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ТУБЕРКУЛЕЗДІҢ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТПЕН ҚОСАРЛАНҒАН ТҮРІНДЕ КЕЗДЕСЕТІН ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 

Туберкулезбен ауырытын  балалар мен жасөспірімдер арасында вирусты гепатиттің (A, B, C, D, E, G) маркерлері 45 (66,2%) 

анықталған, оның ішінде ВГ 31,1% науқаста  белсенді сатысы байқалды. Алғаш анықталған туберкулездегі  ВГ жиілігі - 44,1%, 

химиотерапия жүргізілген науқастар арасында  - 22,1%, токсикалық гепатит - 33,8% құрайды. ВГ клиникалық симптомдары 

химиотерапия дейін  - 16,1%, ал емдеу барысында – 31,1% анықталды.  

Түйінді сөздер: өкпе туберкулезі, вирусты гепатит, токсикалық гепатит, химиотерапия, клиникалық көрінісі.  

 

Өзектілігі: Гепатит пен өкпе туберкулезі қосарланып жүруі ауыр түрде өтеді. Жиі бауырдың ұлғаюы, биохимиялық анализдерде, 

гемограммада ауытқулар болады. Туберкулезге шалдыққан науқастардың қанында гепатиттің арнайы маркерлары 10 – 25 есе жиі 

кездеседі. Туберкулездің ұзақ мерзімді емі, көптеген парентералды кіріспелер бұрын гепатитпен ауырмаған науқастар  18%-да    

стационарлық ем барысында жұқтырады (1). Вирусты гепатитті жұқтыруы химиотерапияның 3-6 айларында және гепатиттің 

клиникалық көрінісі мардымсыз болуы жиі кездеседі (2).  Химиотерапия кезінде рифампицин мен пиразинамидтің 

гепатотоксикалық әсері күшейеді, гепатиттің созылмалы ағымы дамиды (1 сурет).  

 

1сурет - Өкпе туберкулезімен науқастар арасында қосарланған бауыр аурулары 

 

Зерттеу мақсаты: Гепатит пен өкпе туберкулезі қосарланып жүру ағымының ерешеліктерін анықтау. 

Материалдар және әдістер: ҚР ҰТМО балалар және жасөспірімдер бөлімінде туберкулезге шалдыққан  68 науқастардың 

сырқатнамасына сараптама жүргізілді. Зерттей келе: 15 (22,1%) науқастар анамнезінде вирусты гепатитпен ауырғандар, 8 (11,7% ) 

HBsAg тасымалдаушылар, ал 68  науқастың ішінен 45 (66,2%) вирусты гепатиттің (A, B, C, D, E, G) маркерлері анықталған. 

Зерртелген науқастарды  жасы және жынысы бойынша сараптадық (№1 кесте). 

 

Кесте 1 - Зертелген науқастарды жасы және жынысы бойынша іріктеу 

Жынысы Жалпы саны Жасы 

2-5 6-9 10-13 14-15 16-18 

 

Белсенді туберкулезбен 
бірге жүретін жедел ВГ

Туберкулезбен ауырғанға 
дейінгі жедел ВГ

Созылмалы гепатит, 
HBsAg тасымалдаушылар, 

токсикалық гепетит, 
анықталмаған генезді 

гепатомегалия



Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  Абс  %  

 

Ұл  24  35,3  3  4,4  5  7,3  5  7,3  7 10,2 4 5,8 

 

Қыз  44  64,7  8  11,7  9  13,2  12  17,6  9  13,2  6  8,8 

  

Барлығы  68  100  11  16,1  14  20,5  17  25,0  16  23,5  10  14,7  

 

 

Кестені сараптағанда, туберкулез және ВГ мен ауыратындар ішінде қыздар саны екі есе және 10-13, 14-15 жас аралығындағы 

науқастар көбірек анықталған. Тыныс алу ағза туберкулезінің клиникалық түрлері бойынша топтастырдық: біріншілік 

туберкулезді кешені (БТК) - 9 (13,2%), кеудеішілік лимфатүіндерінің туберкулезі (КІЛТТ) – 18 (26,4%), диссемеинерленген – 3 

(4,4%),  ошақты - 5 (7,3%), инфильтратты – 21 (30,8%), туберкулез плевриті – 8 (11,7%), фиброзды кавернозды туберкулез – 4 

(5,8%).   Науқастардың арасында  45 (66,2%) вирусты гепатиттің (A, B, C, D, E, G) маркерлері анықталған (2 сурет). 

 

2 сурет - Науқастарды ВГ маркерлары бойынша топтастыру (%) 

 

Туберкулезге шалдыққан науқастар арасында ВГ химиотерапия дейін клиникалық симптомдары  - 16,1% анықталса, емдеу 

барысында – 31,1% анықталды  (2 кесте).  

 

Кесте 2 - ВГ клиникалық көрініс жиілігі 

№ Клиникалық симптомдары 

 

Науқастың саны 

Түскен кезде химиотерапия кезінде 

1 Тәбеттің төмендеуі, лоқсу, құсу  7 (10,2%) 10 (14,7%) 

2 Пигментация, терідегі “жұлдызша”, 

пальмарлы эритема, капиллярит  

 

7 (10,2%) 24 (35,2%) 

3 Тері және склераның сарғаюы  2 (2,9%) 3 (4,4%) 

4 Оң жақ қабырға астындағы ауру сезімі  6 (8,8%) 11 (16,1%) 
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5 Пальпацияда бауырдың ауруы 5 (7,3%) 13 (19,1%) 

6 Гепатомегалия  7 (10,2%) 14 (20,5%) 

7 Спленомегалия  2 (2,9%) - 

8 Бөртпе, қышу  - 1 (1,4%) 

9 Қан кетулер(мұрын,т.б.), терідегі көгерулер  - 1 (1,4%) 

 Клиникалық көрініспен жалпы саны 11 (16,1%)  

 

24 (35,2%)  

 

 Клиникалық көрініссіз жалпы саны 57 (83,8%)  

 

44 (64,7%)  

 

Туберкулездің ВГ-пен қосарланған түрінде кездесетін өзгерістер биохимиялық анализінде трансаминаза  3,7 ммоль/л дейін 

жоғарлауы – 8 (11,7%), билирубин 50мкмоль/л дейін – 7(10,2%), тимол сынамасы 18 БІР дейін – 14(20,5%) науқаста анықталды. 

Ултрадыбысты зерттеуде (УДЗ)  әртүрлі өзгерістер, яғни эхоқұрылымы біркелкі емес, эхотығыздығы күшейген, бауыр көрінісі ала 

ірі дәнді  - 27 (39,7%) науқаста байқалған. Иммунология лық зерттеу кезінде Т-супрессор көбейгені,  жетілген В-лимфоциттер 

салыстырмалы түрде жоғарлағаны  - 15 (33,3%) науқаста анықталды. Жүргізілген химиотерапия бауыр қызметінің бұзылуын 

өршітті.  Туберкулезге шалдыққан  68 науқастарды сараптаған кезде ВГ  31,1%  белсенді сатысы анықталды (3 сурет). 

 

3 сурет - Вирусты гепатиттің кезеңдері (соңына %) 

 

ВГ маркерлері  анықталмаған 23(33.8%) науқас арасында химиатерапия барысында 8(11,7%) науқаста диспепсиялық 

бұзылыстар,  бауырдың ұлғаюы, трансаминаза және тимол сынамасы жоғарлауы байкалып, зерттей келе ол наукастарда 

токсикалық гепатиттің орын алғаны дәлелденді. Өкпе туберкулезі мен ВГ, немесе токсикалық гепатит қосарланып жүрген кезінде 

науқастың терапиясы өзгеріске түсіп отырды. Диетасы  №5 алмастырылып, патегенетикалық емі: урсосан, эссенциале, гепабене, 

лив-52 және  дезинтоксикациялық терапиясымен толықтырылды.  Жағдайлары орташа және төмен ауырлықтағы науқастарға 

гемасорбция, плазмоферез, жасушалық терапиясы жүргізілді.  

Қорытынды: 

1. Туберкулезбен ауырытын  балалар мен жасөспірімдер арасында  45 (66,2%) вирусты гепатиттің (A, B, C, D, E, G) маркерлері 

анықталған, оның ішінде ВГ 31,1%  белсенді сатысы анықталды.  

2. Алғаш анықталған туберкулездегі  ВГ жиілігі - 44,1%, химиотерапия жүргізілген науқастар арасында  - 22,1% кездесті.  

Химиотерапия кезіндегі токсикалық гепатит - 33,8% құрайды; 

68,90%

31,10%

0 0

ВГ ремиссия 
сатысы

ВГ белсенді 
сатысы



3. Туберкулездің ВГ-пен қосарланғандағы клиникалық  көрінісі химиотерапияға  дейін - 15,6%, химиотерапиядан кейін - 31,1 %  

(2 есе жоғарылаған). Оның ішінде пигментация, терідегі “жұлдызша”, пальмарлы эритема, капиллярит, оң жақ қабырға 

астындағы ауру сезімі, гепатомегалия симптомдары. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СОЧЕТАНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 

 

Резюме: Среди больных туберкулезом детей и подростков маркеры вирусного гепатита (A, B, C, D, E, G) отмечались в 45 (66,2%) 

случаях, в том числе у  31,1% больных ВГ был в активной стадии. Среди случаев впервые выяленного туберкулеза - ВГ встречался 

в 44,1%, после проведенной химиотерапии в 22,1%, а токсический гепатит в 33,8% случаев. Клинические симптомы ВГ до 

химиотерапии отмечены до 16,1%, во время специфической терапии у 31,1% больных.  

Ключевые слова: легочный туберкулез, вирусный гепатит, токсический гепатит, химиотерапия, клиническая картина  
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THE CHANGES ARISING AT THE TUBERCULOSIS COMBINATION TO VIRAL HEPATITIS 

 

Resume: Among patients with tuberculosis of children and teenagers markers of viral hepatitis (A, B, C, D, E, G) were noted in 45 (66,2%) 

cases, including at 31,1% of sick VG I was in an active stage. Among cases for the first time of revealed tuberculosis - VG met in 44,1%, after 

the carried-out chemotherapy in 22,1%, and toxic hepatitis in 33,8% of cases. Clinical symptoms of VG to chemotherapy are noted to 16,1%, 

during specific therapy at 31,1% of patients.  

Keywords: pulmonary tuberculosis, viral hepatitis, toxic hepatitis, chemotherapy, clinical picture.  


