенің 
обырына күмән туған барлық науқастарға  бронхоскопия мен биопсия жасалып, алынған биоптат гистологиялық тексерілді, 
қажет болған жағдайда қосымша компьютерлі томография жасалды. Плевра мезотелиомасы плевраға диагностикалық  
торакоскопия мен биопсия жасалғаннан кейін анықталды. Ӛкпенің  кисталы  гипоплазиясы мен бронхоэктатикалық ауру 



 

бронхография жасау арқылы анықталды. Ӛкпенің эхинококкты кисталары рентгено-томографиялық зерттеулер мен  
компьютерлі томография жасалғаннан кейін анықталып, кейіннен хирургиялық ем жүргізу барысында дәлелденді.  
Туберкулездің клиникалық түрлері бойынша екі топта да ӛкпенің инфильтратты туберкулезі бар науқастар басым болды – 
негізгі топта 85,3%  және салыстыру тобында 83,3%  жағдайда. Науқастардың барлығында туберкулез ауруы алғаш рет 
анықталғанына қарамастан негізгі топтың   6,3% науқасы мен салыстыру тобының 9,3% науқасында туберкулездің 
созылмалы түрі - ӛкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезі анықталды.   
 Туберкулез ауруының патогенезінде  қант диабеті, асқазанның ойық жарасы, ӛкпенің бейспецификалық аурулары сияқты  
жанасқан аурулар мен зиянды әдеттер (маскүнемдік, нашақорлық, темекі шегу) ерекше орын алады.  Жанасқан аурулар 
жиілігін зерттегенде науқастардың  171 (42,5%)-інде  түрлі аурулардың болғаны анықталды және олардың жиілігі екі топта 
шамамен бірдей болды. Бірақ  ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулезі бар науқастар арасында    ӛкпенің 
созылмалы бейспецификалық аурулары жиірек кездесті (негізгі топта - 21,4%, салыстыру тобында 14,0% жағдайда). Бұл 
ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулездің патогенезіндегі олардың маңыздылығының бір дәлелі. 
Ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулезі бар науқастардың  83,3%-да  ӛкпе тінінің ыдырауы, 77,0%-да  туберкулез 
микобактериялары микроскопиялық әдіспен анықталды. Салыстыру тобында бұл кӛрсеткіштер 80,0% және  68,7%-ға тең.  
Біздің бақылауымызша ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулезге ауру клиникасының жедел және жеделдеу 
басталуы тән (77,5%) болса,   патологиялық үрдіс ӛкпенің жоғарғы бӛлігінде орналасқан жағдайда ауру белгілерінің 
мардымсыз болуы (70,7%) тән. Патологиялық үрдіс ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан науқастарда аурудың жедел 
басталуы оны пневмониялармен шатастырып, жалпы емдеу мекемелерінде анықтаудағы қателіктердің тағы бір себебі. 
 Ӛкпе тінінде ыдырау қуыстарының болу жиілігі екі топта шамалас болғанына қарамастан (негізгі топта - 80,0 % және 
салыстыру тобында - 78,4 % жағдайда) бронхоскопия кезінде бронхтардың зақымдануы ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде 
орналасқан туберкулез кезінде жиірек анықталды - 40,2 % науқаста. Ал салыстыру тобында бұл ӛзгеріс 13,3 % науқаста 
анықталды.   
Ӛкпенің  тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулезі бар 204 науқастың 158 (77,5%) медициналық мекемелерге шағымданып 
барғанына қарамастан олардың 136 (86,1%)-да дұрыс диагноз кеш анықталған – 6 ай мен 1,5 жыл аралығында.   Ал 
ӛзгерістері ӛкпенің жоғары бӛлігінде орналасқан және медициналық мекемелерге шағымданып барған  122 (81,3%) 
науқастың 78 (63,9%)-де дұрыс диагноз 2-6 ай аралығында анықталған.  Салыстыру тобындағы науқастарда диагноздың кеш 
анықталу себептері: дәрігерге кеш қаралу (23,4%), аурудың клиникасының атиптік болуы (13,1%), науқастарды толық 
тексермеу (27,4%). 
Ӛкпенің  тӛменгі бӛлігінде орналасқан туберкулезі бар науқастардың 43,2 %-да бактерия бӛлудің анықталуы дұрыс диагноз 
қоюдың негізі болды. Сондықтанда ұзаққа созылған атипті ағымды пневмониясы бар науқастарда, жүргізілген ем нәтижесіз 
болған жағдайда туберкулез микобактерияларын анықтау мақсатымен қақырықты қайта-қайта  микроскопиялық тексерген 
жӛн. 
Қорытынды. Сонымен, туберкулезді ӛзгерістер ӛкпенің тӛменгі бӛлігінде орналасқан жағдайда ауруды анықтауда  
жіберілген қателіктер салдарынан туберкулезді кеш анықтаудың негізгі себептері -  клиникалық және рентгенологиялық 
ӛзгерістерді дұрыс талдамау(38,4% жағдайда),  науқастарды толық тексермеу (47,7% жағдайда), науқастардың дәрігерге 
кешқаралуы (13,9% жағдайда). Бұның басты себебі – жалпы емдеу мекемелері мамандары мен тұрғын халықтың ӛкпе 
туберкулезі туралы жеткіліксіз ақпараттануы мен фтизиатриялық қырағылықтың болмауы.  
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П.М. ДЖАЗЫБЕКОВА, Х.М. ДАУТОВА, Ж.Б. МОМЫНКУЛОВА  

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НИЖНЕДОЛЕВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

Резюме: приведены результаты комплексного обследования 402 больных с туберкулезом легких различной локализации. 
Отмечена поздняя диагностика туберкулеза при локализации изменений в нижних долях легких. Для своевременной 
диагностики туберкулеза легких нижнедолевой локализации необходимо использовать многократное исследование мазка 
мокроты на МТ, рентгенологическое обследование, компьютерную томографию, бронхологические методы. 
Ключевые слова: туберкулез легких, исследование мокроты на МТ, компьютерная томография, бронхоскопия. 

 
 
 
 
 

 



 

P.M. JAZYBEKOVA, H.M. DAUTOVA, J.B. MOMYNKULOVA  
DIAGNOSTICS OF PULMONARY TUBERCULOSIS OF LOW LOBE LOCALIZATION 

 
Resume: results of comprehensive examination among 402 patients with pulmonary tuberculosis of different localization are given. 
Late diagnostics of tuberculosis at TB changes localization in lung low lobes was marked. It needs to carry out multiple examination 
of sputum smears for M. Tuberculosis detection, X-ray, computer tomography and bronchological methods implementation to 
diagnose tuberculosis in time.  
Key words: pulmonary tuberculosis, examination of sputum smears for M. Tuberculosis detection, X-ray, computer tomography 
and bronchological methods. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


