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ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ АНАЛІЗУВАННЯ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ (загальне та мікробіологічне дослідження харкотіння, загальне та 

мікробіологічне дослідження плевральної рідини) 

 

Дослідження харкотіння дозволяє встановити характер патологічного процесу в 

органах дихання, а в деяких випадках встановити його етіологію. 

 

Дослідження харкотіння починають з його огляду, для цього почерзі ставлять на білий та 

чорний фон.  

1. Визначають характер, колір, консістенцію. 

- Слизове харкотіння: без кольору, в’язке, зустрічається при гострому бронхіті. 

- Серозне харкотіння: безкольорове, рідке, пінне, зустрічається при набряку легень. 

- Слизисто-гнійне: жовте або зелене, в’язке, буває при хронічному бронхіті, 

туберкульозі тощо. 

- Гнійне: однорідне, полурідке, зеленувато-жовтовате – при абсцесі легенів при його 

прориві. 

- Кров'янисте: при легеневих кровотечах (туберкульоз, раку, бронхоектазах). 

- Слизисто-гнійне з проміжками крові: при бронхоектазах. 

- Серозно-кров’янисте пінне: при набряку легень. 

- Слизисто-кров'янисте: при нфаркті легенів або застої в малому колі кровообігу. 

- Коричневе: при абсцесі або гангерені легень. 

- Ржавого кольору: при крупозній пневмонії. 

 

Для хронічних нагноювальних процесів харкотіння може бути 3-х слоїв: верхній – 

слизисто-гнійний, середній – серозний, нижній – гнійний. Інколи харкотіння поділяється на 2 

слої – серозний та гнійний. 

 

2. Запах. 

Зловонний: гнилосний розпад тканини (гангрена, ракова пухлина) або розпад білків 

харкотіння при затримці його в порожнині (абсцес, бронхоектази). 

 

3. Інши ознаки, що спостерігаються у харкотінні: 

- Спіралі Куршмана: у вигляді невеликих звитих біловатих нитій 

- Згустки фібріну – біловаті та краснуваті деревообразно розгалужені еластичні 

утворення, які зустрічаються при фібринозному бронхіті, інколи – при пневмонії 

- «Сочевиці» - невеликі зеленувато-жовті комочки, що складаються їз обизвествльоних 

еластичних волокон, кристалів холестерина та мил та містять мікобактерії 

туберкульоза 

- Пробки Дитриха – схожі з «сочевицями» за зовнішнім виглядом, але не містять 

туберкульозні мікобактерій та мають зловоний запах при розгалуженнї  (при гангрені, 

абсцесі, гнилосному бронхіті) 

- Зерна  ізвесті – спостерігаються при розпаді старих туберкульозних вогнищ 

- Друзи актіноміцетів – дрібні жовтуваті зернятка, схожі на ману крупу 

- Некротизовані залишки тканини легенів та пухлин 

- Залишки їжі 

 

4. Реакція середовища. 

Харкотіння, як правило, має лужну реакцію. Кислою воно стає при розпаді та від домішок 

шлункового соку, що дозволяє диференційювати кровохаркотіння віід кровавої рвоти. 

 

 



5. Мікроскопічне дослідження. 

Проводиться як в натівних, так й в окрашених препаратах (у чашках Петрі). 

Можуть знаходити: еритроцити, лейкоцити, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, 

еозинофіли, епітелій (плоский, циліндричний миготливий), альвеолярні макрофаги (великі 

клітини – в 2-3 рази більші, ніж лейкоцити). 

 

Клітини злоякісних пухлин найчастіше потрапляють у харкотіння якщо пухлина росте 

ендобронхіально, або розпадається. У препараті ці клітини виділяються своїм «атипізмом»: 

вони великі, мають уродливу форму, велике ядро, а інколи декілька ядер. 

 

При хронічних запальних процесах в бронхах, епітелій, що їх вистіляє, метаплазується, 

набуває атипічні ознаки та може нагадувати пухлини. Тому визначити клітини як пухлинні 

можливо тільки у випадках знаходження атипових і до того ж поліморфних клітин, особливо 

якщо вони розташовані на волокнистій основі або разом з еластичними волокнами. 

 

Кристали Шарко-Лейдена: безкольорові октаедри різного розміру, нагадують за формою 

стрілку компаса, складаються з білка, що вивільняється при розпаді еозинофілів, при цьому 

більше їх в несвіжому харкотінні. 

 

Після легеневих кровотеч, якщо кров виділяється з харкотінням не одразу, можливо знайти 

кристали гематоїдіну – робмічні або ігольчаті утворення жовто-бурого кольору. 

 

Для бактеріоскопічного дослідження мазки виготовляють розтираючи комок харкотіння між 

двома предметними склами. Мазок, що став сухий, фіксують повільно проводячи його 3 рази 

через полум’я газової горілки та окрашують: для пошуку мікобактерій туберкульозу – за 

Цилєм-Нільсеном, в інших випадках – за Грамом. 

 

6. Дослідження плевральної рідини. 

В порожнині здорової людини є невелика кількість рідини, близької за складом до лімфи, яка 

полегшує скользіння плеври при диханні. Об’єм плевральної рівдини може збільшуватися 

(випіт) як при порушення крово- та лімфообігу в легенях – незапальний випіт (трансудат), так 

і при запальних змінах плеври (ексудат). Ексудат може бути викликаний клінічно первинною 

інфекцією плеври або явищами супутніми при  загальних інфекціях і при деяких 

захворюваннях легенів та средостіння (ревматизм, інфаркт, рак і туберкульоз легень, 

лімфогранулематоз та ін). 

 

 Дослідження плевральної рідини має за мету: 

1) визначити її характер (трансудат, ексудат, гній, кров, хильозна рідина); 

2) вивчити клітинний склад рідини, що дає можливість визначитись щодо характеру 

патологічного процесу, а інколи (при знаходжені пухлинних клітин) - й про діагноз; 

3) у випадку інфекційного характеру ураження визначити збудника й встановити його 

чутливість до антибіотиків. 

 

Аналіз плевральної рідини складається з:  

1) макроскопічного,  

2) фізико-хімічнгого,  

3) мікроскопічного і, в окремих випадках,  

4) мікробіологічного і  

5) біохімічного долсліджень. 

 

Зовнішній вигляд плевральної рідини залежить від клітинного та хімічного складу: 

- трансудат та серозний ексудат – прозорі або трохи опалесцують 



- помутніння ексудату буває  при наявності лейкоцитів (серозно-гнійний та гнійний 

ексудат), еритроцитів (геморагічний ексудат), краплин жиру (хільозоподібний 

ексудат). 

-  

Характер клітин визначають при мікроскопії. Хильозний характер визначають пробою з 

ефіром, від додавання якого помутніння зникає. 

 

- Колір трансудата блідо-жовтий,  

- Сірозного ексудата – від блідо- до золотисто-жовтого, при жовтусі – до насичено-

жовтого,  

- При домішках крові – з червоним віддінком, або коричнево-сірий. 

 

- Геморагічний випіт в залежності від кількісті крові та терміну її перебування у плеврі 

може мати різні віддтінки: від рожевого до темно-червоного та бурого. 

- При гемолізі випіт набувапє лаковий вигляд. 

- Хильозний ексудат нагадує розбавлене молоко. 

 

7. При фізико-химічному дослідженні визначають: 

- загальну щільність (загальна щільність трансудата менше 1,015; частіше в межах 

1,006-1,012; загальна щільність ексудата – більше ніж 1,015; переважно 1,018-1,022). 

- Білок в трансудаті є в меншій кількості, ніж в ексудаті, але не більше 3% (частіше 0,5-

2,5%), в ексудаті – 3-8%. 

- Склад білкових фракцій ексудата майже такий, як у сироватці крові; в трансудаті – 

переважають альбуміни, фібріноген в ньому майже зовсім віджсутній, тому він не 

згортається. В ексудаті фібріногена менше, ніж в крові (0,05-0,1%), але достатньо для 

спонтанного згортання більшості з ексудатів. Вміст загального білка в трансудаті 

нечасто становить 4-5%; у таких випадках для диференційювання його з ексудатом 

застосовують додаткові проби: 

o - проба Рівальта – з додаванням оцтової кислоти 

o – проба Лукеріні – з додаванням перекису водня 

Обидві проби визначають наявність в ексудаті серозомуцина -  

мукополісахаридного комплекса, який відсутній в трансудатах. 

 

8. При мікробіологічному дослідженні трансудати, як правило, стерильні, але можуть бути 

інфікованими при багаточисленгних пункціях. Ексудати можуть бути стерильнимии 

(наприклад, при ревматичній пневмонії, раку легень). В серозному ексудаті туберкульозної 

етіології бактеріоскопічно визнаячити мікобактерії не вдається, однак при посівах або 

привиках пунктата морським свинкам можна інколи отримати позитивні результати. 

При плеврітах, які визвані гноєрідною флорою, вона визначається бактеріоскопічно за 

окраскою за методом Грама. Якщо ні, потрібно проводити посів. 

Для лікування хворого виявлені мікроби перевіряють на чутливість до антибіотиків. 

 

 Рентгенологічне дослідження. Запідозрити початок абсцедування у хворого з важкою 

пневмонією можна на підставі змін клінічної картини та фізикальних даних, але основну роль 

в діагностиці абсцесів легень відіграє рентгенологічне дослідження, яке бажано виконувати у 

вертикальному положенні хворого. У ранній період захворювання на рентгенограмах грудної 

клітки можна бачити сегментарне або дольове ущільнення, яке стає сферичним через 

розтягнення гноєм. Поява одного або декількох прояснень на фоні гомогенного затемнення в 

легені свідчить про формування солітарного або множинних абсцесів. Надалі множинні 

дрібні порожнини можуть зливатися в більші, в яких, після прориву абсцесу в бронх та 

відкашлювання харкотиння, починають визначатися рівні рідини.  



 Комп’ютерна томографія легень, комп’ютерна абсцесографія. Додаткову 

інформацію про кількість та локалізацію абсцесів, а також про появу супутнього 

плеврального випоту, який погано видно на рентгенограмах, можна одержати при 

комп’ютерній томографії легень. Застосовують також звичайну і комп’ютерну абсцесографію 

– трансторакальне введення в порожнину деструкції водорозчинних рентгеноконтрасних 

препаратів. Розташування гнійного вогнища поблизу грудної стінки дозволяє проводити його 

пункції під ультразвуковим контролем.  

Торакоскопія. За наявності емпієми плеври або пневмотораксу виконують 

торакоскопію, яка часто дозволяє виявити наявність бронхоплевральних нориць, їхню 

локалізацію та розміри, зробити біопсію плеври або легені для уточнення етіології 

захворювання.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Контрольні питання. 

1. Дати визначення абсцесу та гангрені легенів. 

2. Етіологія та патогенез абсцесу та гангрени легенів. 

3. Класифікація деструктивних захворювань бронхолегеневої системи. 

4. Клінічні прояви абсцесу легенів. 

5. Клінічні прояви гангрени легенів. 

6. Фізикальні дані при абсцесі та гангрені легенів. 

7. Додаткові методи дослідження при абсцесі легенів. 

8. Додаткові методи дослідження при гангрені легенів. 

9. Ускладнення при абсцесі та гангрені легенів. 

10. Хронічний абсцес легенів та його ускладнення. 

11. Лікування абсцесу та гангрени легенів. 

12. Показання до оперативного лікування. 

13. Бронхоектатична хвороба. Визначення. 

14. Етіологія та патогенез бронхоектатичної хвороби. 

15. Клінічні прояви бронхоектатичної хвороби. 

16. Фізикальні дані при бронхоектатичній хворобі. 

17. Додаткові методи обстеження хворих на бронхоектатичну хворобу. 

18. Диференційний діагноз інфекційно-деструктивних захворювань бронхолегеневої системи. 

19. Ускладнення бронхоектатичної хвороби. 

20. Лікування бронхоектатичної хвороби. 

 

 

Практичні завдання. 

1. Провести курацію хворих на інфекційно-деструктивні захворювання бронхолегеневої 

системи. 

2. Оцінити стан хворого та результати фізикального обстеження. 

3. Заповнити протокол курації хворого на інфекційно-деструктивні захворювання. 

4. Дати інтерпритацію отриманим лабораторним методам дослідження. 

5. Дати інтерпритацію отриманим інструментальним методам дослідження. 

6. Призначити лікування. 
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Інформаційні ресурси 

 
сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, 

встановлене інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта http://distance-

training. vnmed3.kharkiv.ua 
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