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ВСТУП 

 

Актуальність. В Україні, як і у світі в цілому, спостерігається неухильне 

зростання мікозів. Це пов'язано з негативною дією різних факторів сучасної 

цивілізації на організм людини і, особливо, на систему імунітету: нераціональне 

використання антимікробних препаратів широкого спектру дії, складні схеми 

цитостатичної, гормональної, променевої терапії, епідемія інфекції, обумовленої 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), онкопатологія, ендокринопатії, несприятлива 

демографічна ситуація, використання антибіотиків і гормонів у ветеринарії [92, 93, 

101, 113, 116]. За даними епідеміологічних досліджень частота виявлення мікозів 

серед дорослих становить від 7 % до 20 %. В осіб без тяжких захворювань і 

порушень імунітету мікози зустрічаються найчастіше у вигляді локалізованого 

ураження шкіри, у більшості випадків легко лікуються і не загрожують життю. На 

противагу цьому, у пацієнтів з порушеннями імунологічної резистентності часто 

розвиваються інвазивні мікози, які представляють велику діагностичну і 

терапевтичну проблему і завжди є несприятливими станами для життя. Серед 

збудників інвазивних мікозів (ІМ) провідне місце займають дріжджеподібні гриби 

(Candida і Cryptococcus spp.), що становлять 78 – 85% від усіх виділених патогенів. 

Інвазивні кандидози (ІК) становлять до 10 – 15% усіх нозокоміальних інфекцій, і 

Candida spp. входить до переліку 10 патогенів, які найчастіше можна виділити в 

лікувальних закладах. Мікози посідають 2-е, а в деяких клініках – 1-е місце серед 

внутрішньолікарняних інфекцій. Окрім високої частоти виявлення, високою є і 

летальність при ІМ, викликаних Candida spp. і Cryptococcus spp. – до 39-83 %, що 

значно перевищує летальність при інфекціях бактеріальної природи [44, 53, 60, 72, 

89]. Відомі загальноприйняті фактори ризику розвитку ІМ, але для кожного профілю 

пацієнтів вони мають свої особливості [22, 23, 25]. Для пацієнтів інфекційного 

профілю (ІП), де мікози у більшості випадків представлені як опортуністична мікст-

інфекція, фактори ризику до кінця не вивчені і не описані. 

Клінічні прояви ІМ часто не мають специфічних ознак, особливо на тлі 

"спотворення" симптомів основним захворюванням, що обумовлює часто 
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несвоєчасний початок антифунгальної терапії (АФТ) і високий ризик летального 

наслідку. Крім того, у пацієнта може бути поєднання різних клінічних форм мікозу. 

Частота реєстрації і прояву цих клінічних форм у пацієнтів в умовах відділення 

інтенсивної терапії також не описані. До найбільш несприятливих і тяжких станів у 

пацієнтів з порушеннями в системі імунітету належать мікози (Candida і 

Cryptococcus spp.) центральної нервової системи [40, 95, 106, 109]. Мікози нервової 

системи в імуноскомпрометованих хворих часто протікають у вигляді 

"безсимптомного" в клінічному і лабораторному плані менінгоенцефаліту (МЕ), 

супроводжуються ускладненнями, серед яких провідне значення належить 

гіпертензійно-гідроцефальному синдрому [91, 109, 111]. Частота реєстрації типової 

клінічної неврологічної симптоматики мікозів значно рідша, в порівнянні з 

виявленням на аутопсії морфологічних змін в тканині мозку. Так, згідно з даними 

літератури, ознаки ураження центральної нервової системи (ЦНС) при мікозах 

виявляють при клінічному обстеженні – у 30 % пацієнтів, тоді як при 

патологоанатомічних дослідженнях до 80 % [95, 112, 120]. Враховуючи труднощі 

ранньої діагностики ІМ, особливо у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, неспецифічний 

характер клінічних проявів, важливо орієнтуватися на використання 

високоспецифічних і сучасних методів діагностики мікозів [45, 67, 94, 119]. 

Це дозволить не лише забезпечити більш високий і цілеспрямований рівень 

лабораторного моніторингу, але і своєчасно почати етіотропну терапію. За 

літературними даними відомо, що у разі призначення адекватної терапії пацієнтам з 

кандидемією в перші 48 годин летальність становить 40 %, пізніше цього терміну – 

78 %. 

На сьогодні пріоритет в лікуванні ІМ надають використанню системних 

антифунгальних препаратів [30, 31, 117]. Проте, під час призначення АФТ необхідно 

враховувати високу токсичність деяких препаратів, особливо для пацієнтів з тяжким 

ураженням внутрішніх органів, викликаних основною патологією (цукровий діабет, 

онкопатологія), резистентність грибів до багатьох сучасних препаратів, необхідність 

проведення патогенетичної терапії. Особливу увагу у пацієнтів з мікозами ЦНС, на 

нашу думку, необхідно приділяти своєчасній корекції і нівелюванню набряку 
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головного мозку (НГМ), гіпертензійно-гідроцефального синдрому (ГГС), оскільки 

саме ці патологічні стани обумовлюють максимальну летальність в перші місяці 

захворювання [66, 91, 109]. Як компонент патогенетичної терапії мікозів ЦНС у 

відділенні інтенсивної терапії (ВІТ) можливе проведення лікворокорегуючих 

маніпуляцій, що дозволяють своєчасно проводити моніторинг спинномозкової 

рідини (СМР), корегувати лікворний тиск, особливо в перші три місяці терапії.  

В Україні комплексні дослідження ІМ, викликаних Candida spp., Cryptococcus 

spp., з описом особливостей клініки, діагностики, терапії у пацієнтів відділення 

інтенсивної терапії інфекційного профілю з метою підвищення якості надання 

медичної допомоги не проводились. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках наукової теми відділу інтенсивної 

терапії та детоксикації «Удосконалення інтенсивної терапії хворих з бактеріальними 

та вірусними мікст-нейроінфекціями» (термін виконання 2014-2016 рр., 

№ державної реєстрації 0114U000385. Отримано диплом президії НАМН України за 

кращу науково-дослідну роботу, яка була виконана у 2016 році). 

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування 

пацієнтів з інвазивними мікозами, що викликані дріжджеподібними грибами роду 

Candida spp., Cryptococcus spp. на основі вивчення факторів ризику розвитку, 

особливостей клініки та інформативності різних діагностичних методів. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити частоту та етіологію інвазивних мікозів в залежності від віку, 

статі, фонової патології та схем попереднього лікування. 

2. Визначити клінічні особливості перебігу інвазивних мікозів в залежності від 

етіології. 

3. Встановити характер змін в системі імунітету пацієнтів з інвазивними 

мікозами в залежності від етіології, фонового захворювання. 

4. Дослідити особливості клініки мікозного менінгоенцефаліту в залежності 

від етіологічного фактора. 
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5. Встановити діагностичну цінність сучасних методів діагностики інвазивних 

мікозів у клінічних умовах. 

6. Оцінити ефективність етіотропної терапії інвазивних мікозів в умовах 

відділення інтенсивної терапії. 

Об'єкт дослідження: інвазивні мікози (Candida spp., Cryptococcus spp.) у 

пацієнтів відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю. 

Предмет дослідження: фактори ризику розвитку інвазивних мікозів в 

залежності від фонової патології; порушення в системі імунітету пацієнтів з 

інвазивним мікозом; особливості клініки інвазивних мікозів, особливо з ураженням 

центральної нервової системи; чутливість Candida spp., Cryptococcus spp. до 

антифунгальних препаратів; схеми комбінованої етіопатогенетичної терапії 

інвазивних мікозів; доцільність і ефективність лікворокорегуючих маніпуляцій у 

пацієнтів з криптококовим менінгоенцефалітом і кандидозним менінгоенцефалітом. 

Методи дослідження: клінічний; лабораторні; інструментальні; статистичні. 

Наукова новизна дослідження: Визначена частота (60,58 %) реєстрації і 

етіологічний спектр інвазивних мікозів у пацієнтів відділення інтенсивної терапії 

інфекційного профілю. Встановлено, що серед інвазивних мікозів суттєво домінує 

інвазивний кандидоз (44,70 %), рідше виявляється криптококоз (8,82 %) і поєднання 

криптококозу з кандидозом (7,06 %). У переважної більшості (87,50 %) пацієнтів з 

інвазивним кандидозом виділено Candida albicans. 

Доведено, що до основних факторів ризику розвитку інвазивних мікозів для 

хворих відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю належить тяжка 

фонова патологія, тривалі і повторні курси терапії (більше 50 днів), із застосуванням 

антибактеріальних препаратів та глюкокортикостероїдів (більше 17,6 днів), хронічні 

вірусні і бактеріальні інфекції. 

Представлено детальний аналіз і опис клінічних проявів інвазивних мікозів 

залежно від фонової патології, основного етіологічного фактора. Встановлено, що у 

пацієнтів відділення інтенсивної терапії з інвазивним кандидозом в 81,82 % 

випадках спостерігається ураження декількох анатомічних ділянок. 
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Представлено аналіз основних показників клітинного і гуморального імунітету 

у пацієнтів з інвазивними мікозами. Виявлені кореляційні зв’язки між окремими 

імунологічними показниками і фоновою патологією, етіологічними факторами і 

характером терапії, що проводиться. 

Детально представлена частота реєстрації, груп ризику з розвитку 

криптококового та кандидозного менінгоенцефалітів. Описані особливості 

ініціальних симптомів і частота зареєстрованих синдромів у пацієнтів з 

менінгоенцефалітом криптококової, кандидозної етіології. 

Проведено детальний аналіз інформативності методів діагностики і показників 

спинномозкової рідини пацієнтів з мікозними менінгоенцефалітами. Вперше в 

Україні з метою виявлення криптококового антигена у біологічних середовищах 

застосована система на основі реакції латекс-аглютинації (CALAS®). Доведена її 

ефективність як основного метода ранньої і швидкої діагностики криптококового 

менінгоенцефаліту, особливо у хворих з ВІЛ-інфекцією. Показано, що в 71,43 % 

випадках у ВІЛ-інфікованих пацієнтів криптококовий антиген в спинномозковій 

рідині реакцією латекс-аглютинації був виявлений у разі негативної мікроскопії на 

криптококоз. 

Доведено, що призначення антифунгальної терапії пацієнтам з високим 

ризиком розвитку інвазивного мікозу в 1,9 рази знижує ризик подальшого розвитку і 

дисемінації мікозів в умовах відділення інтенсивної терапії. 

Показано, що в терапію пацієнтів з менінгоенцефалітом криптококової і 

кандидозної етіології разом з антифунгальними препаратами необхідно включати 

програмовані лікворокорегуючі маніпуляції з метою корекції рефрактерного 

гіпертензійно-гідроцефального синдрому і попередження ранньої летальності, 

особливо у випадках криптококозно-туберкульозного ураження центральної 

нервової системи. 

Практичне значення отриманих результатів: Доведена доцільність 

комплексного мікологічного обстеження пацієнтів при госпіталізації у відділення 

інтенсивної терапії і на 14-й, 21-й день перебування в стаціонарі, на момент 

завершення або зміни курсів антибактеріальної терапії. Описані групи ризику і 
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фактори, які сприяють розвитку інвазивного мікозу. У цих пацієнтів рекомендовано 

призначення виключно терапевтичних доз антифунгальних препаратів. Описані 

клінічні форми і прояви інвазивних мікозів залежно від фонової патології. Надано 

детальний опис клініки та показників спинномозкової рідини у хворих з 

криптококовим і кандидозним менінгоенцефалітом. Доведена діагностична цінність 

методу визначення криптококового антигена реакцією латекс-аглютинації в 

спинномозковій рідині і крові у пацієнтів з криптококовим менінгоенцефалітом, 

особливо у ВІЛ-інфікованих. Показана необхідність і представлені схеми 

проведення лікворокорегуючих маніпуляцій у пацієнтів з менінгоенцефалітом 

криптококової, кандидозної етіології. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено патентно-

ліцензійний пошук, аналіз даних вітчизняної і зарубіжної літератури, визначені мета 

і завдання дослідження. Автор клінічно, лабораторно обстежила і пролікувала 157 

хворих, оволоділа та впровадила у практику реакцію латекс-аглютинації (CALAS®) 

по визначенню криптококового антигена, приймала участь у конференціях та 

наукових конкурсах. Самостійно провела статистичний аналіз, написала всі розділи 

дисертації, підготувала до друку публікації. 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації 

доповідались і обговорювались на науково-практичній конференції 

«Фармакотерапія інфекційних захворювань» (24 – 25 квітня 2014 року., м. Київ); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції інфекціоністів «Інфекційні хвороби 

у загальній практиці сімейної медицини» (15 – 16 травня 2014 року, м. Чернігів); 

науково-практичній конференції «Інфекційні хвороби у ХХІ сторіччі: нові 

досягнення в епідеміології, діагностиці, лікуванні, профілактиці» в рамках V 

Міжнародного медичного форуму (16 жовтня 2014 року, м. Київ); науково-

практичній конференції «Фармакотерапія інфекційних захворювань» (9 – 10 квітня 

2015 року., м. Київ); Третьому міжнародному мікологічному форумі (14 – 15 квітня 

2015 року, м. Москва); IX з’їзді інфекціоністів України «Інфекційні хвороби: 

поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці» (7 – 9 жовтня 2015 року, 

м. Тернопіль); науково-практичній конференції «Інфекційні хвороби сучасності: 



14 

 

етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», 

присвяченій щорічним «Читанням» пам’яті академіка Л.В.Громашевського (15 – 16 

жовтня 2015 року, м. Київ), науково-практичній конференції «Фармакотерапія при 

інфекційних захворюваннях» (7 – 8 квітня 2016 року, м. Київ), Конгресі з 

міжнародною участю «Людина та ліки – Україна» (31 березня – 1 квітня 2016 року, 

м. Київ), Всеукраїнській науково-практичній конференції і пленумі ГО 

«Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Діагностика і терапія інфекційних хвороб 

на різних рівнях надання медичної допомоги» (29 – 30 вересня 2016 року, 

м. Вінниця), науково-практичній конференції, присвяченій щорічним «Читанням» 

пам’яті академіка Л.В.Громашевського та 120-річчю ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України» (12 – 13 жовтня 2016 

року, м. Київ). 

Публікації за темою дисертації. Основні положення роботи відображені в 6 

статтях у виданнях, які включені в Перелік наукових спеціалізованих видань 

України; 12 тезах в матеріалах наукових з'їздів і конференцій. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація оформлена на 208 сторінках і 

складається з вступу, огляду літератури, 6 розділів власних досліджень, аналізу і 

обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

літературних джерел (166 джерел, 122 з них – латиницею) і додатків. Дисертація 

ілюстрована 31 таблицею, 34 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Актуальність проблеми інвазивних мікозів 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожен п'ятий житель 

нашої планети страждає на мікоз, а також частота таких захворювань по всьому 

світу становить 20 – 70% усього населення. З кожним днем число таких хворих, 

незважаючи на очевидні успіхи і досягнення медицини, значно збільшується. 

Останні оцінки показують, що в усьому світі більш ніж 300 мільйонів людей 

страждають від серйозних мікозів, з них найбільш поширеними і небезпечними для 

життя є ІМ, викликані: Candida spp. і Cryptococcus spp. [42, 54, 102]. 

Мікози – досить поширена група інфекцій, викликаних великою 

різноманітністю видів (більше 500) як патогенних, так і умовно-патогенних грибів. 

Гриби належать до еукаріотних мікроорганізмів рослинного походження. Окрім 

високого рівня клітинної організації для цих мікроорганізмів характерна 

морфологічна різноманітність, складні життєві цикли [25, 26, 34]. Мікози займають 

сьоме місце в структурі причин летальних наслідків від інфекцій. Останнім часом 

список хвороботворних грибів поповнюється в середньому на 10 видів у рік. 

Зростання випадків мікозів в цілому серед населення пов'язане з погіршенням 

екологічних умов, порушенням антиінфекційної резистентності людини, 

порушенням балансу між нормальною флорою і імунною відповіддю організму, 

різкою активацією умовно-патогенних грибів, розширенням спектру збудників, що 

викликають ураження шкіри і внутрішніх органів. Основною категорією пацієнтів, 

що страждають дисемінованими формами мікозів, прийнято вважати онкологічних, 

онкогематологічних хворих, особливо з гемобластозами, ВІЛ-інфікованих, хворих 

на туберкульоз, ендокринопатії. Так, мікози у пацієнтів з гострим лейкозом і у 

реципієнтів кісткового мозку розвиваються в 20-30 % випадків, у хворих з 

лімфомами – в 10-20 %, і лише в 1-5 % випадків – із солідними пухлинами. У ВІЛ-

інфікованих пацієнтів мікози різних локалізацій розвиваються в 10-50 % випадків 

[15]. 
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В Україні щорічно мільйони людей проходять лікування в стаціонарах, де 

пацієнт має ризик інфікування резистентними внутрішньолікарняними штамами 

мікроорганізмів. Приєднання нозокоміальної інфекції, у тому числі, і грибкової, до 

основного захворювання ускладнює перебіг хвороби, нерідко призводить до 

летального наслідку. Встановлено, що до 50 % нозокоміальних мікозів припадає на 

відділення інтенсивної терапії [15, 22, 27]. 

 

1.2. Сучасне уявлення про інвазивні мікози, викликані грибами роду 

Candida spp., особливості клінічних проявів  

Згідно з даними CDC (Centers for Diseases Control and Prevention – центри по 

боротьбі і профілактиці хвороб) і National Healthcare Safety Network (національного 

комітету безпеки здоров'я) – Candida spp. займає п'яте місце серед усіх збудників 

внутрішньолікарняних інфекцій і четверте місце серед усіх збудників, що 

виділяються з крові [46, 59, 87, 97]. У Данії згідно з національними дослідженнями 

частота ІК за період з 2004-2009 рр. становила 8,6 на 100000 жителів, а в 2010-2011 

рр. вже 9,4 на 100000 [75]. Нижча частота зареєстрована у Фінляндії і Швеції. У 

Фінляндії згідно з даними дослідження Poikonen та ін. за період з 2004-2007 рр. 

середня щорічна частота ІК становила 2,86 на 100000 населення [104]. У Швеції за 

досліджуваний період 2005-2006 рр. частота ІК сягала 4,2 на 100000 жителів [69]. В 

Іспанії було проведено два багатоцентрових епідеміологічних дослідження у 

багатопрофільних стаціонарах з 2008-2009 рр. і 2009-2010 рр. Згідно з результатами 

цих досліджень частота ІК в 2008-2009 рр. становила 1,09 на 1000 госпіталізованих, 

в 2009-2010 рр. – 0,92 на 1000 госпіталізованих [103, 110]. У 2008-2010 рр. було 

проведено дослідження, присвячене вивченню ІК, в семи країнах, в яких середня 

частота виявлення склала 1,18 на 1000 госпіталізованих. Найвищий рівень 

захворюваності відмічений в Аргентині – 1,95, на другому місці Венесуела – 1,72, у 

Бразилії частота – 1,38, в Гондурасі і Еквадорі частота інвазивного кандидозу 

становила 0,90, а в Чилі – 0,33 [23]. 

В Україні, як і багатьох інших країнах, поширеність ІК вивчена недостатньо.  
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Candida spp. – одноклітинні мікроорганізми, розмір яких становить від 6 до 10 

мкм. Для цього роду дріжджеподібного гриба характерне утворення псевдоміцелія 

(виключення C.glabrata), вегетативне розмноження брунькуванням, тобто здатні 

утворювати бластоміцети [22, 31]. Гриби роду Candida spp. є важливими 

представниками нормальної мікробіоти людини. Частіше усього Candida spp. можна 

виявити в шлунково-кишковому тракті, на слизових оболонках ротової порожнини і 

статевих органах, шкірі. Також вони широко поширені в зовнішньому середовищі 

(рослини, грунт, продукти харчування) [56, 72]. Вони належать до III і IV групи 

патогенності, тобто до умовно-патогенних організмів, що викликають 

опортуністичні системні мікози при зниженні імунного статусу людини (III група) 

або є збудниками поверхневих мікозів (IV група). Відповідно до зарубіжної 

класифікації за рівнями біологічного ризику (BioSafety Level, BSL), прийнятою 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я [86], Candida spp. належить до 

збудників низького рівня ризику, оскільки вони викликають глибокі мікози на тлі 

імунодефіциту, критичного стану (BSL – 1) або середнього рівня ризику (BSL – 2) 

[19]. 

До основних збудників ІК людини належать види: C. albicans, C. parapsilosis, 

C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. Рідше зустрічаються: C. lusitaniae, C. 

guilliermondii, C. rugosa, C. inconspicua. Рідкісними збудниками ІК є C. kefyr, C. 

utilis, C. lipolytica, C.dubliniensis. З вищеперерахованих представників роду Candida 

вид C.albicans є основним збудником ІК [100]. Але останніми роками відмічають 

зниження частоти зустрічаємості цього виду, як збудника ІК і збільшення долі C. 

non-albicans видів. Друге місце за поширеністю, залежно від географічного 

розташування регіону, профілю стаціонару та інших факторів, займають 

C. parapsilosis і C. glabrata [47]. Помічено, що C.glabrata часто виділяють у 

пацієнтів старшого віку [102]. Деякі автори [103] показали, що збільшення числа 

Candida non-albicans інфекцій пов'язані з певними факторами ризику, у тому числі 

застосуванням кортикостероїдів, постановкою центрального венозного катетера 

(ЦВК), попередною кандидурією і особливо застосуванням профілактичної та 

емпіричної терапії флуконазолом, хоча це, як і раніше, дискутується [110]. Етіологія 
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ІК в різних лікувальних установах різноманітна і залежить від контингенту хворих, 

використаних методів лікування і профілактики, ефективності методів контролю 

внутрішньолікарняної інфекції. 

Спектр захворювань, що викликаються Candida spp, дуже широкий. Їх прояви 

коливаються від поверхневого кандидозу з ураженням слизових оболонок, шкіри і 

нігтів до інвазивного і дисемінованого ураження різних органів і тканин. 

Принципово розрізняти поверхневий і ІК. Поверхневий кандидоз не є тяжким 

мікозом, але може набувати хронічний рецидивуючий перебіг або бути джерелом 

збудника ІК, який зазвичай виникає як внутрішньолікарняна інфекція у хворих з 

факторами ризику і характеризується тяжкістю клінічних проявів з високою (30 – 

70%) летальністю [23, 25]. Клінічні прояви кандидозу різноманітні і часто 

"маскуються" симптомами основного захворювання, що ускладнює своєчасну 

клінічну діагностику цього стану. Але, незважаючи на уявну простоту цієї патології, 

розвиток кандидозу, як мікст-інфекції значно ускладнює стан пацієнтів і робить 

прогноз для життя несприятливим [22, 31, 46, 59, 87, 97, 103, 110]. Підвищений 

рівень колонізації, наприклад, травного тракту може завершитися благополучно у 

здорового пацієнта, але у осіб із життєзагрожуючими хворобами цей процес може 

призвести до летального наслідку у випадку прєднання інвазивної Candida-інфекції 

[23, 25]. 

Тут доречно уточнити поняття: носійство, колонізація, інвазія, дисемінація.  

Носійство – це обмежене або необмежене за часом знаходження на/в 

макроорганізмі сапротрофних, умовно-патогенних або патогенних мікроорганізмів. 

Колонізація – наслідок носійства і подальшого заселення певної ділянки 

органу (тканини) відкритих(-ої) систем(и) в макроорганізмі клітинами патогенного, 

умовно-патогенного мікроорганізму, або сапробіонту (переважно за рахунок 

адгезинів і адгезії мікробів). Відкритими системами в макроорганізмі є дихальна, 

травна, сечостатева, зорова, слухова, екзокринна, а при постановці 

внутрішньосудинних і подібних катетерів ми штучно робимо закриті системи 

відкритими. 
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Інвазія – патоген в помітній кількості клітин проникає в живі тканини при 

помітній запальній відповіді, етіологічні агенти (мікроб) виявляються в 

патологічному матеріалі мікроскопічно і/або культурально. 

Дисемінація – патоген або умовний патоген, проникає в одному місці, досягає 

віддалених(-го) місць(я) в макроорганізмі, де виникають нові інвазивні фокуси. 

Дисемінації Candida spp. особливо сприяє значне підвищення вмісту глюкози в 

крові, що має місце, наприклад, при цукровому діабеті.  

За певних умов процес переходу з однієї стадії в іншу може статися досить 

швидко (за лічені години) без явних проявів. Досить складно, практично неможливо, 

прослідкувати за моментом розвитку інвазії або дисемінації [8, 9, 29]. 

Відомі загальноприйняті фактори ризику розвитку ІМ (імуносупресія, 

застосування антибактеріальних, гормональних препаратів), проте, у кожної 

категорії пацієнтів існують індивідуальні особливості, що визначають частоту і 

клінічні варіанти кандидозу. У літературі не описані особливості розвитку ІК у 

пацієнтів ВІТ ІП. У більшості хворих має місце одномоментна дія трьох і більше 

факторів, що негативно впливають на імунну систему і сприяють екзогенній 

контамінації і ендогенній транслокації кандид. Слід зазначити, що у частини хворих 

віділення культури Candida spp. у крові може не супроводжуватись клінічними 

проявами. Буває короткотривале виявлення грибів у біосередовищах, збудник може 

бути виділений лише один раз при численних посівах. Але навіть у таких ситуаціях 

описані випадки дисемінації. Подібний перебіг інфекції зустрічається у пацієнтів з 

глибоким імунодефіцитом, у разі тривалого лікування глюкокортикоїдами, 

цитостатиками [19, 33, 35, 36]. 

Виявлення багатофокусної колонізації Candida spp. (більше двох анатомічних 

ділянок) у поєднанні з високим ступенем росту кандид у біологічних середовищах і 

наявністю об'єктивних патологічних змін з боку уражених зон, дозволяє 

розцінювати отримані дані як прояви ІК. Клінічні прояви кандидозу різноманітні і 

часто "маскуються" симптомами основного захворювання, що ускляднює своєчасну 

клінічну діагностику цього стану. Найчастішою і "явною" формою кандидозу, що 

зустрічається, був орофарінгеальний кандидоз (ОФК), який проявляється у вигляді 



20 

 

глоситу, ангулярного хейліту, гінгівіту; кандидоз шлунково-кишкового тракту 

(КШКТ) у вигляді: ерозивно-фібринозного гастриту, ентериту, проктосигмоідиту; 

кандидоз сечостатевої системи (КСС) і кандидоз шкіри (КШ). Часто діагностичний 

пошук припиняється на виявленні окремих клінічних формах. Але у тяжких хворих 

часто має місце поєднання різних клінічних форм. 

Гриби мають певну тропність до ЦНС. Мікози ЦНС – найбільш несприятливі і 

тяжкі стани у пацієнтів з порушеннями в системі імунітету, часто протікають у 

вигляді "безсимптомного" в клінічному і лабораторному плані менінгоенцефаліту, 

супроводжуються ускладненнями, серед яких провідне значення має ГГС (до 40 – 

60 %), і летальним наслідком (до 80 %). Частота реєстрації типової клінічної 

неврологічної симптоматики мікозів значно рідша, в порівнянні з виявленням на 

аутопсії морфологічних змін в тканині мозку. Так, згідно з даними літератури, 

ознаки ураження ЦНС при мікозах виявляють при клінічному обстеженні – у 30 % 

пацієнтів, тоді як при патологоанатомічних дослідженнях до 80 %. Candida spp. 

можуть також викликати формування абсцесів у тканинах мозку, васкуліти з 

тромбозами і інфарктами, аневризми, викликані грибами, субдуральні грибкові 

гранульоми спинного мозку, демієлінізацію, крововиливи і геморагічний некроз. 

Досить часто кандидоз ЦНС є наслідком нейрохірургічного втручання [2, 28, 39, 40, 

41]. Клінічні варіанти ІК в Україні практично не вивчені. До теперішнього часу не 

була визначена частота їх розподілу в структурі ІМ. Клініко-лабораторні 

особливості ІК у пацієнтів ВІТ ІП раніше не вивчали. 

 

1.3. Сучасне уявлення про інвазивні мікози, викликані грибами роду 

Cryptococcus spp., особливості клінічних проявів 

Глобальна захворюваність криптококозом, згідно з даними міжнародної 

організації LIFE (Leading international fungal education) 2014 року, становить від 0,01 

до 20 випадків на 100 000 населення, у тому числі в Росії цей показник сягає 0,21 

випадків. В Україні точних даних про частоту реєстрації цієї патології немає. Як 

правило, криптококозом хворіють особи з набутою дисфункцією імунітету, зокрема 

з дефектами Т-клітинної ланки, порушенням функції макрофагів. Хворі ВІЛ-
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інфекцією (80-90 %), гемобластозами, онкопатологією, особи, що отримували 

тривалі курси антибактеріальної, імуносупресивної терапії, схильні до найбільшого 

ризику розвитку криптококової інфекції [2, 3, 4, 11]. Щорічно з 1 мільйона хворих 

криптококозом у світі помирає 650 тисяч. Без застосування антифунгальних 

препаратів (АФП) летальність при криптококозі сягає 100 %. На початку лікування 

помирає 10-25 % хворих, ще 30 – 60 % – впродовж подальших 12 місяців [4, 5, 95, 

113, 117]. 

Криптококоз (Кр) – опортуністичний ІМ, найбільш тяжким і загрожуючим 

життю проявом якого є ураження ЦНС. Збудником цього захворювання, яке без 

лікування, як правило, закінчується летально, є дріжджеподібний гриб Cryptococcus 

neoformans, який має вигляд дріжджових клітин округлої форми діаметром 3 – 

10 мкм, оточених желатиноподібною капсулою полісахаридної природи, шириною 

до 50 мкм (від ледве помітної до двух діаметрів самої клітини). Міцелій не утворює. 

Crуptococcus neoformans широко поширені в природі, його виявляють у фруктовому 

соці, що заграв, молоці здорових корів, на різноманітних овочах, сухому посліді 

голубів і фекаліях домашніх тварин [6, 7, 18]. 

Кр розвивається переважно на тлі імунодефіцитних станів. Первинними 

об'єктами ураження є легені і шкіра. Легенева (первинна) форма часто протікає 

безсимптомно або її прояви незначні у вигляді кашлю з відходженням мокроти, 

больових відчуттів у грудній клітці. При гематогенному поширенні збудник виявляє 

нейротропні властивості з локалізацією ураження в оболонках і речовині головного 

мозку. Незважаючи на значне число досліджень, особливо в останні два десятиліття, 

присвячених морфології і біології криптокока, епідеміології, клінічній картині, 

діагностиці і лікуванню криптококозу багато питань криптококової нейроінфекції 

залишаються не цілком зясованими. Причина переважного ураження ЦНС 

криптококом залишається невідомою і досі. Так, встановлено, що криптокок 

потрапляє туди гематогенно, але шляхи проникнення С. neoformans з судинного 

русла в речовину мозку не до кінця вивчені і думки із цього приводу суперечливі. 

Можливим місцем первинного проникнення називають м'яку мозкову оболонку і 

простори Вірхова-Робена, судини хоріоідального сплетення і мікросудини речовини 
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головного мозку. Менінгоенцефаліт криптококової етіології, як і кандидозної, не 

має специфічних клінічних проявів. Зазвичай клінічні ознаки криптококозу ЦНС 

виникають поступово, але у разі вираженого імунодефіциту можливий гострий 

початок захворювання [10, 48, 83, 108, 112, 120]. Проявляється головним болем (75 – 

90%), нудотою і блювотою (30 – 50%), фотофобією і порушенням зору (20 – 30%), 

базальними і стволовими вогнищевими неврологічними симптомами і порушеннями 

психіки, свідомості (10 – 30%). На відміну від бактеріального менінгіту типові 

менінгеальні симптоми відмічені лише у 30–45% хворих. Характерною ознакою 

криптококового менінгоенцефаліту (КрМЕ) є високий внутрішньочерепний тиск 

(підвищення тиску СМР більше 250 мм вод. ст. виявляють у 75% випадків). Високий 

внутрішньочерепний тиск є головною причиною ранньої летальності і 

супроводжується набряком зорового нерва, порушенням зору, слуху, постійним 

інтенсивним головним болем, порушенням свідомості і патологічними рефлексами 

[40, 66, 91, 106, 109]. 

У 25 – 50% хворих, окрім ураження ЦНС, відбувається дисемінація 

криптококів в інші органи: печінку, селезінку (гепатоспленомегалія), очі, шкіру, 

суглоби, кістки, розвивається депресія кровотворення. При дисемінованому процесі 

може інфікуватися простата, будучи надалі джерелом реактивації інфекції після 

припинення лікування. Можуть розвиватися генералізовані форми, які не 

діагностуються вчасно і методи їх діагностики не розроблені [14, 52, 72, 114]. 

 

1.4. Діагностика інвазивних мікозів, викликаних грибами роду Candida 

spp., Cryptococcus spp. 

Діагностика мікозів є складною проблемою. Їх клінічні ознаки часто 

неспецифічні, особливо у імуноскомпрометованих пацієнтів. Часто лікарі не мають 

настороженості в плані виключення ІМ під час планування діагностичних заходів. 

Результати інструментальних (рентгенографія, спіральна компютерна 

томографія (СКТ), магнітно-резонанснатомографія (МРТ), ультразвукова 

діагностика (УЗД) та ін.) досліджень також недостатньо специфічні, тому потрібне 

мікологічне підтвердження діагнозу. Але отримання біосубстратів для дослідження 



23 

 

може бути ускладнене у зв'язку із локалізацією ураження, тяжкістю стану пацієнта 

або високою вірогідністю кровотеч при проведенні інвазивних процедур у пацієнтів 

з тромбоцитопенією. Мікологічні ж дослідження легкодоступних біосубстратів 

(кров та ін.) можуть бути недостатньо чутливими. Наприклад, лише у 50 % хворих 

гострим дисемінованим кандидозом навіть при повторних посівах крові вдається 

виявити Candida spp. При цьому культуральні і гістологічні дослідження вимагають 

часу, а ІМ без лікування може швидко закінчитися летально. Нарешті, результати 

досліджень можуть бути неоднозначні [8, 17, 21, 43, 67, 94]. 

Для успішної діагностики ІМ потрібно вміти визначати ризик їх розвитку у 

пацієнта, виявляти клінічні ознаки, оцінювати результати досліджень різних 

біосубстратів, біоптатів, інструментальних досліджень для виявлення вогнищ 

дисемінації (офтальмоскопія, МРТ, СКТ та ін.), а також серологічних тестів. 

Виділення хворих з високим ризиком розвитку опортуністичних ІМ принципово 

важливе, оскільки дозволяє за наявності клінічних ознак цілеспрямовано провести 

обстеження. 

На допомогу стандартним методам (мікроскопії і культуральним 

дослідженням) приходять сучасні серологічні методи дослідження, які активно 

використовуються у багатьох країнах (на жаль в Україні вони практично не 

застосовуються) [17, 43, 45, 79, 115]. Одна з відомих – система для виявлення 

криптококового антигена (КрАг) реакцією латекс-аглютинації (РЛА) в СМР і 

сироватці крові (Cryptococcal Antigen Latex Agglutination System (CALAS®), Meridian 

Biosciences). Цю систему активно використовують в Європі, Сполучених Штатах 

Америки, Канаді. Показники специфічності і чутливості перевищують 90%. На 

жаль, досвіду роботи з цією системою і відповідно публікацій на цю тему в Україні 

немає. 

 

1.5. Лікування інвазивних мікозів, викликаних грибами роду Candida spp., 

Cryptococcus spp. 

Лікарі мають в розпорядженні ряд АФП системної дії. Єдиної думки відносно 

основного варіанту терапії ІМ не існує. Нині пріоритет в лікуванні ІМ надають 
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використанню системних АФП. Проте, не всі з них проникають через 

гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ) [12, 13, 24, 38, 61, 62, 64, 78, 92, 121]. У разі 

призначення АФТ необхідно враховувати високу токсичність деяких препаратів, 

особливо для пацієнтів з тяжким ураженням внутрішніх органів, викликаних 

основною патологією (цукровий діабет, онкопатологія), резистентність грибів до 

багатьох сучасних АФП, необхідність проведення патогенетичної терапії. Висока 

летальність пацієнтів на 1 – 3 місяцях лікування обумовлена переважно 

прогресуванням ГГС. Необхідно розробити схему патогенетичної терапії мікозів 

ЦНС у ВІТ із застосуванням лікворокорегуючих маніпуляцій, що дозволяють 

своєчасно проводити моніторинг СМР, корегувати ГГС. 

З урахуванням того, що ІМ розвивається як мікст-інфекція необхідно 

розробити індивідуальні підходи до комплексного лікування.  

Таким чином, проаналізувавши літературні дані за цією темою, можна зробити 

висновок, що залишається багато невирішених питань: не вивчені фактори ризику, 

клінічні критерії розвитку і проявів ІМ, особливо у пацієнтів ВІТ ІП, не розроблені і 

не апробовані сучасні методи діагностики, не визначені нові підходи до етіотропної 

і патогенетичної терапії з урахуванням тяжкості пацієнта і наявності мікст-інфекції. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Загальна характеристика дослідження  

Проведено проспективне і ретроспективне дослідження на основі положень 

Хельсінської Декларації Всесвітньої Медичної Асоціації і правил якісної медичної 

практики, добровільної участі, інформування пацієнтів про характер майбутнього 

дослідження. 

Дослідження проведене на базі відділення інтенсивної терапії і детоксикації 

(ВІТД) ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевского 

НАМН України", також у співпраці з ДУ "Інститут нейрохірургії імені академіка 

А. П. Ромоданова НАМН України", КЗ КОР «Київський обласний 

протитуберкульозний диспансер», ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. 

А. С. Коломийченко НАМН України", ДП МНПО "Медбуд". 

 

2.2. Характеристика обстежених хворих та досліджуваних груп 

За останні 3 роки у рамках дисертаційної роботи у ВІТД ДУ "Інститут 

епідеміології і інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевского НАМН України" на 

наявність грибкових інфекцій було комплексно обстежено 170 пацієнтів (68 

чоловіків, 102 жінки), які поступали у відділення інтенсивної терапії у віці від 17 до 

88 років (середній вік 41,37±7,2 рік). Критерії включення пацієнтів: 

1) наявність клініки, яка характерна для ІМ (Candida spp., Cryptococcus spp.) 

- тривала лихоманка > 37 – 38oС, рефрактерна до антибіотиків широкого 

спектру дії; 

- пацієнти з поліорганною недостатністю; 

- виникнення нової патологічної клінічної симптоматики, яка раніше на 

момент госпіталізації не спостерігалась у пацієнта (ураження нервової системи, 

органів дихання, серцево-судинної системи); 

2) пацієнти з груп ризику (що тривало перебувають у ВІТ > 8 діб, 

парентеральне годування, судинні катетери; онкологічні хворі, ВІЛ-інфіковані III - 
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IV клінічної стадії; хворі на туберкульоз, цукровий діабет I - II типу, пацієнти, які 

отримували тривалі або повторні курси антибактеріальної, гормональної, 

імуносупресивної терапії); 

3) пацієнти з лабораторним підтвердженням мікозу – виділення грибів 

(Candida spp., Cryptococcus spp.) із стерильних в нормі середовищ (крові, СМР) на 

момент госпіталізації та/або за результатами первинного обстеження; 

4) наявність багатофокусної колонізації Candida spp. (двох і більше 

анатомічних зон) на момент госпіталізації у хворих, що мають фактори ризику. 

Критерії виключення: поточний прийом цитостатичної або променевої терапії. 

Враховувались наступні фактори ризику розвитку ІМ: тяжкість перебігу 

хвороби, наявність тяжкої супутньої патології, попередня терапія (антибактеріальна, 

гормональна), стійка лихоманка, наявність базальних і стволових симптомів, ГГС, 

проведення реанімаційних заходів, в умовах ВІТ призначення антибактеріальної і 

АФТ в адекватних дозах, гранулоцитопенія (кількість гранулоцитів <2,0х109/л) і її 

тривалість, курс поліхіміотерапії (ПХТ). 

Найчастіше хворі направлялись з діагнозами: менінгоенцефаліт – 50 (29,41 %) 

випадків, енцефаліт – 15 (8,82 %), енцефаломієліт – 3 (1,76 %), арахноенцефаліт – 18 

випадків (10,59 %), розсіяний енцефаломієліт – 23 (13,53 %), 

енцефаломієлополірадикулоневрит – 12 (7,06 %) випадків, багатовогнищеве 

ураження головного мозку невизначеної етіології – 29 (17,06 %). Дещо рідше 

поступали пацієнти з цирозом печінки – 10 хворих (5,88 %), поліорганною 

недостатністю невизначеної етіології, тяжким ускладненим перебігом вірусних 

гепатитів В і С (5,88 %), лихоманкою невизначеної етіології. 

Після дообстеження і уточнення діагнозу серед пацієнтів з нейроінфекцією в 

22 (12,94 %) випадках був діагностований туберкульоз з ураженням ЦНС, у 2,35 % – 

сепсис з розвитком вторинного менінгоенцефаліту. 

Етіологічні агенти основного захворювання (з яким пацієнти були направлені 

у ВІТД) представлені в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Спектр етіологічних агентів, виявлених при первинному обстеженні 

пацієнтів 

Етіологічний агент Частота реєстрації, n=170 

Абс. % 

Герпесвіруси 32 18,82 

Бактерії 11 6,47 

Віруси гепатиту В, С 17 10,00 

Мікобактерія туберкульозу 4 2,35 

Герпесвіруси + бактерії 16 9,41 

Вірус імунодефіциту людини + токсоплазма 21 12,35 

Вірус імунодефіциту людини + мікобактерії 

туберкульозу 

15 8,82 

Герпесвіруси + бактерії + віруси гепатиту В, С 2 1,18 

Герпесвіруси + мікобактерія туберкульозу 1 0,59 

Бактерії + віруси гепатиту В, С 3 1,76 

Герпесвіруси + вірус кору 2 1,18 

Вірус імунодефіциту людини + віруси гепатиту В, С 1 0,59 

Вірус імунодефіциту людини + віруси гепатиту В, С + 

мікобактерія туберкульозу 

1 0,59 

Вірус імунодефіциту людини + віруси гепатиту В, С + 

герпесвіруси 

1 0,59 

Герпесвіруси + віруси гепатиту В, С 3 1,76 

Вірус імунодефіциту людини + герпесвіруси 1 0,59 

Бактерії + мікобактерія туберкульозу 1 0,59 

Не виявлено 38 22,35 

Всього 170 100 

 

Як видно з таблиці, у 64 (37,65 %) пацієнтів виявлялась первинно 

моноінфекція, у 68 (40,0 %) – мікст-інфекція. В 38 (22,35 %) випадках етіологічний 

фактор встановити не вдалось. 
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За ступенем тяжкості в половині випадків, у 85 (50,00 %) пацієнтів, 

діагностовано тяжкий перебіг хвороби, з такою ж частотою (50,00 %) – 

средньотяжкий. За характером перебігу – у 131 (77,06 %) пацієнта відмічено 

хронічний рецидивуючий, у 38 (22,35 %) – гострий, в одному випадку – підгострий 

перебіг хвороби. 

У 117 (68,82 %) хворих була різноманітна супутня соматична патологія. У 

табл. 2.2 представлені нозологічні форми супутньої соматичної патології, що 

найчастіше зустрічалась. 

Таблиця 2.2 

Характеристика і частота реєстрації супутньої соматичної патології 

Нозологія Кількість хворих, n=170 

Абс. % 

1. Серцево-судинна система 

Міокардіодистрофія 20 11,76 

Артеріальна гіпертензія, серцево-судинна 

недостатність 

22 12,94 

Міокардит, серцево-судинна недостатність 7 4,12 

Ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, 

серцево-судинна недостатність 

22 12,94 

2. Дихальна система 

Хронічні обструктивні захворювання легень, 

дихальна недостатність 

22 12,94 

Пневмонія, дихальна недостатність 25 14,71 

Бронхіальная астма, дихальна недостатність 2 1,18 

Пневмонія, плеврит, дихальна недостатність 2 1,18 

3. Шлунково-кишковий тракт 

Хронічний холецистит, панкреатит 41 24,12 

Хронічний гатродуоденіт, панкреатит, 

холецистит 

10 5,88 

Хронічний холецистит, панкреатит, синдром 

подразнення товстого кишечника 

13 7,65 
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Продовж. табл. 2.2 

4. Сечостатева система 

Хронічний пієлонефрит, хронічна ниркова 

недостатність 

12 7,06 

Хронічний цистит 18 10,59 

Хронічний простатит 4 2,35 

Хронічний нефрозо-нефрит, хронічна ниркова 

недостатність 

5 2,94 

Полікістоз яєчників 4 2,35 

5. Ендокринна система 

Цукровий діабет 7 4,12 

Цукровий діабет, аутоімунний тиреоідит 3 1,76 

Дифузний зоб, аутоімунний тиреоідит 6 3,53 

Ожиріння 4 2,35 

Порушення толерантності до глюкози 4 2,35 

 

Так, з боку серцево-судинної системи (ССС) найчастіше реєструвалися такі 

захворювання як: артеріальна гіпертензія (12,94 %), міокардіодистофія (11,76 %). З 

боку дихальної системи (ДС): хронічні обструктивні захворювання легень (12,94 %), 

пневмонія (14,71 %). Шлунково-кишкового тракту (ШКТ): хронічний гастрит, 

панкреатит холецистит (30,00 %). Сечостатевої системи (СС): хронічний 

пієлонефрит (7,06 %). 

У 22 (12,94 %) пацієнтів інфекційне ураження ЦНС розвивалося на тлі 

ендокринопатії: з них у 10 (5,88 %) був цукровий діабет (ЦД) 2 тип, стадія 

декомпенсації, в 3 (1,76 %) випадках у поєднанні з аутоімунним тиреоідитом, 

гіпотиреозом, 6 (3,53 %) – вузловий зоб, аутоімунний тиреоідит, гіпотиреоз, 4 

(2,35 %) – ожиріння III ст. У чотирьох пацієнтів додатково було виявлено 

порушення толерантності до глюкози. 

В якості фонової патології у 26 (15,29 %) пацієнтів значилася онкопатологія: у 

чотирьох (2,35 %) – пухлини внутрішніх органів (III – IV стадії), у 9 (5,29 %) – 

первинні пухлини ЦНС, у двох (1,18 %) – вторинне метастатичне ураження 

головного мозку з "німої пухлини", у трьох (1,76 %) – онкопатологія ЛОР-органів, у 
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восьми (4,71 %) – гемобластози. Нозологічна характеристика онкологічної патології 

представлена в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Нозологічна характеристика онкологічної патології 

Нозологічна форма Кількість хворих, n=26 

Абс. % 

1. Гемобластози 

Лейкоз 2 1,18 

Лімфобластний лейкоз 2 1,18 

Лімфома 4 2,35 

2. Пухлини і метастази в центральну нервову систему 

Аденома гіпофіза 2 1,18 

Медулобластома 2 1,18 

Герміномна пухлина головного мозку 1 0,59 

Епіндимома 1 0,59 

Хондросаркома основи черепа 1 0,59 

Олігодендрогліома 2 1,18 

Метастази в головний мозок 2 1,18 

3. Пухлини ЛОР-органів 

Рак гортані 2 1,18 

Рак носоглотки 1 0,59 

4. Пухлини внутрішніх органів 

Рак молочної залози 2 1,18 

Рак яєчників 1 0,59 

Саркома щитовидної залози 1 0,59 

 

Усі хворі цієї групи поступили у ВІТД після курсів специфічної терапії: 12 

(7,06 %) пацієнтів – після повторних курсів хіміо- і променевої терапії, чотири 

(2,35 %) – паліативного оперативного лікування, дев’ять (5,29 %) – паліативного 

оперативного лікування і хіміотерапії, один (0,59 %) – радикального оперативного 

лікування. Тривалість хвороби від моменту виявлення онкопатології до 

госпіталізації у ВІТД в середньому становила 5±2,4 місяців. 



31 

 

П’ять пацієнтів (2,94 %) поступили з явищами вторинного менінгоенцефаліту 

після тяжких черепно-мозкових травм, проведених оперативних втручань, у 

чотирьох пацієнтів при цьому зберігалися явища ліквореї. 

За результатами первинного обстеження на наявність інвазивних мікозів всі 

пацієнти були розділені на 4 групи: І група – 67 пацієнтів, у яких не було виявлено 

ІМ (група порівняння), ІІ група – 76 пацієнтів з кандидозом, ІІІ група – 15 пацієнтів 

з криптококозом, ІV група – 12 пацієнтів з криптококозом і кандидозом. 

В даних групах проводився порівняльний аналіз особливостей факторів 

ризику розвитку, клініки ІМ, загальноклінічних, імунологічних показників.  

Особливості клініки і терапії грибкових МЕ описані на основі проведеного 

порівняльного синдромального аналізу 27 випадків криптококового і 6 випадків 

кандидозного МЕ. 

Ефективність та обґрунтованість призначення АФП в стартовій терапії 

пацієнтів в умовах ВІДТ оцінювались в динаміці у 112 (65,88 %) хворих (з аналізом 

даних на момент госпіталізації, на 14-й та 21-й день лікування). В стартовій терапії 

були призначені наступні АФП: флуконазол (Fluconazole) (розчин для ін’єкцій) – 

108 (63,63 %) хворим, кетоконазол (Ketokonazole) (капсули для прийому 

всередину) – 1 (0,59 %), ітраконазол (Itraconazolum) (таблетки для прийому 

всередину) – 1 (0,59 %), вориконазол  (Voriconazole) (таблетки для прийому 

всередину) – 2 (1,18 %) хворим. 

 

2.3  Характеристика методів дослідження 

Основні методи обстеження: 

- мікроскопічний метод дослідження біологічних середовищ (СМР, зскрібка зі 

шкіри, сечі); 

- мікробіологічний – виділення культури бактерій чи грибів із біологічних 

середовищ (крові, СМР, мокротиння, сечі, мазків із слизових оболонок, вмісту ран 

або пролежнів). 

Додаткове обстеження включало: 
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- повторне мікробіологічне дослідження крові при тривалому підвищенні 

температури тіла понад 37-38°С; 

- серологічний, молекулярно-біологічний методи дослідження сироватки крові 

і ліквору (виключення інфекції, викликаної цитомегаловірусом, вірусом герпесу 1, 2 

типів, вірусом Епштейн-Барра, вітряної віспи) при підозрі на вірусну інфекцію; 

- комплексне імунологічне дослідження крові; 

- СКТ грудної порожнини, фібробронхоскопію з дослідженням 

бронхоальвеолярної рідини на наявність бактерій, грибів (дріжджових і 

міцеліальних), мікобактерій при пневмонії; 

- СКТ або МРТ головного мозку, люмбальну пункцію, мікроскопію і посів 

ліквору, дослідження СМР на КрАг при виникненні неврологічної симптоматики; 

- УЗД, СКТ або МРТ органів черевної порожнини з внутрішньовенним 

болюсним контрастним посиленням; 

- ехокардіографію у разі виникнення серцевого шуму або ознак серцевої 

недостатності. 

 

2.3.1. Мікробіологічні методи дослідження. 

Усім пацієнтам проводили комплексне лабораторне дослідження, яке 

включало рутинні дослідження крові, сечі, СМР, а також мікробіологічні методи: 

мікроскопія, мікологічне дослідження біологічних середовищ і визначення 

чутливості виділених збудників до АФП. 

Мікроскопія нативного мазка СМР проводилася в камері Фукса-Разенталя з 

додаванням розчину 10%-ої оцтової кислоти, підфарбованої метиловим фіолетовим. 

Мікроскопію проводили спочатку за допомогою об'єктиву 8х, а потім 40х. За 

наявності в досліджуваному матеріалі дріжджових грибів роду Candida spp. 

виявляли клітини і короткі ланцюги псевдоміцелію (клітини круглої або овальної 

форми, псевдоміцелій– членистий, гіллястий, спори на ньому розташовуються 

мутовками). Визначення при цьому у препаратах лише дріжджової (овальної) форми 

клітини грибів свідчить про їх сапрофітну вегетацію; якщо в препараті переважають 

дріжджові форми клітин при поодиноких нитках псевдоміцелію, то це свідчить про 
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поверхневий кандидоз, а переважання псевдоміцелію над дріжджовими формами 

клітин є ознакою глибокого кандидозу. Криптококи були представлені у вигляді 

круглих клітин, деякі з дочірніми бруньками, різних розмірів з досить товстими 

двоконтурними стінками.  

Культуральну (мікологічну) діагностику біологічних субстратів проводили в 

клінічній лабораторії ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 

Л. В. Громашевського НАМН України», «Українському лікувально-діагностичному 

центрі», сертифікат ISO 9001:2008 TUV Rheinland InterCert №7510060100. 

Усім хворим виконували посіви крові, СМР, мокротиння, сечі, вмісту ран або 

пролежнів спочатку на рідке поживне середовище Сабуро в розведенні 1:10. 

Культури інкубували в термостаті при температурі 37○С впродовж 10 діб. На 2-у, 5-

у і 10-у добу після інкубації культуру пересівали на чашки Петрі з щільним 

поживним середовищем Сабуро з додаванням антибактеріальних препаратів. При 

зростанні мікробіоти виконували мікроскопію культур, очищення від бактерій (при 

виділенні поєднаної бактеріально-мікотичної біоти), а також розділення культур (у 

разі виявлення поліфунгемії). Зростання колоній дріжджових грибів спостерігалося 

часто через 2-і доби. Криптокок утворює сметаноподібні, трохи слизові колонії; 

спочатку вони прозорі і нагадують колонії стафілокока, а потім стають кремовими, а 

через 10 – 14 днів коричневими. Криптококи мікроскопічно у складі колонії у 

вигляді круглих і овальних клітин, міцелій відсутній. Колонії кандид на 1 – 3 добу, 

мають колір молочно-білих, білувато-кремових з тьмяним блиском; спочатку гладкі, 

вологі, при подальшій інкубації можуть стати зморшкуватими. Внаслідок значного 

переважання Сandida albicans у хворих і міконосіїв серед культур, що виросли, 

передусім виявляють характерну морфологічну ознаку цього виду – хламідоспори. З 

цією метою роблять переривчастий штриховий посів на рисовий агар. Переважну 

більшість штамів Сandida albicans утворюють хламідоспори через 12-24 години, 

рідше – через 48 годин. Виявлення хламідоспор дозволяє ідентифікувати культуру 

як Сandida albicans і не проводити подальших досліджень. Культури, у яких 

хламідоспори виявити не вдалося, досліджують по комплексу ознак. 
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Скринінгове мікологічне обстеження проводилося на момент госпіталізації 

хворих у ВІТД і повторно на 14–21-й день лікування. У 103 хворих з грибковою 

інфекцією проводилась видова ідентифікація: у 76 (44,70 %) хворих був 

діагностований кандидоз, у 15 (8,82 %) – криптококоз, у 12 (7,06 %) криптококоз у 

поєднанні з кандидозом. Також проводилось визначення чутливості збудників до 

АФП. 

 

2.3.2. Система для виявлення криптококового антигену реакцією латекс-

аглютинації (CALAS®). 

Рання і специфічна діагностика – найважливіша умова успішного лікування 

мікозів. Основний метод діагностики криптококозу – виявлення Cryptococcus 

neoformans при мікроскопії і посіві СМР та інших біосубстратів. Пряма мікроскопія 

забарвлених тушшю препаратів характеризується низькою чутливістю (40–70 %), а 

виділення збудника в культурі вимагає часу. Визначення полісахаридного антигена 

капсули криптокока – швидкий і ефективний метод діагностики криптококозу. 

CALAS® (Meridian Bioscience, Europe) – стандартизований метод діагностики, 

який широко використовується в Канаді, Сполучених Штатах Америки, країнах 

Європи. Високочутлива і специфічна реакція латекс-аглютинації з антитілами до 

полісахаридних антигенів капсули Cryptococcus neoformans. У хворих з КрМЕ КрАг 

в СМР виявляють в 90 – 95% випадків, а у пацієнтів з неменінгеальним 

криптококозом – в 60–70%. Псевдопозитивні результати тесту можливі при 

генералізованих інфекціях, обумовлених Trichosporon spp., Capnocytophaga 

eanimorsus і Stomatococcus mueilaginosis, і за наявності ревматоїдного фактора і 

злоякісного новоутворення (дана інформація в поодиноких джерелах). 

Опис системи. Система для виявлення КрАг реакцією латекс-аглютинації 

(CALAS®) в сироватці крові і СМР є якісною і напівкількісною тест-системою для 

виявлення капсульного полісахариду Cryptococcus neoformans в сироватці крові і 

СМР. Чутливість і специфічність перевищує 90 %. Аналіз включає реагент, що 

використовується для ідентифікації неспецифічних результатів і реагент для 

усунення перешкод в зразках сироватки (проназа). 



35 

 

У дослідженні використовуються латексні планшетки, покриті 

антикриптококовим IgG і детектувальний латекс, який взаємодіє з криптококовим 

антигеном і відбувається їх аглютинація. Обробка сироватки зразків проназою 

усуває неспецифічні впливи, які можуть бути у пацієнтів з системними 

захворюваннями, сифілісом, склеродермією, цирозом печінки, псоріазом. 

Неспецифічна взаємодія визначається реагентом контроль-латекс (Control Latex). 

Реагенти/ матеріали системи:  

- Розчинник для зразків 

- Детектувальний латекс (Detection Latex)  

- Контроль латекс (Control Latex) 

- Контроль антитіл (Antibody Control) 

- Негативний контроль (Negative Control) 

- Позитивний контроль (Positive Control) 

- Проназа  

- Реакційні картки 

- Реакційна таблиця (референс зразки) 

Приготування зразків СМР: 

1. Забір СМР проводиться в асептичних умовах в стерильну пробірку  

2. Центрифугувати 15 хв при 1000 об/хв.  

3. Обережно відібрати СМР в стерильний контейнер і промаркувати. 

4. Зразок може бути законсервований і заморожений при -20oС 

5. Рекомендовано щоб СМР була інактивована шляхом її поміщення в киплячу 

воду на 5 хв.  

6. Почекати 3-4 хв до тестування. 

Приготування зразків з сироватки крові (Рекомендовано щоб усі зразки були 

оброблені проназою). 

1. Забір крові в асептичних умовах, без додавання антикоагулянтів 

2. Дати утворитися згустку – 10 хв 

3. Центрифугувати при 1000 об/хв 15 хв 

4. Відібрати сироватку, зразки можуть бути заморожені при -20oС 
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5. Додати 200 мкл зразка в 200 мкл розчину пронази 

6. Інкубувати суміш при 56oС 15 хв 

7. Потім дати цьому розчину остигнути 

8. Зразок готовий для тестування 

CALAS-контролі. Надійні результати можна отримати лише коли контроль 

проводився того ж дня, що і тестування зразків пацієнта. 

Процедура: 

1) відібрати достатню кількість карток з урахуванням проведення контролю 

(не обов'язково контроль проводити з кожним зразком пацієнта). 

2) проведення звіряти з малюнком проведення 

3) утримувати флакон з позитивним контролем вертикально, відлити краплю, 

що вільно падає, в кожну лунку (кільце) 

4) помістити 25 мкл контролю антитіл і негативного контролю у відповідні 

лунки  

5) помістити 25 мкл зразків пацієнта в кожну з лунок  

6) утримуйте флакон з визначальним латексом доки не впаде крапля в кожну 

досліджувану лунку 

7) так само додати 1 краплю контрольного латексу в кожну лунку 

8) використовуючи окремі аплікаційні стікси змішують вміст лунок 

9) струсити рукою або крутити планшетку при 120 об/хв 5 хв 

10) оцінити результат за шкалою по малюнку від + до ++++ (звірити з 

фотографією)  

11) градація вираженості результатів: 

Негативний (-) – гомогенна субстанція складових з відсутністю осаду 

Один плюс (+) – тонка грануляція на фоні молочної основи  

Два плюси (++) – маленька, але визначення осаду на фоні злегка каламутної 

основи  

Три плюси (+++) – маленькі і великі грудки на фоні прозорої основи 

Чотири плюси (++++) – великі грудки на фоні дуже прозорої основи  
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Інтерпретація результатів. Контроль-реакції мають бути ідентичні як 

показано на малюнку внутрішньої вкладинки в наборі (рис. 2.1). Результати тестів із 

зразками пацієнтів не можуть бути враховані за відсутності задовільних 

контрольних результатів.  

"Позитивний" результат на криптокок якщо ++ і більше з визначальним 

латексом і зразками пацієнта. 

 

Рис. 2.1 Схема проведення і результатів дослідження з контролями 

 

У рамках дисертаційної роботи було проведено шість досліджень сироватки 

крові (всі зразки від пацієнтів без ВІЛ-інфекції), з них два випадки з позитивним 

результатом. Всього проведено 87 досліджень ліквору, в 47 з них негативний 

результат. В 20 (22,99 %) випадках з первинно позитивним результатом (15 

(75,00 %) пацієнтів з ВІЛ-інфекцією), що дозволило встановити діагноз КрМЕ. У 

п’яти пацієнтів (у 2-х із них з ВІЛ-інфекцією) отримано результат +, що 

розцінювався як сумнівний і потребував контролю в динаміці. У 12 пацієнтів (з них 

у восьми з ВІЛ-інфекцією) повторно було проведено 15 досліджень з метою 

моніторингу ефективності терапії. 
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2.4. Статистичний метод 

Статистична обробка даних, отриманих під час клінічних і лабораторних 

досліджень проводилася за допомогою комп'ютерної програми "Statisticа". Залежно 

від завдання дослідження і типу даних були застосовані наступні статистичні 

методи: описова статистика шляхом обчислення медіан (Me), інтерквартильні 

інтервали (LQ, UQ) і пропорції; порівняння двох незалежних груп за однією 

ознакою за критерієм Манна-Уітні, χ2 точному критерію Фішера; порівняння трьох 

незалежних груп за однією кількісною ознакою методом ANOVA по Краскелу-

Уоллісу, одночасний аналіз взаємозв'язку двох ознак шляхом кореляційного аналізу 

за Спірменом; одночасний аналіз трьох ознак і більше шляхом логістичного 

регресійного аналізу. 

Статистично значимими вважали дані з рівнем вірогідності p<0,05. З метою 

попередження проблеми множинних порівнянь була застосована поправка 

Бонферроні – перерахунок рівня значущості p для множинних порівнянь. 

Перерахунок проводився за формулою p0/n, де p0 – початково заданий рівень 

статистичної значущості, n – кількість парних порівнянь. 

Значення коефіцієнту кореляції вимірювали в інтервалі від -1 до 1. Силу 

кореляції визначали залежно від значення коефіцієнту кореляції: |r| ≤ 0,25 – слабка 

кореляція; 0,25 < |r|< 0,75 – помірна кореляція; |r| ≥ 0,75 – сильна кореляція. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ТА ЕТІОЛОГІЇ ІНВАЗИВНИХ МІКОЗІВ (CANDIDA 

SPP., CRYPTOCOCCUS SPP.) У ПАЦІЄНТІВ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ 

ТЕРАПІЇ ІНФЕКЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ 

 

3.1. Частота виявлення інвазивних мікозів у пацієнтів під час 

госпіталізації у відділення інтенсивної терапії  

За результатами первинного обстеження ІМ був виявлений у 103 (60,58 %) 

пацієнтів. Після видової ідентифікації збудників мікозів у 76 (44,70 %) хворих був 

діагностований кандидоз. У 15 (8,82 %) випадках був виявлений криптококоз, в 12 

(7,06 %) криптококоз у поєднанні з кандидозом (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Етіологічна структура ІМ  

 

Середній вік пацієнтів в I групі становив 39,67±12,73 років, в II групі 

44,25±14,33 роки, в III групі – 37,72± 16,24 років, в IV групі – 38,12±7,64 років. 

Достовірної різниці між групами в розподілі пацієнтів за віком (за методом 

ANOVA Краскела-Уолліса χ2 – 3,11, df=3; p=0,37) і статтю (точний критерій 

Пірсона Chi-square χ2 – 2,637, df=3; p=0,45) виявлено не було. Не виявлено і зв’язок 
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між статтю, віком пацієнтів і фактом розвитку ІМ за методом Спірмена (|r|=0,12; 

р=0,04 и |r|=0,02; р=0,75 відповідно) (рис. 3.2, рис. 3.3). 

 

Рис. 3.2 Частота реєстрації інвазивних мікозів в різних вікових групах 

 

 

Рис. 3.3 Частота реєстрації інвазивних мікозів в залежності від статі 

 

За результатами дослідження у 117 (68,82%) хворих була виявлена 

різноманітна супутня соматична патологія (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Супутня соматична патологія в досліджуваних групах 

Соматична 

патологія 

І група. 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококозом, 

n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококо

зом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не 

виявлена 

34 50,75 18 23,68 1 8,33 0 0 53 31,18 

Виявлена 33 49,25 58⁎ 76,32 11⁎ 91,67 15⁎ 100,0 117 68,82 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square χ2 – 

23,69, df=3; p=0,0002, ⁎ – різниця між групами. 

 

Нами була виявлена достовірна різниця в частоті реєстрації соматичної 

патології в II, III, IV групах з I групою (p=0,0002, розраховано точним критерієм 

Пірсона).Так, в групі пацієнтів з кандидозом (II) в 1,5 рази , а в IIІ, IV групах в 1,8 і 2 

рази відповідно, частіше (p<0,01) реєструвалась соматична патологія у порівнянні з I 

групою пацієнтів. Також був встановлений помірний позитивний кореляційний 

зв'язок між наявністю соматичної патології та можливістю виникнення мікозів. 

(|r|=0,32; р=0,02). 

При більш детальному розгляді значення окремої соматичної патології в 

групах була встановлена достовірна різниця в частоті реєстрації захворювань ССС 

(ANOVA Краскела- Уолліса χ2 – 9,8, df=3; p=0,02). Так, у II групі серед пацієнтів з 

ІК в 4 рази частіше у порівнянні з іншими групами реєструвалась 

міокардіодистрофія (18,42 % і 4,48 % відповідно) (p<0,01).  

Частота і характер патології дихальної системи в досліджуваних групах також 

мали достовірні відмінності (ANOVA Краскела- Уолліса χ2 – 12,17, df=3; p=0,01). У 

II групі пацієнтів з ІК в 4,6 рази частіше у порівнянні з іншими групами 

реєструвалась пневмонія (21,05 % і 4,48 % відповідно) (p<0,01), серед пацієнтів IV 
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групи в 5 разів частіше у порівнянні з I групою був виявлений туберкульоз органів 

дихання (66,67 % і 13,16% відповідно) (p<0,01). 

Ендокринна патологія частіше виявлялась серед пацієнтів з ІМ (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Ендокринна патологія в досліджуваних групах 

Ендокринна 

патологія 

І група, 

пацієнти без 

ІМ, n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококкоз

ом, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококо

зом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не виявлена 63 94,03 64 84,21 7 58,33 15 100,0 148 87,06 

Виявлена 4 5,97 12⁎ 15,79 5⁎ 41,67 0 0 22 12,94 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона χ2 – 11,73, 

df=3; p=0,0008, ⁎ – різниця між групами. 

 

В II групі пацієнтів в 2,6 рази, а в III в 6,9 разів частіше у порівнянні з I і IV 

групами реєструвалась ендокринологічна патологія (p<0,01). Серед нозологій в II 

групі пацієнтів в 66,67 % випадках виявлено ЦД, в 41,67 % випадках в поєднанні з 

аутоімунним тиреоідитом. 

Хронічна патологія органів сечостатевої системи також достовірно частіше 

реєструвалась серед пацієнтів з ІМ (ANOVA Краскела- Уолліса χ2 – 19,19, df=3; 

p=0,0002). Так, в II групі пацієнтів хронічний пієлонефрит (21,05 %) реєструвався в 

4,6 раз частіше у порівнянні з іншими групами (p<0,01). Також був виявлений 

позитивний кореляційний зв'язок між патологією сечостатевої системи і розвитком 

ІМ |r|=0,23; р=0,01. 

Достовірної різниці в характері і частоті реєстрації патології ШКТ і ЛОР-

органів серед досліджуваних груп виявлено не було (за методом ANOVA Краскела-

Уолліса χ2 – 5,74, df=3; p=0,12 и χ2 – 3,88, df=3; p=0,27 відповідно). 

Серед всіх груп хворих на момент госпіталізації у ВІТД поліорганна 

недостатність частіше виявлялась у хворих ІІ та ІІІ груп (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Поліорганна недостатність в досліджуваних групах 

Поліорганна 

недостатність 

І група, 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококоз

ом, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококоз

ом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не виявлена 64 95,52 48 63,16 6 50,00 13 86,67 131 77,06 

Виявлена 3 4,48 28⁎ 36,84 6⁎ 50,00 2 13,33 39 22,94 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона χ2 — 24,63, 

df=3; p=0,001, ⁎ – різниця між групами. 

 

В II групі поліорганна недостатність реєструвалась в 8,2, а в III групі в 11,1 

рази частіше у порівнянні з I групою пацієнтів (p<0,01). Виявлено помірний 

позитивний кореляційний зв'язок між поліорганною недостатністю і розвитком ІМ 

(|r|=0,34; р=0,01). 

Онкопатологію діагностували частіше у хворих з ІІ, ІV груп пацієнтів 

(табл.3.4). 

Таблиця 3.4 

Онкологічна патологія в досліджуваних групах 

Онкопатоло-

гія 

І група, 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококозом, 

n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптоко-

козом, 

n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Аб

с. 

% Абс. % 

Не виявлена 65 97,01 57 75,00 11 91,67 11 73,33 144 84,71 

Виявлена 2 2,99 19⁎ 25,00 1 8,33 4⁎ 26,67 26 15,29 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square 

χ2 – 28,78, df=3; p=0,0007, ⁎ – різниця між групами. 
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Нами була виявлена достовірна різниця в частоті реєстрації онкологічної 

патології в II, IV групах у порівнянні з I групою (точний критерій Пірсона χ2 – 

28,78, df=3; p=0,0007). В II і IV групах пацієнтів в 8 раз частіше реєструвалась 

онкологічна патологія (p<0,01). Так, з 6-ти випадків кандидозного 

менінгоенцефаліту (КМЕ) в 5-ти (83,3 3%) мікози нервової системи розвинулись на 

тлі онкопатології: рак молочної залози з множинними метастазами в головний 

мозок, анапластична епіндимома; медулобластома, апластична анемія, рак 

щитовидної залози з розвитком паранеопластичного лейкоенцефаліту. КМЕ в 

одному випадку розвинувся внаслідок відкритої черепномозкової травми, 

ускладненої вторинним менінгоенцефалітом, поліорганною недостатністю. Був 

встановлений помірний позитивний кореляційний зв’язок між наявністю 

онкологічної патології і розвитком ІМ (|r|=0,36; р=0,01). 

Ступінь тяжкості стану пацієнтів на момент госпіталізації у ВІТД в групах 

також достовірно відрізнявся (табл. 3.5).  

Таблиця 3.5 

Тяжкість стану пацієнтів в досліджуваних групах 

Тяжкість 

стану 

І група, 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококозом, 

n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококоз

ом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Тяжкий 18 26,87 46⁎ 60,53 8⁎ 66,67 13⁎ 86,67 85 50,00 

Середньо

тяжкий 

49 73,13 30 39,47 4 33,33 2 13,33 85 50,00 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square 

χ2 – 28,96, df=3; p=0,0002, ⁎ – різниця між групами. 

 

В II і III групах тяжкий перебіг захворювання відмічено в 2 рази, в IV – в 3,2 

рази частіше у порівнянні з I групою (p<0,01). Виявлено негативний помірний 
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кореляційний зв'язок між тяжкістю перебігу хвороби і розвитком ІМ (|r|= -0,36; 

р=0,01). 

Достовірних відмінностей між групами за характером перебігу хвороби 

виявлено не було (χ2 – 6,91, df=6; p=0,32). 

За даними первинного мікологічного дослідження у перевної більшості 

(87,50 %) пацієнтів з кандидозом (Ка) ідентифікована Candida albicans, в 

поодиноких випадках Candida glabrata (3,41%), Candida tropicalis (3,41%), Candida 

krusei (3,41%), Candida guilliermondii (2,27%) (рис. 3.4). 

87,50%

3,41%

3,41%
3,41%

2,27%

Candida albicans

Candida glabrata

Candida tropicalis

Candida krusei

Candida guilliermondii

 

Рис. 3.4 Видовий спектр Candida spp. 

 

Видовий спектр кандид та інтенсивність зростання коливались в різних 

анатомічних зонах. Так, за результатами аналізу інтенсивності зростання грибів 

роду Candida spp. у різних біологічних середовищах було встановлено, що 

максимальна концентрація грибів реєструвалася в сечі – Ме= 107 КУО/мл, 

min=104 КУО/мл, max=109 КУО/мл (LQ=107 КУО/мл, UQ=108 КУО/мл), калі – 

Ме=107 КУО/мл, min=103 КУО/мл, max=108 КУО/мл (LQ=105 КУО/мл, UQ=108 

КУО/мл). В мазках з ротоглотки – Ме=105 КУО/мл, min=103 КУО/мл, max=107 

КУО/мл (LQ=103 КУО/мл, UQ=107 КУО/мл), в мокротинні – Ме=106 КУО/мл, 

min=105 КУО/мл, max=109 КУО/мл (LQ=105 КУО/мл, UQ=107 КУО/мл), крові – 

Ме=103 КУО/мл (два випадки). 
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У 85,23 % випадків Candida spp. була виділена паралельно з іншими 

патогенними збудниками, видовий спектр яких також змінювався залежно від 

анатомічної області і біологічного середовища (додаток А). 

Найчастіше в мазках з ротоглотки виділялись – Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Enterococcus spp., в мокротинні – Staphylococcus spp. (S.aureus, 

S.epidermidis), Str. рneumoniаe, Kl. рneumoniаe, Acinetobacter spp, Pseudomonas 

aeruginosa, в сечі – Е. сoli, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Pr. mirabillis, 

Enterococcus spp., у калі – Enterococcus spp., E. сoli., у крові - Enterococcus spp., у 

СМР – Kl. рneumoniаe, S.aureus, S.epidermidis. 

У 24 (27,27 %) пацієнтів в різних біологічних середовищах визначалися різні 

мікробні асоціації. Найчастіше в якості асоціанта з грибами роду Candida spp. у 

мазках з ротоглотки виділявся Staphylococcus aureus, в мокротинні – Streptococcus 

рneumoniаe, в сечі – E. сoli., калі – Enterococcus faccium. 

Слід зазначити, що у 45 (26,47 %) пацієнтів мали мусце різні мікоценози, 

поєднання ІМ і дерматофітії шкіри і нігтів. В якості збудників за даними 

дообстеження визначалися Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes.  

Найчастіше дерматофітами (29; 17,1 %) вражалася шкіра стоп і нігтів. Дещо 

рідше (13; 7,65 %) – реєструвалося поєднане ураження стоп і кистей і лише в трьох 

(1,76%) випадках ізольоване ураження кистей. 

ІК як мікст-грибкова інфекція був виявлений у 12 хворих з КрМЕ. У таких 

випадках найчастіше була виділена Candida albicans (9; 75,0 %), рідше Candida 

glabrata (1; 8,33 %), Candida tropicalis (2; 16,67 %). У 41,67 % випадків поєднання 

КрМЕ і ІК спостерігалося на тлі ВІЛ-інфекції. Серед пацієнтів без ВІЛ-інфекції ця 

асоціація була виявлена в семи (58,33 %) пацієнтів. 

За даними чутливості грибів до АФП в шести (8,70 %) випадках була 

встановлена резистентність до флуконазолу і найчастіше (4 випадки) серед 

представників non-albicans. 

Під час детального розгляду етіологічного спектру збудників, в поєднанні з 

якими розвивались ІМ, були виявлені достовірні відмінності в групах (за методом 

ANOVA Краскела- Уолліса χ2 – 8,29, df=3; p=0,04). (табл. 3.6.). 
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Таблиця 3.6 

Етіологічний спектр збудників, які були виявлені у поєднанні з 

інвазивним мікозом 

Етіологі

чний 

агент 

І група, 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з ІК, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з ІК і 

Кр, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

Кр, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ГВ 14 20,90 16 21,05 1 8,33 1 6,67 32 18,82 

Ба 1 1,49 8 10,53 1 8,33 1 6,67 11 6,47 

ВГВС 5 7,46 12 15,79 0 0 0 0 17 10,00 

МБТ 2 2,98 1 1,32 1 8,33 0 0 4 2,35 

ВІЛ, 

Токс. 

2 2,98 6 7,89 2 16,67 11 73,32 21 12,35 

ВІЛ, 

МБТ, 

ВГВС 

0 0 1 1,32 0 0 0 0 1 0,59 

ВІЛ, 

ВГВС 

0 0 0 0 1 8,33 0 0 1 0,59 

ВІЛ, ГВ, 

ВГВС 

0 0 0 0 2 16,67 0 0 2 1,18 

ВІЛ, 

МБТ 

14 20,90 0 0 1 8,33 0 0 15 8,82 

ГВ, Ба, 

ВГВС 

1 1,49 4 5,26 0 0 0 0 5 2,94 

ГВ, Ба 3 4,48 12 15,79 1 8,33 0 0 16 9,41 

ГВ, 

ВГВС 

1 1,49 2 2,63 0 0 0 0 3 1,76 

ГВ, 

вірус 

кору 

1 1,49 1 1,32 0 0 0 0 2 1,18 

ГВ, МБТ 0 0 2 2,63 0 0 0 0 2 1,18 

Не 

виявле-

но 

23 34,33 11 14,47 2 16,67 2 13,34 38 22,35 
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Примітка: р між групами розраховано за методом ANOVA Краскела- Уолліса 

χ2 – 8,29, df=3; p=0,04). ГВ – герпесвіруси, Ба – бактеріїї, ВГВС – віруси гепатиту В, 

С, МБТ – мікобактерія туберкульозу, ВІЛ – вірус імунодефіциту людини, Токс - 

токсоплазма. 

 

В II групі пацієнтів у 5 разів частіше в порівнянні з іншими групами 

реєструвалась мікст-герпесвірусно-бактеріальна інфекція і вірусні гепатити. Серед 

пацієнтів III і IV груп в 3 рази частіше у порівнянні з I і II групою – пацієнти з ВІЛ-

інфекцією і туберкульозом (p<0,01).  

Також за методом Спірмена був встановлений слабкий кореляційний зв'язок 

між етіологічним фактором і розвитком ІМ (|r|=-0,36; р=0,01). 

 

3.2. Аналіз впливу попередньої терапії на розвиток інвазивних мікозів у 

пацієнтів відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю 

Пацієнти у ВІТД поступали з інших стаціонарів, в середньому на 50-й день 

лікування. Виявлені достовірні відмінності в тривалості попереднього лікування у 

пацієнтів досліджуваних груп. Так, пацієнти I групи (група порівняння) на 20 днів 

раніше поступали у ВІТД (Me=30,0 день, LQ=20,0 день, UQ=30,0 день лікування), 

ніж хворі з ІМ II групи (Me=50,3 день, LQ=24,0 день UQ=60,0 день лікування) і на 

80 днів раніше ніж пацієнти III і IV груп (Me=117,64 день, LQ=44,0 день UQ=126,0 

день, Me=102,7 день, LQ=30,0 день, UQ=156,0 день відповідно) (ANOVA по 

Краскелу-Уоллісу χ2 = 25,09, df=3; р=0,001). 

Під час детального аналізу даних анамнезу було встановлено, що до 

госпіталізації у ВІТД з 170 пацієнтів лише сім (4,12 %) були раніше обстежені на 

наявність мікозів, хоча 93 (54,71 %) особи проходили раніше різноманітне лікування 

(табл. 3.7). З них антибактеріальні препарати приймали 55 (32,35 %) пацієнтів, 14 

(8,24 %) – глюкокортикостероїди, 37 (21,76 %) – протитуберкульозні препарати.  
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Таблиця 3.7 

Відсоток хворих в досліджуваних групах, які проходили лікування до 

госпіталізації у відділення інтенсивної терапії і детоксикації 

Попередня 

терапія 

І група, 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококоз

ом, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококо

зом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не 

проводилась 

43 64,18 31 40,79 2 16,67 1 6,67 77 45,29 

Проводилась 24 35,82 45⁎ 59,21 10⁎ 83,33 14⁎ 93,33 93 54,71 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square χ2 

– 33,22, df=9; p=0,0002, ⁎ – різниця між групами. 

 

За результатами проведеного аналізу були виявлені достовірні відмінності між 

групами в плані частоти проведеної раніше терапії (χ2 – 33,22, df=9; p=0,0002). Так, 

в II групі попередня терапія була проведена в 1,5 раз, в III – в 2,3 рази, а в IV – в 2,6 

рази частіше, ніж у пацієнтів I групи (p<0,01). За методом Спірмена встановлена 

позитивна помірна кореляція між фактом попередньої терапії і виявленням ІМ при 

поступленні пацієнтів у ВІТД (|r|=0,34; р=0,001). 

Із препаратів, які призначали у попередній терапії, найбільш прогностично 

неблагоприємне значення в плані розвитку мікозу мали антибактеріальні препарати 

(табл. 3.8). 

Було встановлено, що пацієнтам II групи антибактеріальні препарати 

призначались в 2,5 рази, в III групі – в 3,0 рази частіше у порівнянні з пацієнтами I 

групи (p<0,01). За методом Спірмена встановлена позитивна кореляція між фактом 

призначення попередньої антибактеріальної терапії і виявленням ІМ на момент 

госпіталізації пацієнтів у ВІТД (|r|=0,28; р=0,001). 



50 

 

Таблиця 3.8 

Відсоток хворих в досліджуваних групах, яким попередньо призначалась 

антибактеріальна терапія 

Попередня 

антибактеріа

льна терапія 

І група. 

пацієнти 

без ІМ, 

n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококоз

ом, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококоз

ом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не 

проводилась 

56 83,58 43 56,58 6 50,00 10 66,67 115 67,65 

Проводилась 11 16,42 32⁎ 42,11 6⁎ 50,00 5 33,33 55 32,35 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square 

χ2 – 33,22, df=9; p=0,0002, ⁎ – різниця між групами. 

 

Середня тривалість антибактеріальної терапії при цьому становила Me=17,6 

днів, (LQ=14, UQ=21 днів), а кількість таких курсів коливалась від одного до п’яти, 

в середньому Me=2. Антибактеріальні препарати, які найширше використовувались 

в монотерапії, були цефтріаксон (32,73 %), меронем (18,18 %), левофлоксацин 

(10,91 %). У 18,18 % випадків призначалися різні поєднання препаратів, серед яких 

найбільш поширеною була комбінація левофлоксацину і цетріаксону (9,08 %). 

Достовірної різниці в спектрі призначених препаратів, тривалості курсів в 

досліджуваних групах виявлено не було (за методом ANOVA Краскела- Уолліса 

χ2 – 3,18, df=3; p=0,36 і χ2 – 4,02, df=3; p=0,25 відповідно).  

Глюкококртикостироїди (ГКС) достовірно частіше (точний критерій Пірсона 

χ2 – 7,99, df=3; p=0,04) призначались в попередній терапії пацієнтам II групи (в 8,8 

раз) у порівнянні з пацієнтами I групи. Так, в II групи ГКС були призначені 13,16 % 

хворих, натомість в I групі тільки – 1,49 % хворих. 

Протитуберкульозні препарати частіше (в 8 і 2,4 рази відповідно) призначали 

пацієнтам III (83,33 %) і IV (40,00 %) груп у порівнянні з хворими I, II груп (16,42 % 

та 13,16 % відповідно) (точний критерій Пірсона χ2 – 47,79, df=9; p=0,0002). 
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В групі онкологічних хворих за методом Спірмена встановлений кореляційний 

зв’язок між розвитком ІМ і хіміо- та променевою терапією, що проводилась раніше 

(|r|=0,27; р=0,01). Тривалі періоди перебування пацієнтів в інших стаціонарах, 

проведення їм комбінованої терапії, безумовно, сприяли розвитку і поширенню 

мікозів. 

 

3.3. Клінічна ефективність превентивної антифунгальної терапії на 

розвиток інвазивних мікозів у пацієнтів відділень інтенсивної терапії 

До госпіталізації у ВІТД АФП профілактично були призначені лише 18 

(10,59 %) пацієнтам. В усіх випадках це був флуконазол (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Відсоток хворих в досліджуваних групах, яким попередньо з 

профілактичною метою призначалась антифунгальна терапія 

Попередня 

антифунгаль

на терапія 

І група, 

пацієнти без 

ІМ, n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, 

n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококоз

ом, n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококо

зом, n=15 

Всього, 

n=170 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Не 

проводилась 

66 98, 51 65 85,53 9 75,00 12 80,00 152 83,41 

Проводилась 1 1,49 11⁎ 14,47 3⁎ 25,00 3⁎ 20,00 18 10,59 

Примітка: р між групами розраховано точним критерієм Пірсона Chi-square 

χ2 – 11,42, df=3; p=0,009. Достовірність різниці між I і III групами р<0,01, I та II 

р<0,01, I та IV р<0,01 (р розраховано за методом Фішера). ⁎ – різниця між групами. 

 

В II, III, IV групах достовірно частіше (p<0,01) у порівнянні з I групою 

пацієнтів в попередній терапії призначали флуконазол. Доза препарату коливалась 

від 50,0 мг до 800,0 мг, в середньому Me=150,0 мг (LQ=50,0 мг, UQ=200,0 мг). Якщо 

розглянути більш детально, то в дозі 50 мг на добу флуконазол отримували п’ять 

пацієнтів, 100 мг – девять, 200 мг – два, 400 мг – один, 800 мг – один. Тривалість 
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АФТ в середньому становила Me=13,8 днів (LQ= 9,5 днів, UQ=17,5 днів), 

(мінімальний термін – чотири дні, максимально до 28 днів). Під час детального 

аналізу нозологічних форм, в лікуванні яких використовувався раніше флуконазол, 

було відмічено, що цей препарат в комплексній терапії частіше призначався 

пацієнтам з менінгоенцефалітами (72,22 %) і в поодиноких випадках із сепсисом 

(11,11 %), енцефалітом (11,11 %), цирозом печінки внаслідок хронічного гепатиту С 

(1,56 %). 

Серед 76 пацієнтів з ІК 11 (14,47 %) раніше із профілактичною метою 

отримували флуконазол, добова доза препарату становила Me=150,0 мг, із 

тривалістю курсу Me=14 днів. Резистентність до флуконазолу в подальшому була 

встановлена у трьох (3,95 %) пацієнтів. 

Серед 12 пацієнтів з асоціацією Ка і Кр профілактичну АФТ проходили три 

(25,00 %) людини в дозі Me=100,0 мг, тривалість курсу Me=14 днів. Резистентність 

до флуконазолу в подальшому була встановлена у двох (16,67 %) пацієнтів. У двох 

(16,67 %) випадках була виявлена резистентність грибів роду Cryptococcus spp. до 

флуконазолу, в одному випадку і до амфотирецину В. 

З 15 пацієнтів з Кр раніше АФП отримували три особи. Добова доза 

флуконазолу становила Me=200,0 мг (LQ=100,0 мг, UQ=400,0 мг), тривалість курсу 

Me=13 днів (LQ=5 днів, UQ=24 дні). Випадків резистентності грибів роду 

Cryptococcus spp. серед цієї групи пацієнтів виявлено не було. 

Якщо розглядати в цілому частоту резистентності грибів роду Candida spp. до 

флуконазолу, то серед 18 пацієнтів, що отримували раніше цей препарат з 

профілактичною метою, було зафіксовано 5 випадків (27,78 %) резистентності, тоді 

як серед 85 осіб, що не отримували даний препарат раніше, лише в 1 випадку 

(1,18 %) (p<0,01, за методом кутового перетворення Фішера). З урахуванням 

невеликої кількості виявлених випадків даний факт потребує подальшого вивчення. 

Слід зазначити, що серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів лише один пацієнт з 

КрМЕ у поєднанні з ІК раніше приймав флуконазол, в подальшому у нього була 

виявлена резистентність до цього препарату. 
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Під час аналізу клінічних форм ІМ, які реєструвалися у пацієнтів на тлі 

резистентності роду Candida spp. до флуконазолу, було відмічено, що з 6-ти 

випадків в 4-х (66,67 %) мало місце мікозне ураження ЦНС у вигляді 

менінгоенцефаліту (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Клінічні форми інвазивних мікозів на тлі резистентності грибів роду 

Candida spp. до флуконазолу. 

Клінічні форми ІМ Кількість хворих, n=6 

Абс. % 

ОФК+КрМЕ 1 16,67 

КСС+КМЕ 1 16,67 

ОФК+КСС+КП+КМЕ 1 16,67 

ОФК+КСС+КШ 1 16,67 

ОФК+КШ+КМЕ+КрМЕ 1 16,67 

ОФК+КШ+КП 1 16,67 

Примітка: ОФК - орофарингеальний кандидоз, КСС - кандидоз сечостатевої 

системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри, КШКТ - кандидоз 

шлунково-кишкового тракту, КМЕ - кандидозний менінгоенцефаліт, КрМЕ - 

криптококовий менінгоенцефаліт. 

 

Результати кореляційного аналізу різних факторів, що впливають на розвиток 

ІМ у пацієнтів відділення інтенсивної терапії, представлені в таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 

Кореляційний аналіз факторів, що впливають на розвиток інвазивних 

мікозів 

Фактор, що аналізується R T P 

Діагноз при поступленні -0,2 -2,2 0,02 

Тяжкість хвороби -0,36 5,11 0,01 

Етіологічний фактор 0,26 2,75 0,01 

Наявність тяжкої супутньої патології 0,32 4,4 0,02 

Наявність онкопатології 0,36 5,1 0,01 
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Продовж. табл. 3.11 

Наявність патології сечостатевої системи 0,23 3,01 0,01 

Наявність поліорганної недостатності 0,34 4,72 0,01 

Гранулоцитопенія  0,21 2,90 0,01 

Лікування до госпіталізації у ВІТД 0,34 4,74 0,001 

Прийом антибактеріальних препаратів до 

госпіталізації 

0,28 3,89 0,001 

Прийом противірусних препаратів до госпіталізації 0,24 3,3 0,01 

Прийом гормональних препаратів до госпіталізації 0,22 2,72 0,01 

Призначення протитуберкульозних препаратів 0,18 2,38 0,01 

Проведення хіміо- і променевої терапії до 

госпіталізації 
0,27 2,44 0,01 

Примітка: R – коефіцієнт кореляції за методом Спірмена; t – величина 

статистики; P – рівень значущості; |r|<0,25 – слабка кореляція; 0,25 < |r|< 0,75 – 

помірна кореляція 

 

Таким чином, при первинному обстеженні виявлена висока частота ІМ 

(60,58 %) у пацієнтів відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю. Серед 

ІМ переважає ІК (44,70 %), зустрічається також криптококоз (8,82 %) і поєднання 

криптококозу з кандидозом (7,06 %). Серед збудників кандидозу домінує Candida 

albicans (87,50 %), в поодиноких випадках Candida glabrata (3,41 %), Candida 

tropicalis (3,41 %), Candida krusei (3,41 %), Candida guilliermondii (2,27 %). У 

випадках криптококозу було виділено лише Cryptococcus neoformans. У 85,23 % 

випадків Candida spp. була виділена паралельно з іншими патогенними збудниками. 

За результатами проведеного аналізу встановлено достовірний вплив на розвиток ІМ 

супутньої соматичної, онкологічної патології, тяжкості перебігу хвороби, 

поліорганної недостатності, призначення попередньої терапії, а саме 

антибактеріальної, гормональної. Призначення превентивної антифунгальної терапії 

препаратом флуконазол в дозі до 200 мг не знижує ризик розвитку мікозів 

центральної нервовової системи. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЗИВНИХ МІКОЗІВ 

 

4.1. Порівняльний аналіз основних клінічних проявів інвазивного мікозу 

(Candida spp., Cryptococcus spp.) 

На тлі основного захворювання клінічні прояви ІМ носили, як правило, 

стертий, другорядний характер, що разом з недостатньою настороженістю лікарів 

суміжних спеціальностей сприяло пізній діагностиці. 

В процесі обстеження були виявлені відмінності в частоті реєстрації окремих 

клінічних синдромів і симптомів в досліджуваних групах (табл. 4.1). 

Одним із симптомів, який зустрічався частіше у даної категорії пацієнтів, була 

лихоманка, тривалість якої становила 3 тижні і більше (Me=21,5; LQ=13,3; UQ=34,5 

днів). Підвищення температури тіла до субфебрильного рівня відмічено у 78,82 % 

хворих. Проте, тривалий субфебрилітет в 1,2 рази частіше реєструвався серед 

пацієнтів з ІМ у порівнянні з пацієнтами I групи (точний критерій Пірсона χ2 = 

19,09, df =3; р=0,03). Лихоманка зберігалася впродовж кількох тижнів. Третина 

пацієнтів відмічала нетривалі періоди апірексії після зміни етіотропної терапії. 

Показники температури коливались між групами (ANOVA по Краскелу-Уоллісу χ2 

=17,54, df=3; р=0,0005). В III і IV групах пацієнтів з криптококозом температура тіла 

трималась на рівні Me=37,5ºС; LQ=37,3ºС; UQ=37,8ºС і Me=37,5ºС; LQ=37,2ºС 

UQ=37,9ºС відповідно. Озноб на тлі лихоманки також в 4,5 рази частіше 

реєструвався в III і IV групах, у порівнянні з I групою (точний критерій Пірсона χ2 

=16,36, df=6; р=0,01). Виявлені позитивні кореляційні зв’язки за методом Спірмена 

між наявністю підвищеної температури тіла на момент госпіталізації і проведеною 

раніше антибактеріальною (|r|=0,41; р=0,0001) і антифунгальною терапією (|r|=0,32; 

р=0,0001). 

Порушення свідомості і загальномозковий синдром, до якого входили такі 

симптоми, як інтенсивний головний біль, нудота, блювота, головокружіння частіше 

відмічались у пацієнтів з ІМ, особливо на тлі криптококозу. 
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Таблиця 4.1 

Частота реєстрації клінічних симптомів в досліджуваних групах 

Симптоми І груп, 

пацієнти без 

ІМ, n=67 

ІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, n=76 

ІІІ група, 

пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом і 

криптококозом, 

n=12 

IV група, 

пацієнти з 

криптококозом, 

n=15 

Всього, 

n=170 

Р1,2,3,4 

 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Інтенсивний 

головний біль 

13 19,40 32 42,11 6 50,0 9 60,00 60 35,29 0,03* 

Помірний 

головний біль 

35 52,24 33 43,42 4 33,33 6 40,00 78 45,88 0,03* 

Нудота  22 32,84 29 38,16 6 50,00 13 86,84 70 41,18 0,003* 

Блювота 10 14,93 10 13,16 4 33.33 8 53.33 32 18,82 0,01* 

Головокружіння  36 53,73 53 69,74 8 66,67 15 100,0 112 65,88 0,03* 

Озноб 6 8,96 22 28,95 5 41,67 6 40,00 39 22,94 0,01* 

Біль при ковтанні 3 4,48 30 39,47 4 33,33 2 13,33 39 22,94 0,003* 

Печіння язика 3 4,48 54 71,05 9 75,00 2 13,33 68 40,00 0.0001* 

Печія 5 7,46 62 81,58 7 58,33 1 6,67 75 44,12 0,0001* 

Біль в епігастрії 8 11,94 46 60,53 8 66,67 1 6,67 63 37,03 0,0001* 

Порушення стула 5 7,67 11 14,47 7 41,18 7 46,67 30 17,65 0,003* 

Кашель 7 10,45 16 21,05 10 83,33 8 53,33 41 24,12 0,001* 
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Продовж. табл. 4.1 

Задишка 10 14,93 19 25,00 10 83,33 8 53,33 47 27,65 0,001* 

Біль в області 

серця 

12 17,91 31 40,79 8 66,67 8 53,33 59 34,71 0,001* 

Частий сечовипуск 4 5,97 35 46,05 3 25,00 0 0,00 42 24,71 0,0001* 

Сухість, лущення 

шкіри 

7 10,45 30 39,47 4 33,33 1 6,67 42 24,71 0,0005* 

Висип на шкірі 5 7,46 25 32,89 4 33,33 0 0,00 34 20,00 0,0001* 

Температура тіла, 

значення, ºС 

Me=37,3; 

LQ=36,9 

UQ=37,4 

Me=37,4; 

LQ=37,0; UQ=37,6 

Me=37,5; LQ=37,3; 

UQ=37,8 

Me=37,5; 

LQ=37,2 

UQ=37,9 

Me=37,3; 

LQ=37,0 

UQ=37,6 

0,0005** 

Підвищення 

температури тіла 

46 68,88 64 84,21 10 83,33 14 93,33 134 78,82 0,03* 

Рівень свідомості 

за шкалою ком 

Глазго, бали 

Me=13,5; 

LQ=13,0 

UQ=15,0 

Me=13,1; LQ=13,0 

UQ=15,0 

Me=12,6; LQ=12,0 

UQ=14,0 

Me=12,5; 

LQ=12,0 

UQ=14,0 

Me=13,5; 

LQ=13,0 

UQ=15,0 

0.0001** 

Кількість днів 

попереднього 

стаціонарного 

лікування, дні 

Me=30,5; 

LQ=20,0 

UQ=50,0 

Me=50,3; LQ=24,0 

UQ=60,0 

Me=117,6; LQ=28,0 

UQ=126,0 

Me=102,7; 

LQ=30,0 

UQ=153,0 

Me=51,8; 

LQ=21,0 

UQ=68,0 

0,0001** 

Примітка: р* між групами розраховано точним критерієм Пірсона; р** між групами розраховано методом ANOVA Краскела -

Уолліса; Me – медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль.
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Під час госпіталізації середнє значення рівня свідомості за ШКГ у пацієнтів 

без ІМ і в II групі відповідало Me=13,5 балам (LQ=13,0 UQ=15,0 балів) та Me=13,1 

балам (LQ=13,0 балів, UQ=15,0 балів). У пацієнтів з криптококозом (III, IV групи) 

рівень свідомості на 1 бал був нижчим – Me=12,5; (LQ=12,0 UQ=14,0 балів) 

(ANOVA по Краскелу-Уоллісу χ2 = 31,46, df=3; р=0,0001). В цих же групах, в 3 рази 

частіше, у порівнянні з I групою (p<0,01) реєструвався інтенсивний головний біль 

(точний критерій Пірсона χ2 = 18,2, df =9; р=0,03), нудота і блювота на тлі головного 

болю (в 2,5 рази) (точний критерій Пірсона χ2 = 18,2, df =9; р=0,03). Між I і II 

групами достовірних відмінностей в частоті даних симптомів не виявлено. 

Головокружіння також частіше було серед пацієнтів з криптококозом, ЦНС (точний 

критерій Пірсона χ2 = 13,2, df =6; р=0,03). 

Якщо для пацієнтів з криптококозом, більш характерними були лихоманка, 

симптоми ураження ЦНС, то в групах з кандидозом відмічено найбільш часте 

ураження ШКТ, сечостатевої системи і шкіри. 

Так, біль при ковтанні, печіння язика, печія і біль в епігастральній ділянці 

були патогномонічними саме для кандидозної інфекції. Біль при ковтанні у 8 разів 

частіше зустрічалась серед пацієнтів II і III груп, у порівнянні з I і IV групами 

(точний критерій Пірсона χ2 = 28,65, df =3; р=0,0003). Печіння язика відмічалось в 15 

разів частіше (точний критерій Пірсона χ2 = 85,07, df =3; р=0,0001), печія – в 8-10 

разів (точний критерій Пірсона χ2 = 97,33, df =3; р=0,0001), біль в епігастральній 

ділянці – в 6 разів частіше реєструвався в II і III групах, у порівнянні з I і IV групами 

пацієнтів (точний критерій Пірсона χ2 = 53,05, df =3; р=0,0001).  

Симптоми ураження шкіри (сухість, лущення, висип) також були більш 

характерними для пацієнтів з інвазивним кандидозом (II і III груп) і реєструвались у 

них в 3,7 рази частіше, у порівнянні з I і IV групами (точний критерій Пірсона χ2 = 

21,21, df =3; р=0,0005). 

Частий болісний сечовипуск був патогномонічним симптомом для пацієнтів з 

кандидозом, частота реєстрації цього порушення була в 7,7 рази вищою у пацієнтів 

II, III груп, ніж в I і IV групах (точний критерій Пірсона χ2 = 38,58, df =3; р=0,0001). 
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Ознаки ураження дихальної системи (кашель, задишка) частіше реєструвались 

серед пацієнтів з ІМ (точний критерій Пірсона χ2 = 23,14, df =3; р=0,001), особливо у 

пацієнтів III і IV груп, що було пов’язано найчастіше з поєднаною грибковою и 

туберкульозною етіологією процесу. У пацієнтів з кандидозною інфекцією (II група) 

в 2 рази частіше у порівнянні з пацієнтами I групи реєструвались кашель і нудота 

(0,01<р<0,05). 

Біль в ділянці серця в досліджуваній групі відмічені були у 34,71% хворих. 

При більш детальному розгляді даний симптом частіше реєстрували у пацієнтів з 

мікозами (точний критерій Пірсона χ2 = 27,32, df =3; р=0,001): в II групі – в 2,3 рази, 

в III групі — 3,7 рази частіше у порівнянні з I групою порівняння.  

За методом Спірмена виявлені кореляційні зв’язки між окремими клінічними 

симптомами і фактом розвитку ІМ (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Кореляційні зв’язки між наявністю інвазивного мікозу у пацієнтів 

відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю з клінічними симптомами 

Фактор, що аналізується R t P 

Підвищення температури при поступленні 0,26 3,52 0,01 

Приступи ознобу 0,24 3,24 0,02 

Біль при ковтанні 0,38 5,32 0,01 

Печіння язика  0,63 10,49 0,001 

Стійка печія 0,62 10,24 0,001 

Стійкий біль в епігастральній ділянці  0,43 6,23 0,01 

Частий сечовипуск 0,38 5,28 0,01 

Сухість, лущення шкіри 0,29 3,93 0,01 

Висип на шкірі 0,26 3,57 0,01 

Наявність дерматофітії шкіри і нігтьових пластин 0,36 4,57 0,01 

Рівень свідомості при поступленні 0,43 6,11 0,01 

Гідроцефальний синдром 0,28 3,29 0,01 

Менінгіальні симптоми 0,29 3,87 0,01 

Наявність базальних симптомів 0,38 4,85 0,03 

Стволові порушення 0,36 4,57 0,01 
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Продовж. табл. 4.2 

Тиск СМР 0,71 2,49 0,001 

Інтоксикаційний синдром 0,32 4,5 0,01 

Набряк головного мозку 0,29 3,56 0,01 

Примітка: R - коефіцієнт кореляції за методом Спірмена; t - величина 

статистики; P - рівень значущості; |r|<0,25 - слабка кореляція; 0,25 < |r|<  0,75 - 

помірна кореляція 

 

Не дивлячись на велику кількість і різноманіття представлених симптомів, 

індивідуальна клінічна картина у кожного пацієнта значною мірою визначалася 

етіологією, зоною мікозного ураження, фоновою патологією.  

 

4.2. Аналіз клінічних проявів інвазивного кандидозу залежно від фонової 

патології і етіологічного фактора 

Кандидоз (Ка) був діагностований у 88 пацієнтів (51,76 %), при цьому у 76 

(44,71 %) хворих (II група) була виявлена лише Candida spp., у 12 (7,06 %) (III група) 

– поєднання кандидозу і криптококозу. 

За результатами комплексного мікологічного обстеження лише у 16 (18,18 %) 

пацієнтів було відмічено кандидозне ураження однієї зони, в решті випадках 

(81,82 %) була виявлена мультифокальна колонізація кандид, із залученням до 

патологічного процесу декількох анатомічних ділянок, що у поєднанні з високим 

ступенем росту кандид у біологічних середовищах і наявністю об'єктивних 

патологічних змін з боку уражених зон, дозволило виділити окремі клінічні форми 

ІК (відповідно до рекомендацій [8, 17, 23, 24] та їх поєднання (табл. 4.3). В усіх 

випадках ІК був мікст-інфекцією. 
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Таблиця 4.3 

Варіанти клінічних форм інвазивного кандидозу і їх поєднання 

№ Клінічна форма кандидозу і їх 

поєднання 

Кількість пацієнтів, n=88 

Абс. % 

Ураження однієї анатомічної зон 

1. ОФК 14 15,91 

2 КП 1 1,14 

3. КСС 1 1,14 

Одночасне ураження двох анатомічних зон 

4. ОФК+КСС 26 29,55 

5. ОФК+КШ 9 10,23 

6. ОФК+КМЕ 2 2,27 

7. ОФК+КП 4 4,55 

8. КСС+КМЕ 1 1,14 

9. КСС+КШ 1 1,14 

Одночасне ураження трьох і більше анатомічних зон 

10. ОФК+КШ+КрМЕ 6 6,82 

11. ОФК+КСС+КШ 7 7,95 

12. ОФК+КСС+КП 4 4,55 

13. ОФК+КСС+КрМЕ 3 3,41 

14. ОФК+КШ+КрМЕ 2 2,27 

15. ОФК+КШ+КП+КШКТ 3 3,41 

16. ОФК+КСС+КШ+КШКТ 1 1,14 

17. ОФК+КСС+КП+КМЕ+КШКТ 1 1,14 

18. ОФК+КШ+КМЕ+КрМЕ+КШКТ 1 1,14 

19. ОФК+КСС+КШ+КМЕ+КШКТ 1 1,14 

Примітка: Примітка: ОФК - орофарінгеальний кандидоз, КСС - кандидоз 

сечостатевої системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри, КШКТ - 

кандидоз шлунково-кишкового тракту, КМЕ - кандидозний менінгоенцефаліт, 

КрМЕ - криптококовий менінгоенцефаліт 
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З локалізованих форм найчастіше реєструвався ОФК (15,91 %). У випадках 

ураження 2-х анатомічних зон найбільш характерним було поєднання ОФК+КСС 

(29,55 %), 3-х і більше зон — ОФК+КСС+КШ (7,95 %). Проте, до найбільш тяжких 

випадків і прогностично несприятливих належали поєднання з КП і мікози нервової 

системи (КМЕ і КрМЕ). 

Тяжкі форми кандидозу з ураженням 3-х анатомічних ділянок і більше (29 

випадків), розвитком пневмонії відмічалось переважно у пацієнтів з вторинним 

менінгоенцефалітом (44,83 %), сепсисом (10,34 %), енцефалітом (Е) (31,03 %), 

цирозом печінки (ЦП) (13,79 %), у стадії декомпенсації ускладненого набряково-

асцитичним синдромом. 

Достовірного зв’язку між основним етіологічним агентом і поширеністю 

грибкової інфекції встановити не вдалось (р=0,08), але виявлено, що ІК з ураженням 

2-х і більше анатомічних зон приблизно з однаковою частотою спостерігався на тлі 

вірусних гепатитів (ВГ) з переходом в цироз печінки (11,36 %), герпесвірусної 

інфекції (10,23 %), ВІЛ-інфекції (10,23 %), активної бактеріальної інфекції (7,95 %). 

У разі мікст-інфекції ІК частіше реєструвався у поєднанні із ГВ+Ба (14,77 %). 

Тяжкість перебігу хвороби достовірно впливала на наявність і поширеність процесу 

(ANOVA по Краскелу-Уоллісу χ2 = 13,68, df=4; р=0,008): комбіновані клінічні форми 

ІК найчастіше реєструвалися у пацієнтів з тяжким (55,68 %) перебігом хвороби 

(p<0,01). В той же час характер перебігу хвороби достовірно не впливав на кількість 

уражених ділянок. 

За методом Спірмена виявлені кореляційні зв’язки між різними факторами, 

фоновою патологією і розвитком інвазивного кандидозу (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Кореляційні зв’язки між наявністю інвазивного кандидозу з різними 

факторами 

Фактор, що аналізується R t P 

Діагноз при поступленні -0,21 -2,81 0,005 

Ступінь тяжкості хвороби -0,37 -5,16 0,0001 

Наявність супутньої патології 0,35 4,88 0,0001 
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Продовж. табл. 4.4 

Онкологічна патологія 0,36 5,12 0,0001 

Патологія серцево-судинної системи 0,22 3,08 0,001 

Патологія дихальної системи 0,23 3,10 0,002 

Патологія сечостатевої системи 0,34 4,65 0,002 

Поліорганна недостатність 0,38 5,43 0,0001 

Гранулоцитопенія 0,26 3,54 0,01 

Примітка: R - коефіцієнт кореляції за методом Спірмена; t - величина 

статистики; P - рівень значущості; |r|<0,25 - слабка кореляція; 0,25 < |r|< 0,75 - 

помірна кореляція 

 

Серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів у 12 (30,77 %) були виявлені ознаки 

кандидозу, в тому числі і в поєднанні з криптококозом (12,82 %). У 10 (25,64 %) 

пацієнтів був виявлений КрМЕ. Достовірного зв’язку наявності ВІЛ-інфекції з 

числом уражених ділянок і клінічними формами кандидозу виявити не вдалось, але 

було встановлено, що на тлі ВІЛ-інфекції ізольованих форм кандидозу не 

спостерігалося (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Клінічні форми інвазивних мікозів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

Клінічні форми Кількість хворих, n=39 

Абс. % 

ОФК+КШ+КП+КШКТ 1 2,65 

ОФК+КШ+КрМЕ 5 12,82 

ОФК+КСС 2 5,13 

ОФК+КШ 3 4,32 

ОФК+КСС+КШ+КШКТ 1 2,56 

КрМЕ 10 25,64 

Примітка: ОФК - орофарінгеальний кандидоз, КСС - кандидоз сечостатевої 

системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри, КШКТ - кандидоз 

шлунково-кишкового тракту, КМЕ - кандидозний менінгоенцефаліт, КрМЕ - 

криптококовий менінгоенцефаліт 
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Як видно з таблиці для ВІЛ-інфікованих осіб характерним було поєднання ІК з 

Кр, у вигляді КрМЕ. У 87,18 % пацієнтів ІК і Кр розвивалися на тлі туберкульозу 

легень, ЦНС Відмічено також, що у цієї категорії хворих дещо частіше 

спостерігаються комбіновані форми ІК з ураженням шкіри (83,33 %), тоді як серед 

хворих з ВІЛ – негативним статусом КШ зустрічається в 23,68 % випадків (р<0,01). 

Серед додаткових факторів ризику розвитку ІМ була відмічена різноманітна супутня 

фонова патологія на тлі низького рівня CD4+ лімфоцитів, середнє значення яких 

становило Me=50 клітин/мкл (LQ=35 клітин/мкл, UQ=80 клітин/мкл). 

Серед 26 пацієнтів з онкологічною патологією у 24 (92,31 %) було виявлено 

інвазивний мікоз. У 19(73,08%) пацієнтів ІК, в 1 випадку в поєднанні з КрМЕ. У 

чотирьох (15,38 %) хворих – КрМЕ. У пацієнтів з онкопатологією відмічені деякі 

особливості ІМ (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Клінічні форми інвазивних мікозів у хворих з онкопатологією 

Клінічні форми Кількість хворих, n=24 

Абс. % 

ОФК 2 8,33 

КрМЕ 4 16,67 

ОФК+КП+КМЕ 2 8,33 

ОФК+КП+КШ 1 4,17 

ОФК+КСС+КШ+КШКТ 1 4,17 

ОФК+КСС 4 16,67 

ОФК+КШ 1 4,17 

ОФК+КСС+КП+КМЕ 1 4,17 

ОФК+КСС+КП 1 4,17 

ОФК+КМЕ 1 4,17 

ОФК+КШ+КрМЕ 1 4,17 

ОФК+КСС+КШ 4 16,67 

ОФК+КСС+КШ+КМЕ 1 4,17 

Примітка: Примітка: ОФК - орофарінгеальний кандидоз, КСС - кандидоз 

сечостатевої системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри, КШКТ - 
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кандидоз шлунково-кишкового тракту, КМЕ - кандидозний менінгоенцефаліт, 

КрМЕ - криптококовий менінгоенцефаліт 

 

У 9 (40,91 %) з 22 пацієнтів з ІК спостерігалося ураження 3-х і більше 

анатомічних зон. Виявлено достовірний зв’язок наявності онкологічної патології з 

кількістю уражених кандидозом анатомічних ділянок (ANOVA по Краскелу-Уоллісу 

χ2 =21,81, df=3; р=0,001). Мікози ротоглотки спостерігались в 90,91 % випадків, СС 

(54,55 %). Якщо у ВІЛ-інфікованих у структурі мікозів ЦНС переважає криптококоз, 

то на тліі онкопатології висока частота реєстрації КМЕ. Так, в 5 з 6 випадків КМЕ 

(83,33 %) грибковий менінгоенцефаліт розвинувся на тлі онкопатології: рак 

молочної залози з множинними метастазами в головний мозок, анапластична 

епіндімома; медулобластома, апластична анемія, рак щитовидної залози з розвитком 

паранеопластичного лейкоенцефаліту. 

Серед пацієнтів з тяжким перебігом вірусних гепатитів в 8 випадках було 

виявлено ІК. З цирозом печінки – в 7 (70,00 %) випадках з 10. Для цієї категорії 

хворих були характерні форми ІК з ураженням слизової ротоглотки, шкіри, 

сечостатевої системи (табл. 4.7). Виявлено було також 4 випадки кандидозно-

бактерійної пневмонії (рис. 4.1). 

Таблиця 4.7 

Клінічні форми інвазивних мікозів у пацієнтів з тяжким перебігом 

вірусних гепатитів, цирозом печінки 

Клінічні форми Частота реєстрації, n=15 

Абс. % 

ОФК 1 6,67 

ОФК+КСС 7 46,67 

ОФК+КШ 3 20,00 

ОФК+КСС+КП 2 13,33 

ОФК+КП 1 6,67 

ОФК+КШ+КП 1 6,67 

Примітка: Примітка: ОФК - орофарінгеальний кандидоз, КСС - кандидоз 

сечостатевої системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри. 
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Рис. 4.1 Рентгенограма органів грудної порожнини. Пацієнт Б., 58 років. 

Кандидозно-бактеріальна пневмонія (бак. посів мокротиння: Candida albicans 105, 

Streptococcus pneumoniae 106) 

 

Провідним збудником розвитку ІМ у пацієнтів з ЦП, хронічним гепатитом С 

(ХГС), хронічним гепатитом В+С (ХГВС) (без ВІЛ-інфекції) була Candida spp. 

Жодного випадку розвитку криптококозу, як і випадків мікозів ЦНС виявлено не 

було. Троє пацієнтів (з 5-ти) з ХГС включені в дослідження, поступили у ВІТД у 

зв'язку з розвитком тяжких неврологічних ускладнень (прогресуючий 

енцефаломієлополірадикулоневрит), тромбоцитопенії, нейтропенії, поліорганної 

недостатності на тлі специфічної противірусної терапії. З урахуванням результатів 

обстеження цієї категорії пацієнтів, одними з можливих провідних факторів 

розвитку кандидозу у хворих з вірусними гепатитами (6 (75,00 %) випадків з 8) були 

розвиток поліорганної недостатності та стійкої нейтропенії (<2х109/л) на тлі 

противірусної терапії. 

До особливих факторів ризику ІМ у пацієнтів з хронічним гепатитом (ХГ) і 

ЦП ми віднесли наявність печінково-клітинної недостатності з розвитком синдрому 

тривалої ендогенної інтоксикації, порушення функції ШКТ, наявності цукрового 

діабету (у 50,00 % хворих). 
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У пацієнтів з ЦП провідними були набряково-асцитичний синдром більше 2-х 

тижнів, розвиток тромбоцитопенії, синдром поліорганної недостатності (СПОН), 

бактеріальні ускладнення, застосування гормональної і антибактеріальної терапії.  

Ризик інтраабдомінального, інтраторакального кандидозу був особливо 

високий у пацієнтів з ЦП, у яких мали місце мікози легень, ШКТ і яким регулярно 

проводився парацентез і торакоцентез, що вимагало постійного мікробілогічного 

моніторингу рідин, які були видалені. 

ОФК – форма кандидозу, що найчастіше зустрічалась. Було відмічено, що 

саме у жінок (у 12 (85,71 %) з 14 випадків) найчастіше ОФК був єдиним і 

ізольованим проявом кандидозу. ОФК проявлявся у вигляді глоситу, ангулярного 

хейліту, гінгівіту. Всі пацієнти з ОФК скаржились на сухість у роті, почуття печіння 

язика (77,27 %), зміну смаку, виникнення білого нальоту на язиці, слизової 

ротоглотки (рис. 4.2), біль при ковтанні (44,32 %), ерозії кутів рота, кровоточивість 

ясен. Мікози ШКТ були представлені у вигляді: ерозивно-фібринозного гастриту, 

ентериту, проктосигмоідиту, періанального дерматиту. В усіх пацієнтів при цьому 

спостерігався стійкий диспепсичний синдром (зниження апетиту, часті больові 

відчуття, здуття живота, часте рідке випорожнення), метаболічні порушення 

(трофічні зміни тканин, прогресуюче зниження маси тіла). 

 

Рис. 4.2. ОФК у пацієнтки В., 18 років з медулобластомою лівої гемісфери 

мозочка, КМЕ  
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Хворих з КСС турбували стійкі больові відчуття, відчуття печіння і 

прискорене сечовипускання (47,73%). Слід зазначити, що у чоловіків достовірно 

частіше ніж у жінок виявлялися випадки КСС (33,82 %, проти 21,57 %, 0,01<р<0,05). 

У 18 (81,82 %) жінок з 22, у яких діагностовано було мікози сечової системи 

(уретрит, цистит) паралельно спостерігалися явища вульвовагініту. 

У пацієнтів з КШ (31 пацієнт) мали місце на шкірі рожеві, болісні папули і 

багатофокусні зони гіперемії з синюшним відтінком, еритематозно-сквамозний 

висип (рис. 4.3), сухість і лущення, частіше в ділянках природних складок (59,09 %), 

еритема і лущення червоної облямівки губ.  

 

Рис. 4.3. Кандидоз шкіри у пацієнтки В., 18 років з медулобластомою лівої 

гемісфери мозочка, КМЕ 

 

Необхідно відмітити, що кандидозне ураження шкіри може бути діагностоване 

не лише на неушкодженій шкіри, але і на місці ран, пролежнів. У 6-ти пацієнтів з 

трофічними змінами шкіри у вигляді глибоких пролежнів в посівах тканин і 

виділень з ран була виділена Candida albicans з інтенсивністю росту Ме = 104 

КУО/мл, min = 103 КУО/мл, max = 108 КУО/мл (LQ = 103 КУО/мл, UQ = 106 КУО/мл) 

(рис 4.4). У 3-х випадках Candida albicans була виділена у поєднанні з Pseudomonas 

aeruginosa. У всіх випадках місцева терапія раніше була неефективною, прогресував 

глибокий некроз, грануляції були скудними і млявими. 
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Рис. 4.4. Пацієнтка Ш., 62 р. Глибокий пролежень з дочірніми кишенями і 

млявою грануляцією (бак. посів з рани Ps. аeroginosa 107, Candida albicans 105). 

 

Кандидозна (кандидозно-бактерійна) пневмонія була виявлена у 13 (14,77 %) 

пацієнтів на тлі поліорганної недостатності, системної запальної відповіді, 

гемокоагуляційних порушень. В одному випадку КП у поєднанні з інфільтративним 

туберкульозом легенів була діагностована у ВІЛ-інфікованого пацієнта. У шести 

випадках на фоні онкопатології, в двох випадках на тлі лімфоми з ураженням 

легеневої тканини. 

Всім пацієнтам з цієї групи раніше проводилися курси антибактеріальної 

терапії (у 2-х випадках повторні), але зберігався тривалий субфебрилітет, кашель з 

незначною гнійно-слизовою мокротою, задишка, болі в грудній клітці, різка 

слабкість, пітливість, особливо в нічний час. При повторних дослідженнях 

мокротиння (тричі) була виділена C. albicans, в усіх випадках в асоціаціях з 

бактеріями. Аускультативна картина в легенях була не специфічною: 

вислуховувалися різнокаліберні вологі і сухі хрипи, визначалися зони ослабленого 

дихання. Дані інструментального обстеження органів грудної клітки (оглядова 

рентгенографія, СКТ), також не мали специфічного характеру і були представлені у 

вигляді вогнищевих або інфільтративних змін різних розмірів з нечіткими 

контурами з переважною локалізацією в середніх і нижніх долях, частина вогнищ 
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носила зливний характер і прилягала до плеври, у 4-х (30,77 %) пацієнтів 

паралельно були відмічені додатково ділянки деструктивних змін. У всіх випадках 

відзначалося збільшення внутрішньогрудних лімфатичних вузлів (рис. 4.5). У п’яти 

випадках (38,46 %) діагностовані явища ексудативного плевриту (у 2-х пацієнтів на 

тлі туберкульозу легень, 2-х – у поєднанні з лімфомою). 

 

Рис. 4.5. СКТ органів грудної порожнини. Вогнищеві зміни і збільшення 

внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у хворого з кандидозно-бактерійною 

пневмонією. 

 

Ініціальні симптоми мікозного менінгоенцефаліту первинно сприймалися як 

небажані явища хіміотерапії. Усі пацієнти з КМЕ, КрМЕ були госпіталізовані у 

ВІТД у тяжкому стані, з порушенням свідомості за шкалою ком Глазго (ШКГ) 

Ме=11 балів (LQ=8, UQ=13 балів). Клінічно на тлі різноманітної вогнищевої 

симптоматики спостерігалися загальномозковий синдром (90,91 %) і ГГС, базальні 

(69,70 %) і стволові порушення (39,39 %).  

У пацієнтів з тяжким перебігом менінгоенцефаліту, сепсису на тлі солідних 

пухлин внутрішніх органів, гемобластозів, ЦП, вираженим був синдром інтоксикації 

(51,52 %), поліорганна недостатність (42,05 %). 

У трьох пацієнтів з діагнозами на момент госпіталізації «Сепсис?» була 

виявлена кандидемія за результатами виділення Candida spp. з гемокультури. 

Клінічні прояви кандидемії носили також неспецифічний характер: лихоманка 

понад 38 – 39°C (96 %) з ознобом, висип на шкірі у вигляді дрібних, розмірами 0,3 – 
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0,6см, папульозних утворень рожево-червоного кольору, прогресуюча поліорганна 

недостатність, нестабільність гемодинаміки. 

 

4.3. Аналіз клінічних особливостей криптококозу в залежності від фонової 

патології і етіологічного фактора 

З 170 пацієнтів за результатами обстеження в 15 (8,82 %) (у 7 чоловіків, 8 – 

жінок) випадках був виявлений криптококоз ЦНС, у 12 (7,06 %) пацієнтів 

діагностовано поєднання ІК і криптококозу ЦНС. 

Під час детального розгляду цієї патології було відмічено, що як і у випадках з 

ІК криптококоз був діагностований пізно. 

В направленнях у пацієнтів з криптококозом у ВІТД значились такі діагнози: 

менінгоенцефаліт – у 9 хворих (60,00 %), розсіяний енцефаломієліт – 1 (6,67 %), 

енцефаліт – 5 (33,33 %). У випадках поєднання криптококозу і ІК: менінгоенцефаліт 

– у 7 (58,33 %), сепсис – 1 (8,33 %), енцефаліт – 3 (25,00 %). 

КрМЕ достовірно частіше був діагностований у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (10 

випадків) та у всіх з них на тлі туберкульозу легень (точний критерій Пірсона 

χ2=19,31, df=1, р=0,0001). 

В осіб з КрМЕ і ВІЛ-негативним статусом додатково була діагностована 

активна герпесвірусна і бактерійна інфекції (по одному випадку). У 2-х пацієнтів 

додаткових етіологічних агентів діагностовано не було. 

У всіх даних пацієнтів мала місце супутня патологія (ANOVA по Краскелу-

Уоллісу χ2=11,29, df=1; р=0,0005). У 4-х випадках – онкопатологія (2 – 

олігодендрогліома, 1 – хондросаркома, 1 – рак молочної залози з метастазами). 

Тривалість хвороби з моменту виявлення онкопатології до розвитку КрМЕ у цієї 

категорії хворих становила в середньому Me=23,4 місяці (LQ=5,5 місяців, UQ=40,5 

місяців). За цей період усім пацієнтам були проведені повторні курси хіміо- і 

променевої терапії, але незважаючи на це випадків нейтропенії у цієї категорії 

хворих не було. 

Усім пацієнтам до госпіталізації у ВІТД проводилися різні курси лікування 

(ANOVA по Краскелу-Уоллісу χ2=15,45, df=3; р=0,001). Антибактеріальну терапію 
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отримували шість пацієнтів (40,00 %): цефтріаксон – 3, меронем – 1, амікацин – 1, 

гатіфлоксацин+зівокс – 1. Тривалість антибактеріальної терапії в середньому 

становила Me=16,5 днів (LQ=10,0 днів, UQ=21,0 день).  

З профілактичною метою флуконазол був призначений трьом пацієнтам. Доза 

флуконазолу в середньому становила Me=200 мг (LQ=100 мг, UQ=400 мг).  

Протитуберкульозну терапію отримували раніше 10 пацієнтів. 

Усі пацієнти з КрМЕ були направленні у ВІТД у зв'язку з наявністю ознак 

ураження ЦНС, етіологія процесу при цьому потребувала уточнення. 

На момент госпіталізації у ВІТД провідними синдромами були 

загальномозковий, гідроцефалальний, енцефалітичний (детальніший опис клініки 

КрМЕ представлений у Розділі 5). 

Як було відмічено раніше, в усіх випадках діагностика КрМЕ була пізня, в 

середньому на 10-12 день з моменту появи розгорнутої клінічної картини 

менінгоенцефаліту. У пацієнтів з онкопатологією виникнення нової або наростання 

вже наявної неврологічної симптоматики у більшості випадків пов’язували з 

прогресом основного процесу. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів у зв'язку з розвитком 

клініки менінгоенцефаліту проводився диференціальний діагноз між туберкульозом 

ЦНС, церебральним токсоплазмозом, криптококозом і вірусним енцефалітом. За 

методом Спірмена був виявлений достовірний зв’язок між розвитком КрМЕ і 

туберкульозом у пацієнтів (|r|=0,34; р=0,001). 

З 10 ВІЛ-інфікованих у 8 (80,00 %) пацієнтів, раніше, до виявлення 

криптококового антигену, був діагностований туберкульозний менінгоенцефаліт. За 

даними інструментального обстеження органів грудної порожнини в легенях у 2-х 

пацієнтів діагностована лімфаденопатія внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, 

міліарна дисемінація з ділянками інфільтративних змін, в 2-х випадках – вогнищево-

інфільтративний туберкульоз легень, в 1-му випадку – інфільтрація з деструкцією, 

розвитком ексудативного плевриту. При цьому об'єктивних даних за поєднане 

мікозне ураження легень не було. На тлі терапії, що проводилась, у всіх хворих з 

цієї групи первинно була досягнута позитивна динаміка (клінічна, санація СМР). 

Проте, в середньому на 4-му тижні безперервної протитуберкульозної терапії 
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відмічена була поява нової неврологічної (стволової, базальної) симптоматики, 

прогресування гідроцефального синдрому, що свідчило або про розвиток 

резистентності до терапії, що проводилася, або наявність мікст-інфекції. Після 

дообстеження реакцією латекс-аглютинації в 6-ти випадках, за відсутності змін в 

СМР, виявлений був криптококовий антиген, що дозволило діагностувати мікст-

нейроінфекцію (туберкульозно-криптококовий менінгоенцефаліт) (рис. 4.6, рис. 

4.7). 

 

Рис. 4.6 СКТ органів грудної порожнини. КТ-ознаки відповідають 

інфільтративному туберкульозу S6 лівої легені, фаза розпаду. Пацієнтка С., 35 років. 

ВІЛ-інфекції, IV клінічна стадія. Інвазивний мікоз (КрМЕ+ОФК). ВДТБ 20.03.14 

нижньої долі лівої легені (інфільтративний)  

 

Рис. 4.7 МРТ головного мозку. Пацієнтка С., 35 років. ВІЛ-інфекції, IV 

клінічна стадія. Інвазивний мікоз (КрМЕ+ОФК). Туберкульозно-криптококовий 

менінгоенцефаліт  
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Достовірного зв’язку розвитку КрМЕ з онкопатологією встановлено не було 

(р=0,06). У пацієнтів з онкопатологією криптококове ураження ЦНС розвивалося на 

тлі специфічного ураження ЦНС, що значно ускладнювало клінічну і 

інструментальну діагностику мікозу. За результатами аналізу клінічних даних 

провідними синдромами, які формувалися на тлі розвитку КрМЕ, були 

загальномозковий, прогресуючий гідроцефальний, інтоксикаційний синдроми, з 

поступовим пригніченням свідомості (детальний опис клінічних проявів КрМЕ 

представлено в Розділі 5). 

 

4.4. Аналіз клінічних особливостей криптококозу у поєднанні з 

інвазивним кандидозом в залежності від фонової патології і провідного 

етіологічного фактора 

За результатами обстеження у 12 (сім чоловіків, п’ять жінок) із 170 пацієнтів 

діагностовано поєднання ІК і криптококозу ЦНС. Під час визначення видового 

спектру Candida spp. у поєднанні з криптококозом у більшості (83,33 %) випадків 

була виділена Candida albicans, в інших двох випадках C. krusei. 

КрМЕ у поєднанні з ІК у ВІЛ-інфікованих пацієнтів був діагностований в 6-ти 

(50,00 %) випадках, в усіх випадках у поєднанні з туберкульозом легень, з них в 3-х 

(25,00 %) – на тлі туберкульозного менінгоенцефаліту. 

У інших 6-ти випадках КрМЕ розвивався у поєднанні з активною ГВ 

інфекцією (8,33 %), туберкульозним МЕ (ТМЕ) (25,00 %), ГВ+Ба інфекцією (8,33%). 

У ВІТД пацієнти поступали з такими діагнозами як: МЕ – сім осіб (58,33 %), 

сепсис – один (8,33 %), Е – чотири (33,33 %). У 9-ти (75,00 %) випадках перебіг 

хвороби під час госпіталізації був оцінений як хронічний і тяжкий. 

Супутня патологія відмічалась у 11 (91,67 %) пацієнтів. У 1-му випадку КрМЕ 

розвинувся на тлі метастазів в головний мозок раку щитовидної залози. Тривалість 

хвороби від моменту виявлення онкології до розвитку КрМЕ становила 5 місяців. За 

цей період була проведена паліативне оперативне втручання, хіміотерапія. 

До моменту госпіталізації у ВІТД 10 (83,33 %) пацієнтам були проведені курси 

різної терапії. У тому числі антибактеріальну терапію отримували сім (58,33 %) 
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пацієнтів (цефтріаксон – 4, левофлоксацин – 1, гатіфлоксацин – 1, меронем – 1). 

Антибактеріальна терапія тривала протягом Me = 16,33 днів (LQ = 10 днів, UQ = 

21,0 день). В середньому було проведено до 2-х курсів антибактеріальної терапії. 

Профілактично раніше флуконазол отримували три (25,00 %) пацієнти, в дозі Me = 

100,0 мг (LQ = 50 мг, UQ = 200 мг). ГКС призначалися раніше лише трьом 

пацієнтам. Протитуберкульозну терапію отримували шість пацієнтів. 

З КрМЕ реєструвалися такі клінічні форми ІК як: ОФК – 5 (41,67 %), ОФК+ 

КШ – 2 (16,67 %), ОФК+КШ+КМЕ – 1 (8,33 %), ОФК+КСС – 4 (33,33 %). Ознаки 

поліорганної недостатності у цієї категорії хворих були зафіксовані в семи (58,33 %) 

випадках. 

Серед цієї групи пацієнтів зареєстровано найбільше число випадків (25,00 %) 

розвитку КрМЕ у ВІЛ-негативних пацієнтів на тлі туберкульозу легень і ЦНС.  

Якщо порівнювати терміни і підходи в діагностиці КрМЕ, то у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів при дотриманні алгоритмів ведення вище вірогідність 

своєчасної діагностики цього стану, чим у осіб з негативним статусом чи ТМЕ. Це 

обумовлено як відсутністю настороженості лікарів відносно цієї патології у 

"імунокомпетентних" пацієнтів, так і схожістю основних клінічних синдромів. 

Під час госпіталізації у цієї категорії хворих провідними були скарги на 

головний біль (83,33 %), нудоту (50,00 %), повторну блювоту (33,33 %), 

запаморочення (75,00 %), підвищення температури тіла (83,33 %) з ознобом, середнє 

значення якої відповідало Ме=37,5oС (LQ=37,3oС, UQ=37,8oС). Рівень свідомості за 

ШКГ на момент госпіталізації Ме=12,0 балів (LQ=10,0 балів, UQ=14,0 балів). 

Паралельно у цієї категорії пацієнтів були зареєстровані симптоми характерні 

для ІК: біль при ковтанні (33,33 %), печіння язика (75,00 %), тривале відчуття печії 

(58,33 %), біль в епігастрії (66,67 %), прискорене сечовипускання (33,33 %), сухість, 

лущення і висипання на шкірі (33,33 %). 

За даними об'єктивного обстеження у всіх пацієнтів спостерігався синдром 

інтоксикації, загальномозкова симптоматика, у 10 (83,33 %) були виявлені 

менінгеальні симптоми, гідроцефальний синдром 7 (58,33 %), різноманітна 

вогнищева неврологічна симптоматика: базальні (75,00 %), стволові (58,33 %), 
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рухові, координаторні порушення (83,33 %). У всіх пацієнтів також реєструвалися 

психоемоційні порушення. 

 

4.5. Характеристика загальноклінічних, біохімічних показників крові у 

хворих з інвазивними мікозами 

У додатку Б представлені результати загальноклінічного, біохімічного 

дослідження крові в цих групах. Як видно з таблиці у частини пацієнтів під час 

госпіталізації в стаціонар середні значення загальноклінічних і біохімічних 

показників крові були в межах фізіологічної норми (р>0,05, ANOVA по Краскелу-

Уоллісу). 

Проте, в ІІІ і ІV групах відмічені тенденції до зниження рівня гемоглобіну, 

тромбоцитів, підвищення рівня лейкоцитів із зсувом формули вліво, підвищення 

рівня швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), як прояв виражених інтоксикаційно-

запальних процесів. Але достовірні відмінності між групами зареєстровані лише 

відносно кількості тромбоцитів (p<0,01, ANOVA по Краскелу-Уоллісу). В III і IV 

групах середній рівень тромбоцитів був достовірно нижчий у порівнянні з I і II 

групами (ANOVA по Краскелу-Уоллісу χ2=10,17, df=3, р=0,01). В решті показників 

достовірних відмінностей не виявлено. 

У біохімічних показниках, також переважно в ІІІ і ІV групах, відмічені 

тенденції до підвищення рівня загального білірубіну, АЛТ, глюкози, зниженню 

загального білка, як прояв синдрому інтоксикації, метаболічних порушень. 

Характерне те, що в групах з Кр найчастіше спостерігалися відхилення в 

гематологічних і біохімічних показниках крові.  

Враховуючи те, що мікози в усіх випадках були мікст-інфекцією і у більшості 

пацієнтів мала місце тяжка фонова або супутня патологія, ми провели кореляційний 

аналіз з метою оцінки міри впливу різних факторів на показники крові. При 

вивченні взаємозв'язку гематологічних, біохімічних показників крові із ступенем 

тяжкості хвороби була виявлена помірна позитивна кореляція з кількістю 

тромбоцитів (|r|=0,315; р=0,03), сегментоядерних нейтрофілів (|r|=0,34; р=0,006), 

лімфоцитів (|r|=0,38; р=0,002), рівнем ШОЕ (|r|=0,35; р=0,005), АЛТ (|r|=0,43; 
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р=0,004), АСТ (|r|=0,33; р=0,001), загального білку (|r|=0,43; р=0,001). Етіологічний 

фактор за даними кореляційного аналізу найчастіше впливав на рівень ШОЕ, рівень 

сечовини, лейкоцитарну формулу, рівень трансаміназ. Так, була виявлена помірна 

негативна кореляція між наявністю ВІЛ-інфекції і рівнем лейкоцитів (|r|= -0,36; 

р=0,05) і позитивне значення з рівнем ШОЕ (|r|=0,31; р=0,02), сечовини (|r|=0,39; 

р=0,02). За даними кореляційного аналізу наявність вірусного гепатиту у пацієнта 

впливала на такі показники як рівень лейкоцитів (|r|= -0,31; р=0,01), загального 

білірубіну (|r|=0,26; р=0,03), АЛТ (|r|=0,37; р=0,03), АСТ (|r|=0,35; р=0,03). У 

пацієнтів з цирозом печінки відмічені позитивні кореляції з рівнем тромбоцитів 

(|r|=0,39; р=0,03), паличкоядерних нейтрофілів (|r|=0,27; р=0,04), загального 

білірубіну (|r|=0,37; р=0,03), АЛТ (|r|=0,47; р=0,02), АСТ (|r|=0,28; р=0,04). Супутня 

патологія за даними кореляційного аналізу також впливала на деякі показники: 

рівень паличкоядерних нейтрофілів (|r|=0,29; р=0,03), ШОЕ (|r|=0,29; р=0,01), 

загального білку (|r|= -0,33; р=0,01). У пацієнтів з онкопатологією бул виявлений 

помірний кореляційний зв’язок з рівнем ШОЕ (|r|=0,31; р=0,01), АСТ (|r|=0,27; 

р=0,04), глюкози (|r|= -0,33; р=0,01).  

У гемостазіологічних показниках крові спостерігалося зниження рівня 

протромбінового індексу в середньому на 20,00 % від нижньої межі норми, 

підвищення фібринолітичної активності крові на 30,00 %, зниження часу згортання 

крові і виникнення продуктів паракоагуляції (розчинного фібрину до ++++), що 

можна розцінювати як непрямі ознаки інтенсифікації внутрішньосудинного 

згортання крові. Ці зміни найчастіше реєструвалися у пацієнтів з тяжким перебігом 

хвороби, з ВІЛ-інфекцією, вірусними гепатитами, цирозом печінки, що може бути 

пов’язано з особливостями патогенезу цих етіологічних типів. Однією з найбільш 

відомих предикторів розвитку мікозів є нейтропенія. В обстеженої групи пацієнтів 

нейтропенія була виявлена у 11 (6,47 %) пацієнтів, з такими діагнозами як МЕ – 2, 

сепсис – 1, РЕМ – 1, ХГС – 1, ХГВС – 1, ЦП – 4, ЕМ – 1. Онкологія як фонова 

патологія була відмічена лише у трьох пацієнтів з такими діагнозами як: МЕ, ХГС, 

сепсис. Ці пацієнти за даними анамнезу раніше отримували курси хіміотерапії. 
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Характерним було те, що серед пацієнтів ІП виділена нова група ризику, у 

яких гранулоцитопенія може розвиватися на тлі ЦП, внаслідок побічних ефектів 

противірусної терапії вірусних гепатитів. Згідно із записами медичної документації 

гранулоцитопенії в даних випадках тривала протягом Ме=4,3 тижнів (LQ=3,2, 

UQ=5,8 тижнів). З цієї групи троє пацієнтів до госпіталізації отримували з 

профілактичною метою флуконазол. 

Під час детальнішого аналізу цієї категорії хворих, було відмічено, що 

нейтропенія частіше була виявлена у жінок (8 випадків з 11). Середній вік пацієнтів, 

на відміну від загальної групи, становив 51,36 рік (LQ=37,0 UQ=66,0 років). У 

дев’яти (81,82 %) пацієнтів з 11 спостерігалися ознаки поліорганної недостатності. 

У всіх випадках у пацієнтів з нейтропенією на момент госпіталізації був виявлений 

ІК з такими клінічними формами і їх поєднаннями як: ОФК+КП – 1, ОФК+КШ+КП 

– 1; ОФК+КСС+КШ+КП – 1; ОФК+КСС+КП – 2, ОФК+КШ – 4; ОФК+КСС+КШ – 

2. За результатами детального розгляду структури клінічних форм відмічено, що з 

11 випадків гранулоцитопенії в 5-ти (45,45 %) спостерігався розвиток пневмонії, 8-

ми (72,73 %) ураження шкіри. Якщо порівнювати із загальною групою пацієнтів з ІК 

(88 осіб), то у пацієнтів з гранулоцитопенією достовірно частіше реєструється 

кандидозно-бактерійна пневмонія (45,45 % проти 14,77 % 0,01<р<0,05) і ураження 

шкіри (72,73 % проти 35,2 3% p<0,01). 

 

4.6. Характеристика імунологічних показників крові у пацієнтів з 

інвазивними мікозами 

Згідно з літературними даними, імуносупресія є важливим фактором розвитку 

ІМ. Проте, за результатами проведеного аналізу імунологічних показників в 

досліджуваних групах вираженої імуносупресії, в загальновідомому її розумінні, ми 

не виявили, що також доводить, що у пацієнтів інфекційного профілю на розвиток 

грибкової інфекції впливають й інші фактори. У додатку В представлені результати 

імунологічних показників пацієнтів досліджуваних групах на момент госпіталізації 

у ВІТД.  
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Під час детального розгляду було з’ясовано, що у пацієнтів досліджуваних 

груп мали місце різноспрямовані імунологічні реакції, які залежать від фонової 

патології, етіологічного фактору, виду грибкової інфекції.  

В імунологічних показниках між групами були виявлені достовірні відхилення 

(р<0,05, за методом Краскела-Уолліса). Відмічено зниження абсолютної кількості 

лімфоцитів в усіх групах в середньому на 10,0 – 12,0 %, але значно виражене в ІV 

групі (більш ніж на 30,0 % від норми, р<0,05). Зниження абсолютної кількості 

CD4+ лімфоцитів на 15,0 % від норми в III групі, і до 25,0 % від норми – в ІV групі 

пацієнтів (р<0,05), на тлі збереження абсолютної кількості CD4+ лімфоцитів в 

перших двох групах. У ІІІ і ІV групах відмічено також зниження абсолютного і 

відносного числа CD8+ лімфоцитів (на 12,0 % від норми) (p>0,05). В ІІІ і ІV групах 

виявили достовірне підвищення рівня абсолютного числа активних Т- лімфоцитів на 

12,3 % і 53,0 % від норми відповідно (р<0,01). Виявлено також підвищення 

абсолютного числа CD22+ в I і III групах (достовірне підвищення в III групі на 

97,0 %, p<0,01, у порівнянні з нормою, I і II групами (p<0,01). Підвищення 

абсолютного числа CD16+ лімфоцитів в III групі на 46,0 % від норми (p<0,05). У III і 

IV групах спостерігалося також зниження рівня сироваткового імуноглобуліну А (на 

20,0 % від норми, і до 31,0 % у порівнянні з середнім значенням I групи (p<0,05), як 

прояв недостатності місцевого імунітету, порушення синтезу імуноглобулінів або 

підвищеної адсорбції його на імунних комплексах. В I групі пацієнтів фагоцитарне 

число було в 1,7 рази вище у порівнянні з IV групою і в 1,3 рази – у порівнянні з III 

групою пацієнтів (p<0,01). Тенденція до зниження фагоцитарної активності 

нейтрофілів свідчила про тенденції до хронізації запального процесу і утриманню 

аутоімунного процесу на фоні мікозів. Це підтверджується також тим, що в цих же 

групах виявлено підвищення рівня циркулюючих іммуних комплексів в 1,2 рази у 

порівнянні з нормою і I групою (p<0,05). Як було відмічено, значні відхилення в 

імунологічних показниках були виявлені в III і IV групах пацієнтів з криптококозом. 

У пацієнтів з ВІЛ-інфекцією основним предиктором розвитку 

опуртуністичних інфекцій був низький рівень CD4+ лімфоцитів. Так, середній 
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рівень абсолютного числа Т-хелперів (CD4+) у обстежених нами пацієнтів був 

істотно низьким и дорівнював Ме=48 клітин/мкл (LQ=25, UQ=80) (табл. 4.8).  

 

Таблиця 4.8. 

Частота випадків (абс. число) ІМ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів в 

залежності від рівня СD4+ лімфоцитів 

Вид 

мікозу 

Рівень СD4+ лімфоцитів, клітин/мкл 

<50 51-100 101-150 151-200 201-350 >350 

Інвазивний кандидоз 3* 1* 1 1 - - 

Криптококоз 7* 4* - - - - 

Інвазивний 

кандидоз+криптококоз 

2* 1* 1 - - - 

Всього хворих, n=21 12 6 2 1   

Примітка: χ2 – 6,29, df=3; p=0,03; р - розраховано за методом Краскела-

Уолліса 

 

Як видно з представленої таблиці, найбільше число випадків Кр і ІК 

реєструється у пацієнтів з рівнем СD4+ лімфоцитів менше 100 клітин/мкл (p<0,01), 

що узгоджується з даними інших дослідників. 

Паралельно проведений аналіз особливостей показників імунітету залежно від 

нозологічної форми і провідного етіологічного фактору у пацієнтів з ІМ без ВІЛ-

інфекції. У пацієнтів з діагнозом МЕ було відмічено підвищення відносного числа 

активних Т-лімфоцитів (Me=45,0 %, LQ=39,0 %, UQ=51,0 %), CD22+ лімфоцитів 

(Me=38,0 %, LQ=30,0 %, UQ=46,0 %), CD16+ лімфоцитів (Me=22,0 %, LQ=20,0 %, 

UQ=24,0 %), зниження рівня імуноглобуліну А (Me=1,08 г/л, LQ=0,9 г/л, UQ=1,27 

г/л), невелике підвищення фагоцитарного числа (Me=9,77, LQ=4,60, UQ=14,95).  

У пацієнтів з РЕМ спостерігалася стимуляція клітинної ланки імунітету із 

підвищенням відносного числа CD4+ лімфоцитів (Me=1,52, LQ=1,16, UQ=1,89), 

абсолютного числа і відносного числа активних Т-лімфоцитів (Me=47,0 %, 

LQ=21,0 %, UQ=70,0 % і Me=0,89x109, LQ=0,68x109, UQ=1,25x109), абсолютного 

числа CD22+ лімфоцитів (Me=0,94x109, LQ=0,65x109, UQ=1,47x109), підвищення 



81 

 

фагоцитарного числа (Me=15,82, LQ=11,65, UQ=20,00), ЦІК (Me=74,0 Од., LQ=61,0 

Од., UQ=83,0 Од.).  

У пацієнтів з ЕМ спостерігали схожі імунологічні порушення зі збільшенням 

відносного і абсолютного числа активних Т-лімфоцитів (Me=45,0 %, LQ=26,0 %, 

UQ=68,0 % і Me=1,65x109, LQ=0,88x109, UQ=1,98x109), зниження вмісту 

імуноглобуліну А, (значне підвищення фагоцитарного числа (Me=19,7, LQ=14,55, 

UQ=25,31) (p<0,01). Подібні імунологічні тенденції реєструвалися і у пацієнтів з 

ЕМПР.  

Також спостерігалась стимуляція клітинних реакцій: підвищення абсолютної 

кількості CD4+ лімфоцитів (Me=0,84x109, LQ=0,47x109, UQ=1,29x109), відносної і 

абсолютної кількості активних Т-лімфоцитів (Me=43,0%, LQ=33,0%, UQ=55,0% і 

Me=0,95x109, LQ=0,64x109, UQ=1,25x109), CD22+ лімфоцитів (Me=41,0 %, 

LQ=35,0 %, UQ=47,0 % і Me=0,86x109, LQ=0,73x109, UQ=0,81x109), зниження рівня 

імуноглобуліну А, (Me=0,97 г/л, LQ=0,93г/л, UQ=1,10 г/л), підвищення 

фагоцитарного числа (Me=12,98, LQ=9,20, UQ=21,50). Схожість імунологічних 

реакцій у пацієнтів з РЕМ, ЕМПР, ЕМ, можливо, обумовлена загальними 

патогенетичними порушеннями, що реєструються у пацієнтів з демієлінізуючими 

захворюваннями. 

У пацієнтів з арахноенцефалітом спостерігалося підвищення відносного і 

абсолютного числа CD22+ лімфоцитів (Me=47,0 %, LQ=35,0 %, UQ=59,0 % і 

Me=0,78x109, LQ=0,53x109, UQ=0,91x109), зниження абсолютного числа 

CD16+ лімфоцитів (Me=0,24x109, LQ=0,16x109, UQ=0,32x109), підвищення рівня 

імуноглобуліну М (Me=1,77 г/л, LQ=1,45г/л, UQ=2,10 г/л), ЦІК (Me=75,0 Од., 

LQ=60,0 Од., UQ=100,0 Од.). 

У пацієнтів з сепсисом реєструвалися діаметрально протилежні імунологічні 

реакції з пригніченням клітинної і гуморальної ланки імунітету зі зниженням 

відносного і абсолютного числа CD4+ лімфоцитів (Me=33,0 %, LQ=25,0 %, 

UQ=46,0 % і Me=0,21x109, LQ=0,18x109, UQ=0,45x109), CD8+ лімфоцитів 

(Me=11,0 %, LQ=9,0 %, UQ=18,0 % і Me=0,11x109, LQ=0,08x109, UQ=0,25x109), 

абсолютного числа CD22+ лімфоцитів (Me=0,15x109, LQ=0,11x109, UQ=0,19x109), 
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CD16+ лімфоцитів (Me=0,14x109, LQ=0,10x109, UQ=0,20x109), рівня імуноглобуліну 

А, (Me=0,98 г/л, LQ=0,45г/л, UQ=1,40 г/л), фагоцитарного числа (Me=2,7, LQ=1,3, 

UQ=3,8) (p<0,01) 

Дещо інші імунологічні показники відмічені у пацієнтів з цирозом печінки і 

хронічними вірусними гепатитами. Так, у пацієнтів з ХГС на тлі проведеного курсу 

противірусної терапії відмічено підвищення абсолютного числа CD4+ лімфоцитів 

(Me=0,80x109, LQ=0,56x109, UQ=0,92x109), зниження абсолютного числа 

CD8+ лімфоцитів (Me=0,28x109, LQ=0,19x109, UQ=0,34x109), підвищення 

відносного і абсолютного числа активних Т-лімфоцитів (Me=60,0 %, LQ=35,0 %, 

UQ=85,0 % і Me=1,20x109, LQ=0,74x109, UQ=1,45x109), CD22+ лімфоцитів 

(Me=49,0 %, LQ=31,0 %, UQ=76,0 % і Me=0,86x109, LQ=0,51x109, UQ=1,25x109), 

зниження вмісту імуноглобуліну А, (Me=0,84 г/л, LQ=0,45г/л, UQ=1,20 г/л), значне 

підвищення фагоцитарного числа (Me=19,4, LQ=12,1, UQ=23,4) (p<0,01), 

підвищення рівня ЦІК (Me=79,0 од., LQ=63,0 од., UQ=110,0 од.). У пацієнтів з ЦП 

спостерігалося підвищення відносного числа CD22+ лімфоцитів (Me=38,0 %, 

LQ=30,0 %, UQ=46,0 %) і CD16+ лімфоцитів (Me=22,0 %, LQ=20,0 %, UQ=24,0 %), 

зниження рівня імуноглобуліну А, (Me=1,16 г/л, LQ=0,87г/л, UQ=1,46 г/л), 

підвищення рівня ЦІК (Me=76,0 од., LQ=64,0 од., UQ=97,0 од.). 

З урахуванням того, що мікози в усіх випадках виступала як мікст-інфекція, 

був проведений також аналіз характеру імунологічних порушень залежно від 

провідного етіологічного фактора. Було відмічено, що у пацієнтів з активною 

герпесвірусною інфекцією спостерігалося підвищення абсолютного числа 

CD4+ лімфоцитів (Me=0,67x109, LQ=0,27x109, UQ=1,04x109), відносного і 

абсолютного числа CD22+ лімфоцитів (Me=44,0 %, LQ=35,0 %, UQ=47,0 % і 

Me=0,78x109, LQ=0,59x109, UQ=1,10x109). 

У разі бактеріальної інфекції спостерігалося зниження абсолютного числа 

CD8+ лімфоцитів (Me=0,20x109, LQ=0,16x109, UQ=0,28x109), CD16+ лімфоцитів 

(Me=0,24x109, LQ=0,18x109, UQ=0,31x109), рівня імуноглобуліну А, (Me=0,98 г/л, 

LQ=0,67г/л, UQ=1,26 г/л), підвищення фагоцитарного числа (Me=20,8, LQ=16,7, 

UQ=26,26). У пацієнтів з мікст-інфекцією ГВ+Ба спостерігалося підвищення 
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абсолютного числа CD3+ лімфоцитів (Me=1,48x109, LQ=1,11x109, UQ=1,86x109), 

CD4+ лімфоцитів (Me=0,98x109, LQ=0,71x109, UQ=1,24x109), CD22+ лімфоцитів 

(Me=0,89x109, LQ=0,54x109, UQ=1,25x109), CD16+ лімфоцитів (Me=0,54x109, 

LQ=0,36x109, UQ=0,75x109), абсолютного і відносного числа активних Т-лімфоцитів 

(Me=56,0 %, LQ=50,0 %, UQ=62,0 % і Me=1,39x109, LQ=1,02x109, UQ=1,75x109), 

підвищення фагоцитарного числа (Me=14,92, LQ=9,15, UQ=20,70) (p<0,01), 

зниження рівня імуноглобуліну А (Me=1,04 г/л, LQ=0,93г/л, UQ=1,15 г/л). 

У випадках поєднання активної ГВ, бактерійної інфекції і вірусного гепатиту 

навпаки спостерігалася тенденція до пригнічення усіх ланок клітинного і 

гуморального імунітету: зниження абсолютного числа CD3+ лімфоцитів 

(Me=0,29x109, LQ=0,20x109, UQ=0,56x109), CD8+ лімфоцитів (Me=0,23x109, 

LQ=0,10x109, UQ=0,39x109), CD22+ лімфоцитів (Me=0,15x109, LQ=0,10x109, 

UQ=0,33x109), CD16+ лімфоцитів (Me=0,14x109, LQ=0,11x109, UQ=0,25x109), 

фагоцитарного індексу (Me=34,0 %, LQ=21,0 %, UQ=45,0 %), фагоцитарного числа 

(Me=2,7, LQ=1,3, UQ=3,9) (p<0,05), імуноглобуліну А (Me=0,98 г/л, LQ=0,54г/л, 

UQ=1,25 г/л). 

У пацієнтів з онкопатологією, особливо в осіб після курсів хіміотерапії 

спостерігалося достовірне зниження абсолютного числа CD3+ лімфоцитів 

(Me=0,30x109, LQ=0,21x109, UQ=0,52x109), CD8+ лімфоцитів (Me=0,24x109, 

LQ=0,12x109, UQ=0,36x109), CD22+ лімфоцитів (Me=0,17x109, LQ=0,13x109, 

UQ=0,21x109), CD16+ лімфоцитів (Me=0,15x109, LQ=0,11x109, UQ=0,22x109), 

імуноглобуліну А (Me=0,97 г/л, LQ=0,49г/л, UQ=1,25 г/л) і М (Me=2,7, LQ=1,3, 

UQ=3,9), фагоцитарного числа (Me=2,6, LQ=1,4, UQ=3,7) (p<0,01). 

В осіб з ендокринопатією (ЦД у стадії декомпенсації) було відмічено помірне 

зниження абсолютного числа CD16+ лімфоцитів (Me=0,17x109, LQ=0,13x109, 

UQ=0,23x109) (p<0,01), зниження рівня імуноглобуліну А, (Me=0,95 г/л, LQ=0,43г/л, 

UQ=1,27 г/л), фагоцитрного числа (Me=2,5, LQ=1,5, UQ=3,8) (p<0,01), на фоні 

підвищення рівня ЦІК (Me=79,0 од., LQ=69,0 од., UQ=102,0 од. 

З метою оцінки впливу різних факторів на показники імунітету, ми провели 

кореляційний аналіз, за результатами якого було відмічено, що є прямий 
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взаємозв'язок між тяжкістю і характером хвороби і абсолютною кількістю 

CD22+ лімфоцитів (|r|=0,65; р=0,004; |r|=0,71; р=0,001, відповідно). Етіологічний 

фактор більшою мірою впливав на абсолютне число CD3+ лімфоцитів (|r|=0,49; 

р=0,02), CD4+ лімфоцитів (|r|=0,44; р=0,03); CD22+ лімфоцитів (|r|=0,56; р=0,02), 

активних Т-лімфоцитів (|r|=0,57; р=0,01), що узгоджувалося з результатами 

проведеного аналізу у пацієнтів з активною моно-, мікст-інфекцією. 

Також був виявлений прямий кореляційний зв'язок між наявністю 

ендокринологічної патології і абсолютним числом CD4+ лімфоцитів (|r|=0,50; 

р=0,02), CD22+ лімфоцитів (|r|=0,55; р=0,02), індексом Тх/Тс (|r|=0,44; р=0,02), 

фагоцитарним індексом (|r|=0,57; р=0,01), реакцією бласттрансформації з 

фітогемаглютиніном (РБТЛ з ФГА) x 109 (|r|=0,52; р=0,04). 

Онкологічна патологія достовірно впливала на такі імунологічні показники як 

абсолютне число CD8+ лімфоцитів (|r|=0,89; р=0,004), CD22+ лімфоцитів (|r|=0,82; 

р=0,02), РБТЛ з ФГА x 109 (|r|=0,77; р=0,04). У пацієнтів, які пройшли курси 

променевої і хіміотерапії були виявлені негативні кореляційні зв’язки з абсолютним 

числом CD3+ лімфоцитів (|r|=-0,87; р=0,02), CD16+ лімфоцитів (|r|=-0,86; р=0,01), 

CD22+ лімфоцитів (|r|=-0,86; р=0,01), що підтверджує факт пригнічуючої дії цього 

виду терапії на систему імунітету. 

Виявлені були також помірні і сильні негативні кореляційні зв’язки між 

попередньою антибактеріальною терапією і абсолютною кількістю 

CD22+ лімфоцитів (|r|= -0,56; р=0,02), CD16+ лімфоцитів (|r|= -0,44; р=0,02), раніше 

проведеною АФТ і абсолютною кількістю CD3+ лімфоцитів (|r|= -0,45; р=0,03), 

CD4+ лімфоцитів (|r|= -0,42; р=0,04).  

**** 

Таким чином, на тлі основного захворювання клінічні прояви ІМ носять, як 

правило, стертий, другорядний характер, що разом з недостатньою настороженістю 

лікарів суміжних спеціальностей сприяє пізній діагностиці.  

Спільним синдромом характерним для пацієнтів з ІМ була стійка, тривала, 

більше 3-х тижнів, лихоманка. Виявлені відмінності в частоті реєстрації окремих 

клінічних симптомів в залежності від наявності і виду грибкової інфекції. Так, для 
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пацієнтів з кандидозом були більш характерні симптоми ураження ШКТ, дихальної, 

сечостатевої систем, шкіри (p<0,01). Найбільш патогномонічними симптомами для 

даної категорії пацієнтів були: печіння і сухість язика, стійка печія, біль в 

епігастральній ділянці та частий болісний сечовипуск. Для пацієнтів з 

криптококозом – порушення свідомості, загальномозковий синдром (р<0,01). У 

пацієнтів з ІК в 81,82 % випадках спостерігалася мультифокальна колонізація 

кандид, із залученням до патологічного процесу декількох анатомічних зон (двох і 

більше). Клінічними формами ІК, що найчастіше зустрічаються, були: ОФК 

(15,91 %), ОФК+КСС (29,55 %), ОФК+КШ (10,23 %). Було встановлено, що прояви і 

поєднання клінічних форм ІМ залежать від фонової патології (|r|=0,35; р=0,0002), 

особливо від онкопатології (|r|=0,36; р=0,02), наявності поліорганної недостатності 

(|r|=0,38; р=0,0001), гранулоцитопенії (|r|=0,26; р=0,004) але в усіх випадках до 

особливо тяжких форм належать грибково-бактеріальні пневмонії (14,77 %), КМЕ 

(6,82%). Основним проявом криптококозу в обстеженої групи пацієнтів був 

менінгоенцефаліт (15,88 %), в 1,18 % з генералізованим ураженням органів і систем. 

Незважаючи на різноспрямовані імунологічні реакції було відмічено, що 

більш виражені зміни в імунологічних показниках були у пацієнтів з криптококозом 

і поєднанням криптококозу і кандидозу (без ВІЛ-інфекції). У цих пацієнтів 

реєструвалось підвищення абсолютного числа CD16+ лімфоцитів (p<0,01), 

CD22+ лімфоцитів (p<0,01), активних Т-лімфоцитів (p<0,01), на фоні зниження 

фагоцитарного числа і рівня сироваткового імуноглобуліну А, що свідчило про 

гостроту запального процесу із залученням слизових оболонок (СС, ШКТ, 

респіраторного тракту). Виявлення кореляційних зв’язків між характером 

попередньої терапії, особливо призначенням антибактеріальної терапії, хіміо- і 

променевої терапії, етіологічними агентами, і імунологічними показниками, 

свідчить про те, що у пацієнтів ІП частіше саме ці фактори можуть чинити 

негативний вплив на імунну відповідь у разі наявності мікозів. При цьому 

попередження переходу вірусної, бактерійної інфекції в хронічний перебіг, 

формування асоціацій збудників, раціональна антибактеріальна терапія є основним 

у профілактиці розвитку мікозів 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

ДРІЖДЖЕПОДІБНИМИ ГРИБАМИ РОДУ CANDIDA SPP., CRYPTOCOCCUS 

SPP. 

 

5.1. Клінічні особливості ініціальних симптомів ураження нервової 

системи дріжджеподібними грибами роду Cryptococcus spp. у пацієнтів з ВІЛ-

негативним статусом 

За результатами дослідження серед 170 пацієнтів нами було виявлено 27 

(15,88 %) з КрМЕ. З них у 12 (44,44 %) пацієнтів ВІЛ-статус був негативним, у 15 

(55,56 %) – позитивним (p>0,05). 

Серед 12 пацієнтів з КрМЕ і ВІЛ-негативним статусом було 6 жінок і 6 

чоловіків, у віці від 22 до 65 років. Серед цієї групи хворих у 3-х (25,00 %) мікози 

ЦНС розвинулись на тлі патології ЛОР-органів (2 – рак гортані, 1 – пухлина 

носоглотки), у 2-х (16,67 %) – ендокринопатії (декомпенсований ЦД II типу, 

хронічна надниркова недостатність), у 2-х (16,67 %) – олігодендрогліома, по одному 

випадку на фоні туберкульозного МЕ, хронічної ниркової недостатності, пов'язаної з 

хронічним пієлонефритом, поліпозним циститом, гемолітичної анемії, системного 

захворювання сполучної тканини, колоїдної кісти III шлуночка головного мозку 

(рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Фонова патологія у пацієнтів з КрМЕ 
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Серед осіб з патологією ЛОР-органів двоє поступили у ВІТД після 

оперативного лікування і повторних курсів хіміо- і променевої терапії, один пацієнт 

після паліативного оперативного лікування. Пацієнт з органічною патологією 

головного мозку поступив після проведення операції з тотального видалення 

колоїдної кісти III шлуночку, але післяопераційний період був ускладнений 

тривалою назальною ліквореєю (протягом 2,5 місяців). Двоє пацієнтів з первинними 

пухлинами ЦНС поступили у ВІТД після оперативного лікування, в одному випадку 

і подальших курсів променевої терапії (до 11 сеансів). 

За результатами аналізу даних анамнезу було виявлено, що на ініціальні 

прояви КрМЕ впливає преморбідний фон пацієнтів і характер попередніх медичних 

втручань (додаток Д). Відповідно до отриманих результатів всіх пацієнтів ми 

умовно розділили на три групи: І – пацієнти, в яких КрМЕ розвинувся на фоні 

декомпенсованої соматичної патології; ІІ – пацієнти, у яких КрМЕ розвинувся на тлі 

органічної або онкологічної патології і проведених оперативних втручань; ІІІ – 

пацієнти, у яких була спочатку тяжка інфекційна патологія ЦНС. 

До І групи включено 5 (41,67 %) випадків КрМЕ на тлі тяжкого перебігу 

соматичної патології (декомпенсований ЦД, хронічна надниркова недостатність, 

хронічна ниркова недостатність, тяжкий перебіг гемолітичної анемії, системне 

захворювання сполучної тканини). Серед цих хворих були лише жінки у віці від 22 

до 65 років. Тривалість перебігу основного захворювання коливалась від одного 

року до п’яти років. Більшість пацієнток (33,33 %) яких-небудь попередніх яскравих 

симптомів, що характеризували декомпенсацію, наявної у них соматичної патології, 

не відмічали. У зв'язку з чим за медичною допомогою тривалий час не зверталися, 

займалися самолікуванням, в період гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) 

часто приймали антибактеріальні препарати широкого спектру дії (від 3-х до 7-ми 

курсів за рік). 

У трьох (25,00 %) пацієнток з цієї групи розвиток КрМЕ був досить типовим. 

Впродовж 5–7-ми днів спостерігалося наростання інтенсивності головного болю, 

зберігався субфебрилітет на рівні 37,3-37,6oС, запаморочення, нудота. У двох 

(16,67 %) випадках – додатково реєструвалися катаральні симптоми, кашель. 
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Первинно всі пацієнтки лікувалися самостійно вдома, розцінивши наявні симптоми 

як прояви ГРВІ. На 10-14-й день хвороби стан прогресивно погіршувався, головний 

біль набував постійного розпираючого характеру, виникала загальмованість, стійка 

сонливість, вогнищева неврологічна симптоматика (диплопія, порушення 

координації рухів, зниження сили в кінцівках), порушення свідомості за типом 

оглушення. У зв'язку з цим пацієнтки були екстрено госпіталізовані в неврологічне, 

інфекційне відділення за місцем проживання з діагнозом менінгоенцефаліт, ГРВІ. 

При первинному обстеженні в СМР визначався помірний цитоз Ме=150 клітин/мкл 

(LQ=76 клітин/мкл, UQ=250 клітин/мкл), переважно лімфоцитарного характеру 

(85,00 %). 

Ці показники загальноклінічного обстеження ліквору первинно розцінювалися 

як прояви вірусного МЕ і призначалися антибактеріальні і противірусні препарати 

(гропринозин, аміксин, віферон, цефтріаксон). У двох випадках паралельно в СМР 

було виявлено EBV (ДНК+). 

У двох випадках при повторному дослідженні СМР через 5 днів (у зв'язку з 

відсутністю позитивної клінічної динаміки) мікроскопічно були виявлені 

дріжджеподібні гриби (криптококи). У інших випадках КрМЕ був діагностований 

лише в умовах ВІТД. 

На цьому фоні негативно відрізняються ініціальні клінічні прояви КрМЕ у 2-х 

пацієнток з тяжким перебігом гемолітичної анемії і системним захворюванням 

сполучної тканини. Пацієнтка Ш. 62 роки, з тяжким перебігом гемолітичної анемії, 

впродовж року шість разів перебувала на стаціонарному лікуванні у зв'язку з частим 

гемолітичним кризом (зниження рівня гемоглобіну до 43 г/л) і постійно приймала 

циклоспорин і преднізолон (у дозі до 40 мг). Мікозний МЕ у неї розвинувся (через 

рік після встановлення діагнозу) гостро з порушення свідомості за типом сопору, 

швидкого прогресу вогнищевої неврологічної симптоматики (анізокорія, розбіжна 

косоокість, правосторонній геміпарез), підвищення артеріального тиску (АТ) до 

180 – 200/100 мм рт. ст., у зв'язку з чим первинно проводився диференціальний 

діагноз з гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК) (ішемічний інсульт, 

субарахноїдальний крововилив).  
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Температурна реакція або симптоми інтоксикації не спостерігались. У СМР 

при первинному обстеженні визначався цитоз на рівні 120 клітин, змішаного 

нейтрофільно-лімфоцитаного характеру, помірна протеїнрахія (0,99 г/л), поодинокі 

клітини криптококу, що брунькуються. 

У другому випадку пацієнтка Г., 65 років, тривалий час приймала гормональні 

препарати з приводу системного захворювання сполучної тканини. Стан 

прогресивно погіршувався, після перенесеної ГРВІ розвинулася декомпенсація, 

поліорганна недостатність, явища двобічної пневмонії, порушення свідомості, 

вогнищева неврологічна симптоматика, яка первинно також була розцінена, як 

результат порушення мозкового кровообігу. За результатами додаткового 

обстеження був діагностований туберкульоз легень, ЦНС. У зв'язку з відсутністю 

стабільної позитивної динаміки на тлі протитуберкульозної терапії в період 

дообстеження був діагностований генералізований криптококоз і КрМЕ.  

До ІІ групи були віднесені пацієнти з органічною патологією ЛОР-органів (рак 

гортані, пухлина носоглотки), головного мозку (колоїдна кіста III шлуночку, 

прогресуюча гідроцефалія, олігодендрогліома) і КрМЕ. Серед них були лише 

чоловіки, середній вік становив 38,5±3,4 роки. 

Фактори, що сприяли розвитку криптококозу в даних випадках були 

онкопатологія, повторні курси хіміо- і променевої терапії, травматичне порушення 

цілісності анатомічних бар'єрів ЦНС, пов'язане з патологічним процесом і 

оперативними втручаннями. У 3-х (16,67 %) пацієнтів клініка КрМЕ розвинулась в 

середньому протягом Me=13 днів (LQ=8 днів, UQ=21 день): пригнічення свідомості, 

головний біль, нудота, блювота, лихоманка, базальна вогнищева неврологічна 

симптоматика виникли практично одночасно із загальномозковою. 

У двох інших випадках перші прояви МЕ розвинулись у пацієнтів на 5-7-й 

день після оперативного втручання: різке підвищення температури тіла до 39,0oС, 

диплопія, порушення свідомості, психомоторне збудження. При первинному 

обстеженні в СМР був помірний плеоцитоз до 500 клітин/мкл змішаного 

нейтрофільно-лімфоцитарного характеру, з високим рівнем білка до 1,2 г/л, 
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помірною гіпорахією. Мікроскопічно гриби не виявлялися. У всіх даних випадках 

діагноз при направленні у ВІТД – менінгоенцефаліт бактеріальної етіології.  

До ІІІ групи була віднесена пацієнтка К. 24 роки, у якої криптококове 

ураження ЦНС у вигляді ко-інфекції розвинулося на тлі ТМЕ. Предикторами цього 

ускладнення були: тривала антибактеріальна терапія (більше 4 місяців), тяжкий 

перебіг основного захворювання, що супроводжувався прогресуючою 

гідроцефалією, вентрикулітом, хіміорезистентністю до протитуберкульозних 

препаратів, супутні захворювання – ЦД II типу, ожиріння 3 ст. У зв'язку з тим, що 

клінічні прояви туберкульозного і криптококового МЕ, мають схожі прояви, 

істотних змін впродовж основного захворювання на тлі приєднання грибкової 

інфекції не було виявлено. Клінічно стабільно домінував цефалгічний синдром, 

координаторні порушення, субфебрилітет, транзиторне порушення свідомості до 

рівня оглушення в період підвищення внутрішньочерепного тиску (ВЧТ). Лише 

постійний моніторинг загальноклінічних показників ліквору, ВЧТ (у зв'язку з 

прогресуючою гідроцефалією), дозволив виявити поступове наростання рівня 

цитозу до 100 клітин/мкл, лімфоцитарного характеру, незважаючи на 

протитуберкульозну терапію (протягом 4-х місяців), що безперервно проводилась. 

На 5-ту добу після реєстрації наростання цитозу мікроскопічно в СМР були виявлені 

криптококи, у тому числі і форми, що брунькуються.  

 

5.2. Клінічні особливості ініціальних симптомів ураження нервової 

системи дріжджеподібними грибами роду Cryptococcus spp. у пацієнтів з ВІЛ-

позитивним статусом  

За 3 роки у рамках дослідження на наявність мікозів ЦНС було обстежено 39 

(23 жінки, 16 чоловіків) пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Основою для обстеження на 

криптококоз були клініко-інструментальні симптоми ураження ЦНС 

(менінгоенцефаліт, енцефаломієліт), які вимагали диференціальної діагностики або 

уточнення етіології. За цей період було виявлено 15 (38,46 % з числа ВІЛ-

інфікованих і 55,56 % з числа усіх діагностованих випадків КрМЕ) пацієнтів з КрМЕ 

(у 8 жінок і 7 чоловіків). Середній вік цієї групи пацієнтів становив Ме=37,7 років 
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(LQ=33,1 роки, UQ=40,0 років), 12 (80,0 %) осіб знали тривалий час про свій статус, 

перебували на обліку, але не проходили обстеження згідно з діючими протоколами. 

Троє пацієнтів (20,0 %) не знали про свій статус, але тривалий час (від 3-х до 6-ти 

місяців) консультувалися у фахівців з приводу різних патологічних станів (Herpes 

zoster, дерматофітія кистей, стоп, генералізований псоріаз, остеохондроз шийно-

грудного відділу хребта, хронічний пієлонефрит, бронхіт, гостра респіраторна 

вірусна інфекція з тривалою лихоманкою). Уточнення діагнозу, як і визначення в 

них статусу вперше було проведене в умовах ВІТД, уразі добровільної згоди. На 

момент обстеження у всіх пацієнтів захворювання (ВІЛ-інфекція), відповідало IV 

клінічній стадії. 

Середнє значення CD4+ лімфоцитів у цієї групи пацієнтів дорівнювало Ме=48 

клітин/мкл (LQ=20 клітин/мкл UQ=65 клітин/мкл). За результатами комплексного 

обстеження у всіх 15 пацієнтів КрМЕ поєднувався із специфічним туберкульозним 

ураженням органів дихання (лімфатичних вузлів, легень), переважно дисемінованою 

(53,33 %) формою, в інших випадках була діагностована інфільтративна з 

деструкцією (33,33 %) з розвитком ексудативного плевриту, вогнищева (6,67 %) і 

фіброзно-кавернозна форми (6,67 %). 

 У восьми (53,33 %) пацієнтів ще до виявлення криптококового антигену в 

СМР був діагностований туберкульозний МЕ. В усіх випадках ТМЕ був проявом 

гематогенного дисемінованого туберкульозу. У СМР первинно у п’яти пацієнтів був 

виявлений лімфоцитарний цитоз в середньому Ме=80 клітин/мкл (LQ=40 

клітин/мкл, UQ=160 клітин/мкл), На тлі терапії, що проводилась, у всіх хворих з цієї 

групи первинно була досягнута позитивна динаміка (клінічно, за результатами 

СМР). Проте, в середньому на 4 – 6-му тижні безперервної протитуберкульозної 

терапії відмічено розвиток нової неврологічної (стволової, базальної) симптоматики, 

прогрес ГГС, що свідчило або про розвиток резистентності до терапії, що 

проводилася, або наявність мікст-інфекції. В даній категорії пацієнтів туберкульоз, у 

тому числі і з ураженням ЦНС, як супутня опуртуністична інфекція, достовірно 

частіше реєструвався у порівнянні з хворими на КМЕ і КрМЕ з ВІЛ-негативним 

статусом (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=35,51; df=4; р=0,0001). 
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Виявлення ВІЛ-інфекції достовірно частіше реєструвалось серед пацієнтів з 

КрМЕ (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=57,85; df=4; р=0,0001). 

 

5.3. Клінічні особливості ініціальних симптомів ураження нервової 

системи дріжджеподібними грибами роду Candida spp. 

За останні 5 років у ВІТД було обстежено і проліковано шість (3,53 %) (3 

жінок і 3 чоловіків) пацієнтів з КМЕ, середній вік яких становив 45,8 ± 6,7 років 

(min=18 років, max=62 роки). 

У всіх пацієнтів при повторних тестуваннях методами ІФА та імуноблоту 

антитіл до ВІЛ виявлено не було. Кандидозне ураження ЦНС в одному випадку 

розвинулося внаслідок відкритої черепно-мозкової травми, ускладненої вторинним 

МЕ, СПОН. У п’яти (83,33 %) випадках КМЕ став ускладненням онкологічного 

процесу: раку молочної залози з множинними метастазами в головний мозок, 

анапластичної епіндимоми, апластичної анемії, раку щитоподібної залози з 

розвитком паранеопластичного лейкоенцефаліту, медулобластоми. У випадках з 

КМЕ онкопатологія мала достовірно більше значення (зареєстровано в 1,9 рази 

частіше) в розвитку даного патологічного процесу у порівнянні з пацієнтами з 

КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=22,14; 

df=4; р=0,0002). 

У всіх випадках ІК з ураженням ЦНС розвивався, як опортуністична інфекція 

на тлі тяжкого перебігу основного захворювання. КМЕ, як наслідок генералізації 

інфекції, поєднувався з іншими клінічними формами ІК: ОФК+КМЕ – три (50,00 %) 

випадки, по одному – КМЕ+КСС, ОФК+КСС+КП+КМЕ, ОФК+КШ+КСС+КМЕ. 

За даними анамнезу від моменту встановлення основного захворювання до 

появи перших симптомів КМЕ проходило в середньому 3±1,2 місяці (в одному 

випадку 11 місяців). Факторами, що сприяли розвитку ІМ, були тривалі повторні 

курси антибактеріальної і гормональної терапії, оперативні втручання, променева 

терапія. Усі пацієнти до госпіталізації приймали антибактеріальні препарати (у двох 

випадках меронем, по одному – цефтріаксон, левофлоксацин, гатіфлоксацин, 
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амікацин). При цьому флуконазол додатково отримували двоє пацієнтів (у дозі 

100 мг і 800 мг).  

Перші прояви КМЕ в чотирьох (66,67 %) випадках були неспецифічними: 

спостерігалося поступове (впродовж 10-14 днів) наростання інтенсивності 

головного болю, що супроводжувався блювотою, лихоманкою, порушенням 

свідомості за типом оглушення, лабільністю артеріального тиску. Ці симптоми 

тривалий час розглядалися як прояви органічного ураження ЦНС внаслідок травми 

або онкопроцесу. Вогнищева неврологічна симптоматика, у тому числі і базальна, 

з'являлася ще до розвитку стійкого ГГС. У міру того, як прогресувало захворювання, 

розвивалися і частіше відмічались гіпертензійно-гідроцефальні і вегетативні кризи 

на тлі поступового пригнічення свідомості (додаток Ж). 

У двох (33,33 %) пацієнтів стан погіршувався швидко і різко. У одному 

випадку після оперативного втручання на 4-ий день розвинулася клінічна картина 

вторинного бактерійного МЕ, в іншому – раптове наростання вогнищевої 

неврологічної симптоматики, за типом ГПМК на тлі гіпертонічного кризу.  

Ініціальними скаргами у всіх пацієнтів були: інтенсивний головний біль 

(100,00 %), нудота (83,33 %), блювота (50,00 %), запаморочення (83,33 %), 

лихоманка (Ме=37,8oС, LQ=37,4 oС, UQ=38,6 oС) з ознобом (50,00 %). 

 

5.4. Порівняльна характеристика клінічних симптомів мікозного 

ураження центральної нервової системи  (Candida ssp., Сryptococcus ssp.) 

Під час проведеного аналізу були виявлені деякі відмінності в клінічних 

проявах грибкових менінгоенцефалітів в залежності від ВІЛ-статусу та етіології 

процесу. 

Більшість пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом були переведені у 

ВІТД в середньому на 18±2,1 день хвороби у тяжкому стані, з порушенням 

свідомості за ШКГ Ме=12,1 балів (LQ=11 балів; UQ=13 балів). Діагноз при 

госпіталізації – гострий менінгоенцефаліт. Лише у трьох випадках криптококова 

етіологія процесу була встановлена ще до направлення у ВІТД. У інших – ураження 

ЦНС пов’язували з вірусною або бактеріальною інфекцією. 
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На момент госпіталізації стан восьми (66,67 %) пацієнтів був тяжкий, в 

чотирьох (33,33 %) випадках украй тяжкий. У семи (58,33 %) пацієнтів 

спостерігалися ознаки НГМ, ГГС, стволові симптоми. Найскладніше було 

оцінювати неврологічний статус у пацієнтів з органічним ураженням ЦНС на фоні 

онкопатології, туберкульозного менінгоенцефаліту, після оперативних втручань у 

зв'язку з тим, що частина симптомів могла бути обумовлена неспецифічним 

мікозним процесом. Температура тіла у більшості випадків тривалий час 

утримувалася на рівні Ме=37,4oС (LQ=37,1 oС UQ=37,8 oС), з ознобом в 11 (91,67 %) 

випадках. У дев’яти пацієнтів були зареєстровані менінгеальні симптоми, 

найчастіше у вигляді ригідності м'язів потилиці (41,67 %). Стволові порушення були 

відмічені у семи (58,33 %) пацієнтів. Епіприступи реєструвалися в трьох (25,00 %) 

випадках, в семи (58,33 %) – напади психомоторного збудження. Синдром 

інтоксикації спостерігався у всіх пацієнтів.  

У всіх хворих паралельно спостерігалися патологічні реакції з боку ССС 

(глухість серцевих тонів, порушення ритму, лабільність АТ). Систолічний 

артеріальний тиск (САТ) в середньому дорівнював Ме=124,7 мм рт. ст. (LQ=110,0 

мм рт. ст, UQ=140,0 мм рт. ст.). Діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) в середньому 

становив Ме=77 мм рт. ст (LQ=70,0 мм рт. ст, UQ=90,0 мм рт. ст). Частота серцевих 

скорочень Ме=83 за хв. (LQ=74 за хв., UQ=98 за хв.). У 11 (91,67 %) пацієнтів 

реєструвалися і зміни з боку ДС: явища вогнищевої або застійної пневмонії. Частота 

дихання (ЧД) Ме=19 за хв. (LQ=18 за хв., UQ=21 за хв.). SpO2 94 % (LQ=92 %, 

UQ=96 %) У восьми (66,67 %) випадках реєструвалися ознаки поліорганної 

недостатності (за шкалою MODS), обмінно-ендокринних порушень з переважанням 

катаболічного синдрому.  

На момент обстеження у 12 (80,00 %) пацієнтів з КрМЕ і ВІЛ-позитивним 

статусом стан був тяжкий, у трьох (20,00 %) середньотяжкий. Рівень свідомості за 

ШКГ Ме=13,4 балів (LQ=13,0 балів, UQ=14,1 балів). У більшості пацієнтів 

реєструвався головний біль помірної інтенсивності (53,33 %), нудота (73,33 %), 

блювота (33,33 %), лихоманка на рівні Ме=37,4oС, біль при ковтанні (46,67 %). У 14 

пацієнтів реєструвалися менінгеальні симптоми, найчастіше ригідність м'язів 
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потилиці (53,33 %). Серед симптомів найчастіше мали місце загальномозковий, 

менінгеальний, гіпертензійно-гідроцефальний, порушення функції черепних нервів, 

психоемоційні, вегетативні порушення. У більшості хворих паралельно 

спостерігалися патологічні реакції з боку ССС (глухість серцевих тонів, порушення 

ритму, лабільність АТ). САТ в середньому становив Ме=121,1 мм рт. ст. (LQ=115,0 

мм рт. ст, UQ=130,0 мм рт. ст.). ДАТ в середньому становив Ме=76 мм рт.ст 

(LQ=70,0 мм рт. ст, UQ=80,0 мм рт. ст). Частота серцевих скорочень Ме=82 за хв. 

(LQ=73 за хв., UQ=90 за хв.). У всіх пацієнтів реєструвалися зміни з боку ДС, що 

відповідали стадії і формі туберкульозу. ЧД Ме=19 за хв. (LQ=17 за хв., UQ=20 за 

хв.). SpO2 95 % (LQ=94 %, UQ=96 %). Лише у двох (13,33 %) випадках 

реєструвалися ознаки поліорганної недостатності (за шкалою MODS), обмінно-

ендокринних порушень з переважанням катаболічного синдрому.  

Пацієнти з КМЕ були госпіталізовані у ВІТД у тяжкому стані, з порушенням 

свідомості за ШКГ Ме=9,2 балів (LQ=8,3 балів UQ=12,6 балів), ознаками НГМ 

(100,00 %), гідроцефального синдрому, СПОН. При поступленні поліорганна 

недостатність була зареєстрована у трьох (50,00 %) пацієнтів. Провідними 

синдромами були: загальномозковий (100,00 %), менінгеальний (83,33 %), ГГС 

(100,00 %), базальний (100,00 %), стволові порушення (83,33 %), психоемоційні, 

когнітивні і вегетативні порушення (100,00 %), інтоксикація (100,00 %).  

У пацієнтів з КМЕ спостерігалися патологічні реакції зі сторони ССС 

(глухість серцевих тонів, порушення ритму, лабільність АТ). САТ в середньому 

становив Ме=135,1 мм рт. ст. (LQ=125,0 мм рт. ст, UQ=150,0 мм рт. ст.). ДАТ в 

середньому становив Ме=96 мм рт. ст (LQ=80,0 мм рт. ст, UQ=110,0 мм рт. ст). 

Частота серцевих скорочень Ме=92 за хв. (LQ=81 за хв., UQ=105 за хв.). У всіх 

пацієнтів реєструвалися зміни з боку ДС, які відповідали стадії і формі 

туберкульозу. ЧД Ме=20 за хв. (LQ=18 за хв., UQ=21 за хв.). SpO2=94 % (LQ=92 %, 

UQ=95 %). У трьох (50,00 %) пацієнтів реєструвалися ознаки поліорганної 

недостатності (за шкалою MODS), обмінно-ендокринні порушення з переважанням 

катаболічного синдрому.  
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За ступенем тяжкості між пацієнтами даних трьох груп була виявлена 

достовірна відмінність (ANOVA за методом Краскела-Уоліса χ2=15,46; df=4; 

р=0,0003). Стан пацієнтів з КрМЕ і ВІЛ-негативним статусом, КМЕ під час 

госпіталізації у ВІТД чи первинного обстеження був тяжкий або вкрай тяжкий. 

Випадків із станом середнього ступеня тяжкості на відміну від пацієнтів з КрМЕ з 

ВІЛ-позитивним статусом зафіксовано не було. В таблиці 5.1 представлена 

порівняльна характеристика клінічних симптомів у пацієнтів з менінгоенцефалітами 

криптококової, кандидозної етіології. 

Таблиця 5.1 

Порівняльна характеристика клінічних проявів менінгоенцефалітів, 

викликаних Candida ssp., Сryptococcus ssp. 

Клінічні синдроми і 

симптоми 

І група, пацієнти 

з КрМЕ з ВІЛ-

негативним 

статусом, n=12 

ІІ група, 

пацієнти з 

КрМЕ з ВІЛ-

позитивним 

статусом, 

n=15 

ІІІ група, 

пацієнти з 

КМЕ, n=6 

Р1,2,3 

Абс. % Абс. % Абс. % 

 

Поруше

ння 

свідомо

сті 

Свідомість 

ясна 

1* 8,33 6* 40,00 0* 0 0,03 

Оглушення 4 33,33 6 40,00 2 33,33 0,05 

Сопор 4 33,33 2* 13,33 3* 50,00 0,03 

Кома 3 25,00 1 6,67 1 16,67 0,05 

Порушення свідомості 

за ШКГ (балів) 

Ме=12,1; LQ=11; 

UQ=13  

Ме=13,4; 

LQ=13,0; 

UQ=14,1  

Ме=9,2, 

LQ=8,3 

UQ=12,6  

0,005 

Ознаки набряку 

головного мозку 

7* 58,33 3* 20,00 4 66,67 0,001 

Загальн

омозко

ві 

симпто

ми 

Головний біль 

інтенсивний 

9* 75,00 7* 46,67 6* 100 0,001 

Головний біль 

помірної 

інтенсивності 

3 25,00 8* 53,33 0* 0 0,001 

Нудота 8* 66,67 11* 73,33 6* 100 0,001 

Блювота 7 58,33 5 33,33 4 66,67 0,05 
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Продовж. табл. 5.1 

Світлобоязнь 8 66,67 12 80,00 4 66,67 0,05 

Гіперкузія 4 33,33 6 40,00 4 66,67 0,05 

Менінг

еальний 

синд-

ром 

Ригідність 

м’язів потилиці 

4 33,33 8* 53,33 1* 16,67 0,04 

Ригідність+  

С-м Керніга 

4 33,33 6 40,00 4 66,67 

Ригідність+С-м 

Керніга+С-м 

Брудзинського 

1 8,33 0* 0 1* 16,67 

Гіпертензійно-

гідроцефальний 

синдром 

11* 91,67 13* 86,67 6* 100 0,01 

Стволові порушення 7 53,33 5* 33,33 5* 83,33 0,001 

Рухові 

порушення 

Тетрапарез 9* 75,00 3* 20,00 3 50,00 0,04 

Парапарез 1 8,33 2 13,33 0 0 

Геміпарези 2 16,67 3 20,20 2 33,33 

Сенсорні 

порушення 

Гіперестезії 8 67,67 10 66,67 4 66,67 0,87 

Гіпестезії 1 8,33 2 13,33 1 16,67 

Парестезії 3 25,00 3 20,00 1 16,67 

Порушення функції 

черепних нервів 

11 91,67 14 93,33 6 100,0 0,87 

Акінетико-регідний 

синдром 

3 25,00 5 33,33 3 50,0 0,05 

Мозочкові порушення 10* 83,33 8* 53,33 4 66,67 0,03 

Тазові порушення 7 58,33 6 40,00 3 50,00 0,67 

Психоемоційні 

порушення 

10* 83,33 13* 86,67 6* 100,0 0,03 

Когнітивні порушення 9* 75,0 9* 75,0 6* 100,0 0,04 

Вегетативні порушення 12 100 12 100 6 100,0 1,0 

Поліорганна 

недостатність 

8* 66,67 2* 13,33 3* 50,00 0,03 

Рівень CD4+ лімфоцитів 

клітин/мкл 

>400*  <100*  >400*  0,01 

Наявність туберкульозу 

дихальної системи 

1* 8,33 15* 100 0 0 0,001 
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Продовж. табл. 5.1 

Наявність фонової 

онкологічної патології 

7* 58,33 1 6,67 5* 83,33 0,01 

Додаткові фактори Тяжка соматична 

патологія в стадії 

декомпенсації, 

променева, 

хіміотерапія, 

оперативні 

втручання на 

головному мозку 

Інші тяжкі 

опортуністи

чні інфекції 

(вірусні 

гепатити, 

туберкульоз) 

Тяжка 

соматична 

патологія в 

стадії 

декомпенсац

ії 

 

Примітка: р між групами розраховано за методом Краскела- Уолліса. 

Р – для кількісних показників розраховувалося за методом Манна-Уітні. Ме – 

медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль. 

 

Як видно з таблиці, за рівнем свідомості при первинному обстеженні серед 

пацієнтів з КрМЕ і ВІЛ-позитивним статусом було достовірно більше випадків з 

ясною свідомістю, порушенням по типу оглушення (ANOVA за методом Краскела-

Уолліса χ2=27,56; df=4; р=0,03). В цій групі відмічено більш високий бал рівня 

свідомості за ШКГ (Ме=13,4 балів) (ANOVA за методом Краскела-Уолліса 

χ2=20,03; df=4; р=0,005), в той час, як в групі пацієнтів з КМЕ середній рівень 

свідомості за ШКГ був Ме=9,2 балів. Ознаки набряку головного мозку достовірно 

частіше (в 3,3 рази) були також виявлені у пацієнтів з КМЕ у порівнянні з групою з 

КрМЕ з ВІЛ-позитивним статусом (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=23,20; 

df=4; р=0,001). Із загальномозкових симптомів інтенсивний головний біль турбував 

всіх пацієнтів з КМЕ і 75,00% з КрМЕ (ANOVA за методом Краскела-Уолліса 

χ2=27,45; df=4; р=0,001), на відміну від пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним 

статусом, серед яких найчастіше реєструвався головний біль помірної інтенсивності 

(53,33%). Відчуття нудоти на фоні головного болю також достовірно частіше (в 1,3 

рази) відчували пацієнти з КМЕ у порівнянні з групою з КрМЕ (ANOVA за методом 

Краскела-Уолліса χ2=17,79; df=4; р=0,001). Ригідність м’язів потилиці, як 

ізольований симптом менінгеального синдрому достовірно частіше реєстрували 

серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=34,30; 
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df=4; р=0,04). В жодному випадку у даній групі пацієнтів не виявлено поєднання 

всіх менінгеальних симптомів (ригідність, с-м Керніга, с-м Брудзинського). Під час 

первинного обстеження достовірні ознаки ГГС частіше реєструвались (ANOVA за 

методом Краскела-Уолліса χ2=36,34; df=4; р=0,001) серед пацієнтів з КМЕ і КрМЕ з 

ВІЛ-позитивним статусом. Проте, на результати даного обстеження могло впливати 

призначення пацієнтам з КрМЕ з ВІЛ-позитивним статусом великих доз осмотичних 

діуретиків з приводу ГГС на тлі туберкульозу ЦНС. Стволові порушення достовірно 

частіше (в 2,5 рази) реєструвались у пацієнтів з КМЕ у порівнянні з пацієнтами з 

КрМЕ з ВІЛ-позитивним статусом (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=36,97; 

df=4; р=0,001). Вогнищева неврологічна симптоматика у вигляді рухових 

(тетрапарез) і мозочкових порушень достовірно частіше реєструвалась серед 

пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом у порівнянні з пацієнтами з ВІЛ-

позитивним статусом (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=9,09; df=4; р=0,04). 

Психоемоційні і когнітивні порушення були характерними для всіх груп пацієнтів, 

але частіше (100,00 %) виявлялись при КМЕ (ANOVA за методом Краскела-Уолліса 

χ2=15,79; df=4; р=0,04). Поліорганна недостатність, як відображення тяжкості стану 

пацієнта, декомпенсації супутньої патології, несприятливого прогнозу, достовірно 

частіше (в 5 і 3 рази, відповідно) реєструвалась серед пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-

негативним статусом і КМЕ (ANOVA за методом Краскела-Уолліса χ2=21,02; df=4; 

р=0,03), що також підтверджує несприятливе значення хронічної соматичної, 

онкологічної патології для даної категорії хворих. 

***** 

Таким чином, на основі проведеного дослідження серед груп ризику з 

развитку КрМЕ була виявлена нова група хворих з онкопатологією лор-органів і 

після оперативних втручань на кістках черепа і головному мозку. Ініціальні прояви 

КрМЕ у пацієнтів з ВІЛ-негативним статусом залежать від фонової патології, 

проведених раніше оперативних втручань і можуть протікати як класично, так і по 

типу вторинного гнійного менінгоенцефаліту чи по типу ГПМК. У пацієнтів з ВІЛ-

позитивним статусом КрМЕ поєднуються (100,00 %) з туберкульозом легень і ЦНС 

(53,33 %), що клінічно первинно важко диференціювати і прогностично 
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несприятливо. КМЕ в переважній більшості випадків був ускладненням 

онкопатології (83,33 %) (p<0,01). Перші прояви КМЕ можуть бути неспецифічні та 

тривалий час розглядатися як прояви органічного ураження ЦНС внаслідок травми 

або онкопроцесу. В усіх випадках діагностика мікозного ураження нервової системи 

була несвоєчасною. Пацієнти були госпіталізовані у ВІТД в середньому на 18±2,1 

день хвороби у тяжкому стані. Клінічно пацієнти з КрМЕ з ВІЛ-негативним 

статусом та КМЕ були у більш тяжкому стані і прогностично несприятливіші, що 

було пов'язано з наявністю у них тяжкої соматичної або онкологічної патології. 

Частина патологічної неврологічної симптоматики, здебільшого, була обумовлена 

органічним ураженням ЦНС основним процесом. Більш глибоке порушення 

свідомості, виражена загальномозкова симптоматика, стволові порушення 

реєструвались у пацієнтів з КМЕ і КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом (p<0,01). 

Менінгеальні симптоми у вигляді ізольованого симптому – ригідності м’язів 

потилиці були характерні для КрМЕ у пацієнтів з ВІЛ-позитивним статусом p<0,05), 

у цієї ж категорії пацієнтів реєструвався рефрактерний ГГС. Поліорганна 

недостатність, як відображення тяжкості стану пацієнта, декомпенсації супутньої 

патології, несприятливого прогнозу, достовірно частіше (в 5 і 3 рази, відповідно) 

реєструвалась серед пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом і КМЕ (p<0,01), 

що необхідно враховувати в підходах до комплексного лікування, виборі доз і 

препаратів для антифунгальної терапії. 



101 

 

РОЗДІЛ 6 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

ДРІЖДЖЕПОДІБНИМИ ГРИБАМИ РОДУ CANDIDA SPP., 

CRYPTOCOCCUS SPP. 

 

6.1. Особливості лікворологічної діагностики криптококового та 

кандидозного менінгоенцефаліту 

У зв’язку з неспецифічністю і поліморфізмом клінічної симптоматики 

визначальним в діагностиці мікозних менінгоенцефалітів є дослідження різними 

методами СМР. 

Як показали результати дослідження, загальноклінічний аналіз СМР також не 

завжди відображає характер чи підтверджує наявність патологічного процесу в 

ЦНС, особливо у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, онкопатологією, станом після 

променевої терапії.  

В таблиці 6.1 представлена порівняльна характеристика загальноклінічного, 

біохімічного дослідження СМР у пацієнтів з КрМЕ і КМЕ. 

Таблиця 6.1 

Порівняльна характеристика показників СМР у пацієнтів з КрМЕ і КМЕ 

Показник І група, пацієнти 

з КрМЕ з ВІЛ-

негативним 

статусом, n=12 

ІІ група, пацієнти 

з КрМЕ з ВІЛ-

позитивним 

статусом, n=15 

ІІІ група, 

пацієнти з КМЕ, 

n=6 

Р1,2,3 

Колір Білий відтінок в 

33,33%* 

Без кольору в 

100,00%* 

Білуватий в 

83,33%* 

0,03 

Прозорість, %  Мутний в 33,3%* Прозорий в 

100,00%* 

Мутний в 

83,33%* 

0,03 

Цитоз, 

клітин/мкл 

Ме=135,* 

LQ=80, UQ=290 

Ме=8,* 

LQ=6, UQ=11 

Ме=454,* 

LQ=315, UQ=567 

0,001 

Відсоток 

лімфоцитів 

Ме=85,00%, 

LQ=76,00%, 

UQ=95,00% 

Ме=100,00%* Ме=50,00%,* 

LQ=76,00%, 

UQ=95,00% 

0,04 

Білок, г/л Me=0,66,* 

LQ=0,33, UQ=1,4 

Ме=0,28, 

LQ=0,24, 

UQ=0,33 

Ме=1,1,* 

LQ=0,66, 

UQ=1,99 

0,03 
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Продовження таблиці 6.1. 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Me=1,3, LQ=1,1, 

UQ=2,1 

Ме=1,5, LQ=1,2, 

UQ=2,0 

Ме=1,5, LQ=1,2, 

UQ=2,1 

0,05 

Хлориди, 

ммоль/л 

Me=125, LQ=110, 

UQ=135  

Me=120, LQ=110, 

UQ=130 

Me=125, LQ=110, 

UQ=135 

0,05 

Реакція Панді +++ ++ +++ 0,05 

Реакція Нонне-

Апельта 

+++ + +++ 0,05 

Тиск, 

мм вод. ст. 

Ме=230, * 

LQ=180, UQ=280 

Ме=380,* 

LQ=280, UQ=480 

Ме=260, LQ=210, 

UQ=330 

0,03 

Позитивний 

результат 

мікроскопії 

66,67%* 33,33%* 50,00% 0,03 

Кількість грибів,  

при мікроскопії 

клітин/мкл 

Me=20,* LQ=10, 

UQ=35  

Ме=93,* LQ=57, 

UQ=123  

Me=28, LQ=12, 

UQ=43  

0,03 

Виділення 

культури гриба, 

вид гриба 

66,67%, 

Сryptococcus 

neoformans* 

13,33%, 

Сryptococcus 

neoformans* 

66,67%, Candida 

albicans 

0,01 

Примітка: р – між групами розраховано методом Краскела-Уолліса; Р – для 

кількісних показників між групами розраховувалось за методом Манна-Уітні. Ме – 

медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль. * – різниця між групами. 

 

Як видно з таблиці у пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом за 

результатами дослідження СМР: з 12 проб у чотирьох (33,33 %) пацієнтів ліквор був 

каламутним, опалесцуючий. Цитоз в середньому становив Ме=135 клітин/мкл 

(LQ=80 клітин/мкл, UQ=290 клітин/мкл), переважно лімфоцитарного характеру 

(Ме=85,00 %, LQ=76,00 %, UQ=95,00 %), Найбільш високі показники цитозу 

(max=510 клітин/мкл), лімфоцитарно-нейтрофільного характеру були відмічені у 

пацієнтів з первинними пухлинами або метастатичним ураженням головного мозку, 

після оперативних втручань. 

Тиск СМР під час проведення люмбальної пункції у більшості випадків 

(91,67 %) був підвищеним (Ме=230 мм вод. ст., LQ=180 мм вод. ст., UQ=280 мм вод. 

ст.) з максимальним значенням до 650 мм вод. ст., за винятком того, коли пацієнти 
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поступали після масивної протинабрякової терапії. Однак, зниження або 

нормалізація лікворного тиску була транзиторною, з подальшим підвищенням.  

Рівень білка коливався Me=0,66 г/л, LQ=0,33 г/л, UQ=1,4 г/л, глюкози – 

Me=1,3 ммоль/л, LQ=1,1 ммоль/л, UQ=2,1 г/л. Осадові проби Н. Апельта +++, 

реакція Панді +++.  

На момент госпіталізації мікроскопічно лише у восьми випадках (66,67 %) з 12 

були виявлені дріжджеподібні гриби (криптококи), у тому числі і форми (рис. 6.1), 

що активно брунькуються. Число таких клітин, що активно брунькуються, в 

середньому становило Me=20 клітин/мкл, LQ=10 клітин/мкл, UQ=35 клітин/мкл. 

 

Рис. 6.1 Мікроскопія СМР: криптококи і форми, що брунькуються 

Примітка: А – криптокок 

Б – криптокок, який брунькується 

 

При культуральному дослідженні (рис. 6.2) у восьми (66,67 %) випадках були 

виділені дріжджеподібні гриби роду Cryptococcus neoformans. За результатами 

дослідження чутливості грибів до АФП в трьох випадках (37,50 %) виявлена 

резистентність до Амфотерицину В, в 4-х (50,00%) – до флуконазолу. Характерним 

було те, що стійкі штами криптококів до флуконазолу були виявлені у пацієнтів, що 

А 

Б 
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отримували раніше повторні курси антибактеріальних препаратів у поєднанні з 

профілактичним призначенням флуконазолу в дозі до 200 мг/добу. 

 

Рис. 6.2 Ріст колоній Cryptococcus neoformans 

 

У хворих з КрМЕ з ВІЛ-позитивним статусом на відміну від пацієнтів з ВІЛ-

негативним статусом не спостерігались запальні зміни в СМР незважаючи на 

наявність опортуністичної мікст-інфекції. Так, в 15 пробах СМР була прозорою 

(p=0,03). Цитоз в середньому становив Ме=8 клітин/мкл (LQ=6 клітин/мкл, UQ=11 

клітин/мкл) (p=0,001), лімфоцитарного характеру, лише в одному випадку було 

виявлено 28,00 % нейтрофілів (p=0,04). Середній рівень білка дорівнював 

Ме=0,28 г/л, (LQ=0,24 г/л, UQ=0,33 г/л) і був достовірно нижче ніж у пацієнтів з 

ВІЛ-негативним статусом (p=0,03). Рівень глюкози і глобулінові реакції достовірно 

в групах не відрізнялись: глюкоза Ме=1,5 ммоль/л (LQ=1,2 ммоль/л, 

UQ=2,0 ммоль/л), осадові проби Н. Апельта +, реакція Панді ++. 

Тиск СМР під час проведення люмбальної пункції у більшості випадків був 

достовірно вищим (Ме=380 мм вод. ст., LQ=280 мм вод. ст., UQ=480 мм вод. ст.) з 

максимальним значенням до 680 мм вод. ст. (p=0,03). У п’яти (33,33%) пацієнтів на 

тлі тривалої планової масивної протинабрякової терапії і мінімальної інфузійної 

терапії тиск СМР на момент дослідження був зниженим (Ме=80 мм вод. ст., LQ=70 

мм вод. ст., UQ=110 мм вод. ст.).  
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При проведенні мікроскопії лише у п’яти (33,33 %) пацієнтів в СМР були 

виявлені клітини морфологічно схожі з криптококами у тому числі і форми, що 

активно брунькувались. Для даної категорії пацієнтів, інформативність даного 

методу в 2 рази менша у порівнянні з іншими групами (р=0,03). Проте, у випадках 

виявлення форм криптококів, що брунькуються, кількість цих форм була більшою у 

порівнянні з іншими групами і коливалась від 25 до 144 клітин/мкл (Ме=93 

клітини/мкл, LQ=57 клітин/мкл, UQ=123 клітин/мкл) (р=0,03). 

При культуральному дослідженні лише в двох (13,33 %) випадках були 

виділені дріжджеподібні гриби роду Cryptococcus neoformans, що в 5 разів рідше у 

порівнянні з пацієнтами з ВІЛ-негативним статусом (р=0,01), що також відображає 

низьку інформативність і чутливість даного методу у даної категорії пацієнтів. За 

результатами дослідження чутливості грибів до АФП в усіх випадках чутливі до 

амфотерицину і флуконазолу. 

За методом Спірмена були виявлені кореляційні зв’язки між результатами 

мікроскопічного дослідження СМР і наявністю у пацієнта туберкульозу (r|=0,27; 

р=0,01), ВІЛ-інфекції (r|=0,32; р=0,01), поліорганної недостатності (r|=0,32; р=0,01), 

призначенням раніше ГКС (r|=0,34; р=0,01). 

За результатами дослідження СМР у п’яти (83,33 %) пацієнтів з КМЕ 

спостерігалися запальні зміни. У чотирьох пробах СМР була слабо каламутною, в 

одній пробі – каламутною. Цитоз в середньому становив Ме=454 клітини/мкл 

(LQ=315 клітин/мкл, UQ=567 клітин/мкл), з коливаннями min=1 клітина, max=1920 

клітин і був більш високим, у порівнянні з пацієнтами з КрМЕ (р=0,001). У одного 

пацієнта – нейтрофільного характеру, трьох (50,00 %) пацієнтів – нейтрофільно-

лімфоцитарного характеру. Середній рівень білка дорівнював Ме=1,1 г/л, 

(LQ=0,66 г/л, UQ=1,99 г/л), глюкози Ме=1,5 ммоль/л (LQ=1,2 ммоль/л, UQ=2,1 

ммоль/л). Осадові проби Н. Апельта +++, реакція Панді ++++. Високий рівень білку 

був наслідком як запально-деструктивних змін тканин головного мозку на тлі 

мікозу, так і онкопатології. 

Варто зазначити, що відносно загальноклінічних показників СМР, єдиних 

закономірностей відмічено не було. Так, у пацієнтки з метастазами в головний 
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мозок при першому обстеженні СМР цитоз був на рівні 110 клітин (85,00 % 

лімфоцитів), білок 0,66 г/л, глюкоза 1,2 ммоль/л, реакція Панді ++, мікроскопічно 

визначалися форми грибів, що брунькувалися. У пацієнта з епіндимомою – цитоз 

становив 1 клітина, лімфоцитарного характеру, рівень білку 0,25 г/л, глюкози до 

1,1 ммоль/л, реакція Панді ++, мікроскопічно визначалися форми грибів, що 

брунькувалися (Me=28 клітин/мкл, LQ=12 клітин/мкл, UQ=43 клітин/мкл). У 

пацієнта з вторинним гнійним МЕ після ВЧМТ при первинному обстеженні СМР 

цитоз 1920 клітин/мкл, 85,00 % нейтрофілів, культурально була виділена Klebsiella 

pneumoniae, в подальшому і Candida spp. У пацієнта з раком щитовидної залози, 

церебральним токсоплазмозом, паранеопластичним лейкоенцефалітом в СМР цитоз 

10 клітин/мкл, лімфоцити, білок 0,49 г/л, глюкоза 1,5 ммоль/л, реакція Панді +++, 

мікроскопія негативна. ПЛР в СМР – Candida albicans. 

Тиск СМР під час проведення люмбальної пункції в усіх випадках був 

підвищеним (Ме=260 мм вод. ст., LQ=210 мм вод. ст., UQ=330 мм вод. ст.) з 

максимальним значенням до 420 мм вод. ст. 

Основним визначальним критерієм, на підставі якого робилося припущення 

про розвиток КМЕ, в трьох (50,00 %) випадках було виявлення мікроскопічно в 

СМР дріжджеподібних грибів (Candida spp.). У двох пацієнтів Candida spp. була 

виявлена в СМР ПЛР при скринінговому тестуванні на бактерії, гриби, простійші. У 

подальшому культурально в СМР була виділена у чотирьох (66,67 %) хворих 

Candida albicans. Одномоментно мікроскопічно і культурально визначалася Candida 

spp. лише у двох (33,33 %) пацієнтів. 

У трьох (50,00 %) хворих під час додаткового обстеження була виявлена 

асоціація ІК з герпесвірусною інфекцією: по одному випадку виявлення в СМР IgG 

HSV1/2, EBV (ДНК), IgG CMV. 

На нашу думку, одним з попередніх факторів дисемінації кандид в нервову 

систему був вчасно не розпізнаний розвиток ІК, транслокація кандид ШКТ, СС, ДС. 

Якщо в СМР у чотирьох пацієнтів була виділена лише Candida albicans, то за 

даними культурального дослідження інших біологічних середовищ додатково 

ідентифіковано три види грибів роду Candida spp.: C.albicans, C.krusei, C.glabrata. 
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Необхідно відмітити, що в усіх випадках паралельно з Candida spp. у мокротинні, 

сечі були виділені й інші патогенні збудники: в мокротинні – Staphylococcus spp. 

(S.aureus, S.epidermidis), Str. рneumoniаe, Kl. рneumoniаe, в сечі – E. сoli, Enterococcus 

spp. Найчастіше «non-albicans» штами кандид були виділені під час дослідження 

мокротиння у пацієнтів з бактерійно-грибковою пневмонією. Під час аналізу 

чутливості грибів до АФП за даними дослідження СМР в усіх чотирьох випадках 

штами C. аlbicans були чутливі до флуконазолу. 

За методом Спірмена були виявлені кореляційні зв’язки між результатами 

мікроскопії ліквору і наявністю інвазивного кандидозу у пацієнта (r|=0,35; р=0,01), 

клінічними варіантами ІК (r|=0,34; р=0,01), виявлення кандид в сечі (r|=0,32; р=0,01). 

 

6.2. Діагностика криптококової інфекції за допомогою реакції латекс-

аглютинації (CALAS®) 

З метою діагностики КрМЕ в рамках дисертаційної роботи з 2014 року було 

проведено 87 досліджень СМР з допомогою реакції латекс-аглютинації (CALAS®). В 

20 (22,99 %) випадках з первинно позитивним результатом (15 (75,00%) пацієнтів з 

ВІЛ-інфекцією), що дозволило встановити діагноз КрМЕ. У 12 пацієнтів повторно в 

динаміці було проведено 15 досліджень з метою контроля ефективності терапії (у 

восьми пацієнтів з ВІЛ-інфекцією).  

Було також проведено шість досліджень сироватки крові паралельно з 

дослідженням СМР (всі зразки від пацієнтів без ВІЛ-інфекції), з них два випадки з 

позитивним результатом (+++, ++), що дозволило говорити про генералізовану 

криптококову інфекцію. Обидва випадки у пацієнтів, які тривалий час приймали 

ГКС і цитостатики з приводу онкопатології і системного захворювання сполучної 

тканини. 

З 12 випадків виявлення КрМЕ у пацієнтів з ВІЛ-негативним статусом, у 7 

діагноз було встановлено за результатами мікроскопії СМР. З 2014 року, коли 

почали проводити діагностику додатково реакцією латекс-аглютинації (CALAS®), 

було зареєстровано п’ять випадків виявлення антигену Cryptococcus neoformans в 
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СМР у осіб з ВІЛ-негативним статусом, серед яких було чотири (80,00 %) пацієнта, 

в яких мікроскопічно криптококи в СМР не було виявлено. (рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Виявлення криптококового антигена в СМР реакцією лактекс-

аглютинації з використанням CALAS® (Позитивний результат, CALAS® +++). 

 

При детальному дослідженні цієї групи пацієнтів, у яких мікроскопічно 

криптококи не визначалися, відмічено, що з чотирьох осіб у трьох (75,00 %) 

реєструвалася онкопатологія головного мозку і були проведені оперативні 

втручання, повторна хіміо- і прицільна променева терапія протягом останніх 2-3-х 

місяців. Ще в одному випадку пацієнтка раніше тривалий час (11 місяців) приймала 

ГКС для лікування системного захворювання сполучної тканини. У цієї пацієнтки 

криптококовий антиген було виявлено і в сироватці крові. Можливо, саме 

проведення специфічної терапії значно і негативно вплинуло на місцеві фактори 

захисту з відсутністю запальних реакцій тканин на проникнення і розмноження 

збудників. 

Середній вміст (концентрація) криптококового антигена в СМР у цієї категорії 

пацієнтів становила +++, лише в одному випадку ++++. 

За методом Спірмена виявлені помірні кореляційні зв’язки між вірогідністю 

виявлення і концентрацією криптококового антигена в СМР і тяжкістю хвороби 

(|r|=-0,36; р=0,007), наявністю тяжкої супутньої патології (|r|=0,33; р=0,01), рівнем 

свідомості за ШКГ (|r|=-0,35; р=0,01), активністю поділу грибів за даними 
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мікроскопії (|r|=-0,52; р=0,006), наявністю базальних (|r|=0,49; р=0,002), стволових 

порушень (|r|=0,36; р=0,008), НГМ (|r|=0,28; р=0,04). 

У 39 пацієнтів з ВІЛ-інфекцією у всіх випадках СМР паралельно тестувалась 

мікроскопічно, культурально і з допомогою реакції латекс-аглютинації (CALAS®). З 

них у 15 (38,46 %) в СМР було виявлено криптококовий антиген, в 10 випадках 

(66,67 %) при негативному результаті мікроскопії (p=0,001), що підтверджує високу 

діагностичну значимість даного методу для цієї категорії пацієнтів. 

За результатами реакції латекс-аглютинації (CALAS®) в СМР концентрація 

антигена у цих хворих коливалась від ++ – в шести (40,00 %) випадках, +++ – 

чотирьох (26,67 %), до ++++ – п’яти (33,33 %) випадків (рис. 6.4., рис. 6.5., рис. 6.6.). 

За даними аналізу всіх результатів позитивної мікроскопії і реакції латекс-

аглютинації було відмічено, що з п’яти випадків позитивної мікроскопії, в 

чотирьох – рівень криптококового антигена відповідав вже ++++ і лише в одному 

+++, тобто процес був масивний, неконтрольований, давній. При рівні антигена ++ в 

жодному випадку криптококи мікроскопічно не були виявлені. 

  

Рис. 6.4. Виявлення криптококового 

антигена в СМР реакцією лактекс-

аглютинації. Позитивний результат, 

CALAS® ++ 

Рис. 6.5. Виявлення криптококового 

антигена в СМР реакцією лактекс-

аглютинації. Позитивний результат, 

CALAS® +++ 
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Рис. 6.6. Виявлення криптококового антигена в СМР реакцією лактекс-

аглютинації. Позитивний результат, CALAS® ++++ 

 

Факт виявлення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів мікроскопічно криптококів в 

СМР лише на етапі масивної інвазії, відрізняється від пацієнтів з КрМЕ без ВІЛ-

інфекції, але з онкопатологією головного мозку, станом після променевої терапії, у 

яких мікроскопічно криптококи в СМР не виявлялись навіть при концентрації 

антигена ++++. Це теоретично може бути обумовлено різною переважною 

локалізацією збудника, станом тканин, місцевим імунітетом. 

За методом Спірмена виявлені помірні прямі кореляційні зв’язки між 

вірогідністю виявлення і концентрацією криптококового антигена в СМР і 

етіологією первинного процесу (|r|=0,37; р=0,03), наявністю вірусних гепатитів 

(|r|=0,4; р=0,02), тяжкою супутньою патологією (|r|=0,35; р=0,04), активністю поділу 

грибів за даними мікроскопії (|r|=0,63; р=0,001), наявністю базальних (|r|=0,47; 

р=0,006), стволових порушень (|r|=0,39; р=0,02). 

З 20 первинно позитивних результатів дослідження СМР реакцією латекс-

аглютинації для виявлення криптококового антигена, у 14 випадках (70,00 %) 

результати були позитивними на фоні негативної мікроскопії. З 14 випадків у 10 

(71,43 %) хворих на фоні ВІЛ-інфекції (р<0,01). 
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Наведені дані свідчать про те, що даний метод є визначальним в діагностиці 

КрМЕ, особливо у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, онкопатологією головного мозку, 

після курсів променевої, гормональної терапії.  

 

6.3. Результати МРТ головного мозку у пацієнтів з мікозами центральної 

нервової системи 

За даними МРТ головного мозку 12 пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним 

статусом в шести (50,00 %) випадках виявлено незначне розширення 

субарахноїдальних просторів, потовщення оболонок, двухконтурність шлуночків 

без вогнищевих змін речовини головного мозку (рис. 6.7). У шести інших пацієнтів 

були виявлені вогнища маляції і запалення, діаметром від 0,2 до 2,0 см, переважно 

перивентрикулярно, на тлі значного розширення бічних шлуночків і 

субарахноїдальних просторів, в двох випадках додатково рентгенологічно 

визначалися ознаки вентрикуліту (рис. 6.8). 

Рис. 6.7 МРТ головного мозку. Розширення субарахноїдальних просторів, 

потовщення оболонок. Пацієнтка Г., 42 роки. Рак гортані. Криптококовий 

менінгоенцефаліт 
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Рис. 6.8 МРТ головного мозку. Розширення бічних шлуночків і 

субарахноїдальних просторів, вентрикуліт. Пацієнтка Ш., 62 роки. Криптококовий 

менінгоенцефаліт 

 

У трьох (25,00 %) пацієнтів з первинними пухлинами головного мозку за 

даними МРТ разом із запальними змінами в тканинах визначався основний процес, в 

деяких випадках з ділянками некрозу, крововиливів, обумовлених не лише 

інтенсивним зростанням пухлини, але і проведеними оперативними втручаннями 

(рис. 6.9., рис. 6.10). 

 

Рис. 6.9 МРТ головного мозку. Пацієнт К., 27 років. Олігодендрогліома. 

Криптококовий менінгоенцефаліт 
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Рис. 6.10 МРТ головного мозку. Пацієнт К., 27 років. Олігодендрогліома. Стан 

після оперативного лікування. Криптококовий менінгоенцефаліт 

 

За даними МРТ головного мозку пацієтів з КрМЕ з ВІЛ-позитивним статусом 

в дев’яти (60,00 %) випадках було виявлено розширення субарахноїдальних 

просторів, потовщення оболонок, двухконтурність шлуночків на тлі вогнищевих 

змін речовини головного мозку (вогнища маляції і запалення, діаметром від 0,6 до 

3,5 см), перивентрикулярно, субкортикально, в лобових і тім'яних долях, на тлі 

розширення бічних шлуночків (рис. 6.11). Під час контрастування виявлено 

неоднорідне накопичення контрасту базальною м'якою мозковою оболонкою, 

особливо в області дна III шлуночку. У чотирьох (26,67 %) пацієнтів вогнища 

запалення були множинними гіперінтенсивними в режимі Т2 і розташовувалися 

переважно в області підкіркових утворень, мозолистого тіла, бічних шлуночків, на 

тлі значного розширення субарахноїдальних просторів, що було характерно для МР-

картини КрМЕ та туберкульозу ЦНС (рис. 6.12). 
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Рис. 6.11 МРТ головного мозку. Расширення субарахноїдального простору, 

потовщення оболонок, вогнищеві зміни речовини головного мозку. Пацієнт К., 28 

років. ВІЛ-інфекція, IV кл. ст. Криптококовий менінгоенцефаліт  

Рис. 6.12 МРТ головного мозку. Розширення субарахноїдального простору, 

бічних шлуночків. Пацієнт С., 35 років. ВІЛ-інфекція, IV кл. ст. Криптококовий 

менінгоенцефаліт  

Вогнища  
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За даними МРТ головного мозку у пацієнтів з КМЕ з онкопатологією на тлі 

вогнищевих змін викликаних інфільтративним зростанням пухлин визначалися зони 

запалення і набряку, найчастіше, в перивентрикулярній області, ознаки гідроцефалії. 

У пацієнта з вторинним бактерійно-грибковим МЕ – рентгенологічні ознаки 

вентрикуліту, поодинокі вогнища запалення і ішемії в підкірковій області, 

гідроцефалія (рис. 6.13). 

Рис. 6.13 Пацієнтка Ч., 59 років. МРТ головного мозку. Mts головного мозку. 

Кандидозний менінгоенцефаліт. Вентрикуліт 

 

За результатами проведеного аналізу за методом Спірмена були встановлені 

прямі кореляційні зв’язки між розвитком КМЕ і характером хвороби (|r|=0,21; 

р=0,005), виявленням ІК на момент госпіталізації пацієнта (|r|=0,23; р=0,002), 

наявністю онкологічної патології (|r|=0,31; р=0,02), оперативними втручаннями 

(|r|=0,35; р=0,01), лікуванням до госпіталізації (|r|=0,28; р=0,03), призначенням 

антибактеріальних препаратів до госпіталізації (|r|=0,39; р=0,001), блювотою і 

нудотою у пацієнтів (|r|=0,21; р=0,02), підвищенням температури (|r|=0,24; р=0,002), 

виявленням мікроскопічно в СМР діжджеподібних грибів (|r|=0,59; р=0,001), 

гідроцефальним синдром (|r|=0,39; р=0,03), стволовими порушеннями (|r|=0,30; 

р=0,02), НГМ (|r|=0,26; р=0,002), постановкою назогастрального зонда (|r|=0,25; 
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р=0,002), постановкою сечового катетора (|r|=0,30; р=0,001), проведенням ШВЛ 

(|r|=0,22; р=0,006) і зворотня кореляція між розвитком КМЕ і рівнем свідомості за 

ШКГ (|r|=-0,23; р=0,002). 

 

6.4. Результати патологоанатомічного дослідження пацієнтів з мікозами 

центральної нервової системи 

З восьми (66,67 %) летальних випадків серед пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-

негативним статусом ми маємо можливість представити результати лише двох 

патологоанатомічних досліджень. У інших випадках рідні пацієнтів або 

відмовлялися від розтину, або смерть настала в іншому лікувальному закладі. 

Пацієнтка Г., 24 роки, за даними патологоанатомічного дослідження 

макропрепаратів і гістологічного дослідження тканин в усіх випадках були виявлені 

морфологічні субстрати МЕ: виражене потовщення і повнокров'я судин м'якої 

мозкової оболонки з проявами стазу і тромбоутворення, і з різновеликими фокусами 

значної лімфоцитарної інфільтрації (рис. 6.14). 

Рис. 6.14 Макропрепарат: головний мозок. Криптококовий менінгоенцефаліт 

 

У тканині головного мозку, особливо в стволових відділах, порушення 

цитоархітектоніки речовини з фокусами лізису тканини і полями випадання клітин, 

виражене повнокров'я судин з гіперплазією ендотелію і гліальною реакцією; 
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виражений перицелюлярний і периваскулярний набряк зі зморшкуванням нервових 

клітин і з утворенням мікрокістоподібних порожнин. М'яка оболонка була 

просякнута слизовим ексудатом, серед клітинних елементів якого переважали 

лімфоцити і макрофаги. При мікроскопічному дослідженні парафінових зрізів 

шматочків органів, забарвлених за стандартною методикою гематоксиліном і 

еозином, було виявлено мікозне ураження (криптококоз) м'якої оболонки і речовини 

головного мозку. У корі півкулі великого мозку виявлені численні псевдокістозні 

утворення, порожнини яких заповнені були скупченнями збудників з 

перифокальною гліальною проліферацією. 

В даному випадку паралельно з патологічними змінами в ЦНС була виявлена 

багатовогнищева абсцедуюча пневмонія, яка спочатку теж могла бути 

криптококової етіології, і передувати ураженню головного мозку (рис. 6.15). 

Рис. 6.15 Макропрепарат: права легеня. На задній поверхні нижньої долі 

правої легені є вогнищеві ущільнення; задньому відділі верхньої долі велике 

вогнище ущільнення, з крововиливом під плевру. На розрізі це вогнище діаметром 

до 5см., темно-червоне, просякнуте кров'ю, з ділянками деструкції паренхіми 
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Пацієнтка М., 22 роки. Разом з раніше описаними патологічними змінами 

тканин і оболонок головного мозку, характерних для цього процесу, в якості 

головної соматичної причини, що призвела до розвитку вторинного 

імунодефіцитного стану і КрМЕ виявили морфологічні ознаки двостороннього 

мікроабсцедуючого пієлонефриту, поліпозного циститу, які за життя вчасно не були 

діагностовані. Дані патологічні зміни були прихованою причиною розвитку 

хронічної ниркової недостатності і вторинного імунодефіциту (рис. 6.16). 

Рис. 6.16 Макропрепарат: сечовий міхур, слизова оболонка. Поліпозний 

цистит 

 

З чотирьох (66,67 %) летальних випадків серед пацієнтів з КМЕ маємо для 

представлення лише один результат судово-медичного дослідження. 

Пацієнт Б., 59 років. Окрім характерних проявів менінгоенцефаліту (описаних 

раніше) при дослідженні макропрепаратів і гістологічному досліджені, було 

виявлено розростання анапластичної епендімоми з запаленням і некрозом: в 

таламічних структурах зліва, ближче до лівої ніжки мозку і у Варолієвому мості 

паравентрикулярно зліва є пухлиноподібні утворення червоного кольору розмірами 
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до 0,8х0,5х0,5 см, з частковим розпадом тканини пухлини. Також були виявлені 

морфологічні ознаки двобічної гнійно-фіброзної пневмонії, правобічного гнійно-

фіброзного плевриту, кавернозної гемангіоми печінки, гломерулосклерозу нирок, 

дистрофічних змін в міокарді. 

****** 

Таким чином, загальноклінічне дослідження СМР у пацієнтів з КрМЕ, КМЕ не 

є визначальними, оскільки показники СМР не відображають в повній мірі характер 

патологічного процесу, і залежать від фонової патології 

Встановлено, що мікроскопія СМР та культуральний метод не достатньо 

інформативні в діагностиці КрМЕ, КМЕ, оскільки підтверджують діагноз лише в 

66,67 % випадках у пацієнтів з ВІЛ-негативним статусом і 33,33 % – у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів (р=0,03). Основним методом ранньої і швидкої діагностики 

КрМЕ слід вважати РЛА (CALAS®) для виявлення КрАг в біологічних середовищах. 

В 71,43 % випадках у ВІЛ-інфікованих пацієнтів КрАг РЛА в СМР було виявлено 

при негативній мікроскопії (р=0,01). Наявність криптококів під час мікроскопії у 

всіх пацієнтів корелювало з пізно діагностованими випадками і високим 

мікологічним навантаженням, що підтверджувалось високою концентрацією 

антигена в СМР РЛА (CALAS®). Основним методом ранньої і швидкої діагностики 

криптококозу слід вважати реакцію латекс-аглютинації (CALAS®) для виявлення 

криптококового антигена в біологічних середовищах. Негативні результати 

мікроскопічного і культурального дослідження СМР на наявність Cryptococcus 

neoformans не є основою для виключення діагнозу КрМЕ при первинному 

обстеженні, а в ході лікування не завжди вказують на одужання (завершення 

патологічного процесу). У пацієнтів з КМЕ, так само, як і у пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-

негативним статусом, частота виявлення грибів в СМР мікроскопічно і 

культурально коливається від 50,00% до 66,67 % і залежить від фонової патології, 

проведеної терапії. У пацієнтів з КМЕ найбільш інформативним та чутливим 

методом діагностики слід вважати ПЛР. В 33,33 % випадків при негативній 

мікроскопії діагноз КМЕ був підтверджений саме цим методом. 
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РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ІНВАЗИВНИМ 

КАНДИДОЗОМ, КРИПТОКОКОВИМ І КАНДИДОЗНИМ УРАЖЕННЯМ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. 

 

7.1. Особливості терапії пацієнтів з інвазивним кандидозом 

З моменту госпіталізації у ВІТД, враховуючи результати комплексного 

обстеження і аналізу факторів ризику дисемінації кандид, 112 (65,88 %) пацієнтам в 

стартовій терапії були призначені АФП (внутрішньовенно крапельно флуконазол – 

108 (63,63 %) хворим, кетоконазол (0,59 %), ітраконазол (0,59 %), вориконазол 

(1,18 %). Флуконазол призначали в середньому Me=400,0 мг на добу (LQ=200,0 мг, 

UQ=800,0 мг). Доза препарату визначалася тяжкістю стану пацієнта, ступенем 

органної дисфункції, клінічними формами ІК, кількістю уражених анатомічних 

ділянок, характером супутньої патології і комбінованої терапії (табл. 7.1). 

Таблиця 7.1. 

Схема антифунгальної терапії інвазивних кандидозів в залежності від 

поєднань клінічних форм 

№ Клінічна форма кандидозу і їх 

поєднання 

Препарат Доза 

препарату 

на добу 

Кратність 

введення 

1. ОФК кетоконазол 

флуконазол 

200-400 мг 

100-200 мг 

2 

1 

2 КП флуконазол 400-600 мг 2 

3. КСС флуконазол 400 мг 2 

4. ОФК+КСС флуконазол 400 мг 2 

5. ОФК+КШ флуконазол 

ітраконазол 

200-400 мг 

400 мг 

2 

2 

6. ОФК+КШ+КрМЕ флуконазол 600-800мг 2 

7. ОФК+КМЕ флуконазол 600-800мг 2 

8. ОФК+КП флуконазол 400-600 мг 2 
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Продовж. табл. 7.1 

9. КСС+КМЕ флуконазол 600-800мг 2 

10. КСС+КШ флуконазол 400мг 2 

11. ОФК+КСС+КШ флуконазол 400-600 мг 2 

12. ОФК+КСС+КП флуконазол 400мг 2 

13. ОФК+КСС+КрМЕ флуконазол 600-800мг 2 

14. ОФК+КШ+КрМЕ флуконазол 600-800мг 2 

15. ОФК+КШ+КП+КШКТ флуконазол 400-600 мг 2 

16. ОФК+КСС+КШ+КШКТ флуконазол 

амфотерицин В 

400-600 мг 

0,7-1,0 мг/кг 

2 

1 

17. ОФК+КСС+КП+КМЕ+КШКТ флуконазол 600-800 мг 2 

18. ОФК+КШ+КМЕ+КрМЕ+КШКТ флуконазол 

вориконазол 

600-800мг 

3-6мг/кг 

2 

2 

19. ОФК+КСС+КШ+КМЕ+КШКТ флуконазол 600-800мг 

 

2 

Примітка: ОФК – орофарингеальний кандидоз, КСС – кандидоз сечостатевої 

системи, КП – кандидозна пневмонія, КШ – кандидоз шкіри, КШКТ – кандидоз 

шлунково-кишкового тракту, КМЕ – кандидозний менінгоенцефаліт, КрМЕ – 

криптококковий менінгоенцефаліт 

 

У ВІТД у зв’язку з наявністю ІМ або ризиком його розвитку АФТ отримували 

пацієнти з такими нозологіями як: МЕ – 38 (22,5 %) осіб, туберкульозний МЕ – 14 

(8,24 %), енцефаліт – 13 (7,65 %), РЕМ – 10 (5,88 %), АЕ – 9 (5,29 %), ЦП – 7 

(4,12 %), ЕМПР – 5 (2,94 %), ХГС, тяжкий перебіг – 4 (2,35 %), ХГВС – 4 (2,35 %), 

церебральний токсоплазмоз – 2 (1,18 %), ЕМ – 2 (1,18 %).  

Після того, коли отримали результати чутливості грибів роду Candida spp., у 

чотирьох випадках була проведена заміна флуконазолу на вориконазол (1,18 %) і 

амфотерицин В (1,18 %). 

Антибактеріальна терапія була призначена 80 пацієнтам (47,06 %). У вигляді 

монотерапії: 35 (20,59 %) пацієнтам – цефалоспорин III або IV покоління (5,29 %), 
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фторхінолони (14,12 %), мепенам (1,18 %). 45 (26,47 %) хворих отримували 

різноманітні комбінації препаратів з урахуванням антибактеріальної терапії, що 

раніше проводилась, і чутливості патогенів до них. Найчастіше призначалась 

комбінація фторхінолонів з метронідазолом (25,88 %), цефалоспорини III або IV 

покоління з метронідазолом (8,82 %). Тривалість антибактеріальної терапії при 

цьому становила Ме=24,75 дні, min=5 днів, max=210 днів, (LQ=14 днів, UQ=31 

день). 

ГКС в комплексній терапії були призначені 84 (49,41 %) пацієнтам 

(дексаметазон – 71 (41,76 %), солу-медрол і дексаметазон – 9 (5,29 %), преднізолон і 

дексаметазон – 3 (1,76 %), солу-медрол – 1 (0,59 %). Гормональна терапія тривала в 

середньому протягом Me=16,27 днів, min=2 дні, max=45 днів (LQ=10 днів, UQ=21 

день). Противірусні препарати отримували 118 (69,41 %) пацієнтів. 

У зв'язку з тяжкістю стану і необхідністю проведення інтенсивної терапії 

пацієнтам, серед них і хворі з ІМ, проводилися реанімаційні заходи і оперативні 

посібники (табл. 7.2). 

 

Таблиця 7.2 

Частота застосування реанімаційних посібників у групі пацієнтів з 

інвазивними мікозами і без грибкової інфекції 

Вид 

оперативно

го 

втручання 

чи 

реанімаційн

их заходів 

І група. 

пацієнти без 

ІМ, n=67 

Пацієнти з інвазивними мікозами Р 

Абс. % Групи Абс. % 

Постановка 

центрально

го 

венозного 

катетера 

6 8,86 ІІ група, ІК, n=76 35 46,05 0,01 

ІІІ група, ІК+Кр, n=12 4 33,33 0,01<p<0,05 

IV група, Кр, n=15 8 53,33 0,01 
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Продовж. табл. 7.2 

Постановка 

уретрально

го катетера 

3 4,48 ІІ група, ІК, n=76 21 27,63 0,01 

ІІІ група, ІК+Кр, n=12 4 33,33 0,01 

IV група, Кр, n=15 3 20,00 0,01<p<0,05 

Постановка 

назогастра-

льного 

зонда 

2 2,09 ІІ група, ІК, n=76 20 26,32 0,01 

ІІІ група, ІК+Кр, n=12 3 25,00 0,01<p<0,05 

IV група, Кр, n=15 4 26,67 0,01 

Проведення 

штучної 

вентиляції 

легень 

0 0 ІІ група, ІК, n=76 9 11,84 0,01 

ІІІ група, ІК+Кр, n=12 1 8,33 0,01<p<0,05 

IV група, Кр, n=15 1 6,67 0,01<p<0,05 

Трахеосто-

мія 

0 0 ІІ група, ІК, n=76 3 3,95 0.01 

ІІІ група, ІК+Кр, n=12 0 0 0,05 

IV група, Кр, n=15 0 0 0,05 

Примітка: Р – достовірність відмінностей, розраховано між групами за 

методом кутового перетворення Фішера. 

 

Як видно із представлених даних, необхідність і частота застосування таких 

інтенсивних заходів як: постановка центрального венозного катетера, уретрального 

катетера, проведення ентерального і парентерального харчування, штучна 

вентиляція легень в групах з ІМ (II, III, IV) у порівнянні з I групою пацієнтів була 

достовірно вищою, що створювало додатковий ризик для підтримки і генералізації 

інфекції. Між групами пацієнтів з ІМ достовірної різниці в частоті проведення даних 

маніпуляцій виявлено не було. 

Висока частота виявлення ІК в перші дні госпіталізації, необхідність 

продовження комбінованої терапії (антибактеріальної, противірусної, гормональної) 

у поєднанні із зовнішніми втручаннями значно підвищували ризик розвитку і 
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дисемінації мікозів (кандидемії), створювали передумови для формування і 

поширення внутрішньолікарняної інфекції. 

Проте, у зв'язку з призначенням в стартовій терапії терапевтичних доз АФП, 

надалі серед пацієнтів з високим ризиком розвитку кандидозу у ВІТД не 

спостерігалося збільшення частоти первинного виявлення ІК. Навпаки, за даними 

повторного обстеження (на 14-й або 21-й день лікування з моменту госпіталізації, 

залежно від термінів виписки) з 88 (51,76 %) пацієнтів з ІК, Candida spp. у 

біологічних середовищах була виділена в 45 (26,47 %) випадках (p<0,01). В 

мокротинні у 11,36 % , у сечі – у 20,45 % хворих, а також в мазках з ротоглотки у 24 

(27,54 %) пацієнтів. Виділення Candida spp. в посівах з венозних катетерів не 

відмічалось. У 10 (5,88 %) випадках паралельно з Candida spp. в мазках з ротоглотки 

були виділені інші бактерії (Staph.aureus, Staph.epidermidis Enterococcus faecium, 

Str.oralis Str.viridans, Neisseriae sicca, Escherichia coli, Staph.uareus, K.pneumoniae).  

Клінічно спостерігалася позитивна динаміка в плані регресу патологічних 

проявів з боку уражених зон (зменшення відчуття печіння язика, печії, нормалізація 

випорожнення, відновлення шкірних покривів і слизових оболонок в місцях 

колишніх висипань, зменшення дизуричних явищ, зменшення частоти кашлю, 

нападів задишки, явищ інтоксикації) (табл. 7.3). 

Зниження температури тіла в середньому спостерігалося на Ме=3,9 день, 

(LQ=2,0 день, UQ=5,0 день) комбінованої терапії. Стабільна позитивна динаміка 

спостерігалася у цієї категорії пацієнтів в середньому на 7–10 день терапії. 

Показники гемодинаміки на 7-й день терапії були наступними: САТ Ме=118 мм рт. 

ст. (LQ=115 мм рт. ст., UQ=122 мм рт. ст.), ДАТ Ме=72 мм рт. ст. (LQ=65 мм рт. ст., 

UQ=80 мм рт. ст.), ЧСС Ме=72 за хв. (LQ=68 за хв., UQ=88 за хв.). Показники 

гемодинаміки в середньому стабілізувалися на Ме=5,5 день (LQ=3 день, UQ=7 

день). У більшості хворих (78,41 %) нормалізація неврологічної симптоматики в 

середньому відмічена на Ме=8,6 день (LQ=5 день, UQ=14 день) лікування.  

У таблиці 7.4 представлені клінічні форми ІК, зареєстровані на тлі терапії. 
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Таблиця 7.3 

Динаміка клінічних симптомів і синдромів на фоні терапії у пацієнтів з 

інвазивним кандидозом 

Показник, симптоми, синдроми Значення при 

госпіталізації, n=88 

Значення на 14-й 

день терапії, n=88 

Р 

Абс. % Абс. % 

Інтенсивний головний біль 38 43,18 9 18,23 0,01 

Помірної інтенсивності 

головний біль 

37 42,05 15 17,05 0,01 

Нудота 35 39,77 5 5,68 0,01 

Блювота 14 15,91 4 4,55 0,01 

Головокружіння 61 69,32 23 26,14 0,01 

Озноб 27 30,68 7 7,95 0,01 

Біль під час ковтання 34 38,64 10 11,36 0,01 

Печіння язика 63 71,59 15 17,05 0,01 

Печія 69 78,41 9 10,23 0,01 

Біль в епігастрії 54 61,36 15 17,05 0,01 

Порушення стула 18 20,45 7 7,95 0,01 

Кашель 26 29,55 11 12,05 0,01 

Задишка 29 32,95 12 13,64 0,01 

Біль в ділянці серця 39 44,32 12 13,64 0,01 

Частий сечовипуск 38 43,18 13 14,77 0,01 

Сухість, лущення шкіри 34 38,64 10 11,36 0,01 

Висип на шкірі 29 32,95 10 11,36 0,01 

Примітка: р між групами розраховано за методом Вілкоксона. 

Таблиця 7.4 

Клінічні форми інвазивного кандидозу і їх поєднання на фоні комбінованої 

терапії 

№ Клінічна форма 

кандидозу і їх поєднання 

Частота реєстрації 

при поступленні, 

n=88 

Частота реєстрації 

на 14-й день 

лікування, n=88 

Р 

Абс. % Абс. % 

1. ОФК 14 15,91 15 17,05 > 0,05 
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Продовж. табл. 7.4 

2 КП 1 1,14 2 2,27 > 0,05 

3. КСС 1 1,14 7 7,95 <0,01 

4. ОФК+КСС 26 29,55 11 12,50 <0,01 

5. ОФК+КШ 9 10,23 2 2,27 <0,01 

6. ОФК+КШ+КрМЕ 6 6,82 0 0 <0,01 

7. ОФК+КМЕ 2 2,27 0 0 <0,01 

8. ОФК+КП 4 4,55 2 2,27 > 0,05 

9. КСС+КМЕ 1 1,14 1 1,14 > 0,05 

10. КСС+КШ 1 1,14 0 0 > 0,05 

11. ОФК+КСС+КШ 7 7,95 1 1,14 <0,01 

12. ОФК+КСС+КП 4 4,55 0 0 <0,01 

13. ОФК+КСС+КрМЕ 3 3,41 0 0 <0,01 

14. ОФК+КШ+КрМЕ 2 2,27 1 1,14 > 0,05 

15. ОФК+КШ+КП+КШКТ 3 3,41 0 0 <0,01 

16. ОФК+КСС+КШ+КШКТ 1 1,14 0 0 > 0,05 

17. ОФК+КСС+КП+КМЕ+ 

КШКТ 

1 1,14 0 0 > 0,05 

18. ОФК+КШ+КМЕ+КрМЕ+

КШКТ 

1 1,14 0 0 > 0,05 

19. ОФК+КСС+КШ+КМЕ+ 

КШКТ 

1 1,14 0 0 > 0,05 

20 ОФК+КрМЕ 0 0 2 4,44 0,01<р<

0,05 

21 КШ 0 0 1 2,22 > 0,05 

Примітка: Примітка: ОФК – орофарінгеальний кандидоз, КСС – кандидоз 

сечостатевої системи, КП - кандидозна пневмонія, КШ - кандидоз шкіри, КШКТ - 

кандидоз шлунково-кишкового тракту, КМЕ - кандидозний менінгоенцефаліт, 

КрМЕ - криптококовий менінгоенцефаліт. Р - разраховано за методом кутового 

перетворення Фішера. 

 

Як видно з представленої таблиці, на тлі комбінованої терапії змінилася 

частота і співвідношення клінічних форм ІК. За результатами первинного 
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обстеження ІК було виявлено у 88 (51,76 %) пацієнтів (пацієнти II, III груп), 

повторного – у 45 (26,47 %) (р<0,01). Якщо порівнювати за частотою і 

співвідношенням клінічних форм ІК на момент госпіталізації (88 пацієнтів з ІК, 

51,76%), то за результатами повторного дослідження достовірно збільшилась 

частота локального виділення Candida spp. з однієї анатомічної зони – 24 (28,41 %) 

(на момент поступлення цей показник становив 16 випадків, 18,15 %), p>0,05. Але 

значно зменшилась частота тяжких комбінованих форм з ураженням трьох 

анатомічних областей – дві (2,27 %) особи (на момент госпіталізації цей показник 

дорівнював 25,00 %), р<0,01. Випадків виділення Candida spp. і збереження 

патологічної симптоматики з чотирьох і більше анатомічних областей на 14-й день 

лікування не виявлено (при поступленні цей показник становив 7,95 %), р<0,01. 

Серед 45 пацієнтів з повторною реєстрацією ІК – 33 (73,33 %) були з 

діагнозом МЕ, тяжкий перебіг (у тому числі вісім з ВІЛ-інфекцією), п’ять (11,11 %) 

з ЦП. В якості фонової патології у 14 (31,11 %) пацієнтів значилася онкопатологія і 

у восьми (17,76 %) осіб – гранулоцитопенія.  

У гематологічних показниках пацієнтів на тлі терапії (додаток З) відмічені 

деякі загальні закономірності. Так, в ІІ, ІІІ, ІV групах спостерігалося виявлення 

цитолітичного синдрому з підвищенням рівня АЛТ в 2 – 3 рази відносно норми (як 

небажане явище комбінованої, в тому числі і АФТ) (p<0,01). У ІІІ, ІV групах 

пацієнтів (ІК+Кр) в показниках загального аналізу крові (ЗАК) відмічена тенденція 

до підвищення рівня тромбоцитів, загального білка, зниження рівня ШОЕ, як 

результат поступового регресу запалення.  

За даними повторного мікологічного дослідження у пацієнтів з кандидозом у 

більшості випадків (39; 86,67 %) як і раніше була виділена Candida albicans. Частота 

виділення і видовий спектр штамів з групи non-albicans в динаміці практично не 

змінився: Candida glabrata (4,44 %), Candida tropicalis (4,44 %), Candida krusei 

(4,44 %). Проте, відмічено зниження інтенсивності зростання грибів роду Candida 

spp. у біологічних середовищах: в сечі – Ме=103 КУО/мл, min=101 КУО/мл, max=105 

КУО/мл (LQ=102 КУО/мл, UQ=105 КУО/мл), в мазках з ротоглотки – Ме=103 

КУО/мл, min=101 КУО/мл, max=105 КУО/мл (LQ=102 КУО/мл, UQ=105 КУО/мл), в 
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мокротинні – Ме=103 КУО/мл, min=101 КУО/мл, max=105 КУО/мл, (LQ=102 КУО/мл, 

UQ=105 КУО/мл). 

За результатами повторного дослідження чутливості грибів до АФП було 

відмічено розвиток стійкості до флуконазолу лише в трьох (6,67 %) випадках. У 

зв'язку з чим була проведена заміна цього препарату на кетоконазол та ітраконазол. 

У всіх інших випадках АФТ була продовжена до повної стабілізації стану пацієнта, 

регресу патологічної симптоматики, завершення курсу антибактеріальної терапії, 

видалення катетерів, санації біологічних середовищ. 

За пацієнтами, які не отримували АФП (58 осіб), також проводилось 

спостереження і мікологічне обстеження на 14-й і 21-й день. Так, на 14-й день 

перебування у ВІТД Candida albicans була виявлена у трьох (5,15 %) пацієнтів (в 2-х 

випадках в сечі Ме=104 КУО/мл , в одному – мазках з ротоглотки, Ме=103 КУО/мл). 

Всі ці пацієнти в терапії отримували ГКС. На 21-й день Candida albicans була 

виявлена у шести (10,34 %) пацієнтів (по три випадки в сечі Ме=105 КУО/мл і 

мазках з ротоглотки, Ме=103 КУО/мл). 

Тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі по групам достовірно 

відрізнялась (ANOVA χ2=59,49, df=1, p=0,001). Максимально довго на лікуванні 

перебували пацієнти з поєднанням Ка і Кр (Me=43,18 дні, LQ=25,0 днів, UQ=54,0 

дні), дещо менше – пацієнти з інвазивним кандидозом (Me=31,21 день, LQ=21,0 

день, UQ=28,0 днів). Мінімальний термін перебування відмічено в групі пацієнтів 

без ІМ (Me=23,61 дні, LQ=18,0 днів, UQ=25,0 днів). 

За методом Спірмена були виявлені кореляційні зв’язки між розвитком ІМ у 

пацієнтів в умовах ВІТД і різними факторами (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Кореляційні зв’язки інвазивного мікозу у пацієнтів відділення 

інтенсивної терапії інфекційного профілю з різними чинниками і клінічними 

симптомами 

Фактор, що аналізується R t P 

Постановка центрального венозного катетера 0,39 5,59 0,001 

Постановка назогастрального зонда 0,31 3,14 0,01 
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Продовж. табл. 7.5 

Постановка уретрального катетера 0,29 3,93 0,01 

Частота дихання за хвилину 0,27 3,59 0,01 

Проведення штучної вентиляції легень 0,28 2,75 0,01 

Призначення антибактеріальних препаратів у ВІТД 0,42 6,10 0,01 

Призначення ГКС у ВІТД 0,31 3,41 0.01 

Призначення антифунгальних препаратів у ВІТД 0,84 17,42 0,001 

Доза антифунгальних препаратів у ВІТД 0,39 4,44 0,002 

Рівень тромбоцитів при госпіталізації - 0,36 - 3,41 0,03 

Рівень тромбоцитів на момент виписки - 0,37 - 3,26 0,01 

Тривалість перебування пацієнта у ВІТД 0,25 3,24 0,01 

Примітка: R – коефіцієнт кореляції за методом Спірмена; t – величина 

статистики; P – рівень значущості; |r|<0,25 – слабка кореляція; 0,25 < |r|< 0,75 – 

помірна кореляція; 0,75 |r|> – сильна кореляція. 

 

Таким чином, своєчасне призначення адекватної АФТ з урахуванням 

проаналізованих факторів ризику дозволило в 1,9 рази (p<0,01) знизити ризик 

розвитку, а в деяких випадках не допустити подальшу дисемінацію кандид, 

особливо у пацієнтів з тяжкою фоновою патологією. З фактом призначення АФТ 

виявлено і максимальний коефіцієнт кореляції |r=0,84, р=0,001|. Попередження 

прогресу мікозів, зокрема ІК, у пацієнтів ВІТ ІП, є ще і частиною програми по 

запобіганню поширення внутрішньолікарняних інфекцій, серед яких кандидоз після 

бактеріальної інфекції, займає друге місце.  

 

7. 2. Особливості терапії криптококового менінгоенцефаліту 

У всіх вказаних випадках діагностика і терапія криптококового ураження ЦНС 

була несвоєчасною (в середньому на 2-му тижні від появи розгорнутої картини МЕ), 

що сприяло зниженню ефективності терапії.  

З моменту поступлення у ВІТД всім пацієнтам проводилися заходи 

спрямовані на стабілізацію вітальних функцій, відновлення реології крові, для 

забезпечення адекватної фармакокінетики етіотропних препаратів. 
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Пацієнтам з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом (12 пацієнтів) були призначені 

АФП з урахуванням чутливості грибів і стану внутрішніх органів і систем. У шести 

(50,00 %) випадках стартовим препаратом був амфотерицин В в дозі 0,7 мг/кг, в 

шести – флуконазол в дозі 800 мг/добу. У зв'язку з розвитком тяжких небажаних 

явищ (прогрес поліорганної недостатності) на тлі терапії амфотерицином В (в 

середньому на 10 – 12 день лікування), була проведена зміна препарату в чотирьох 

(33,33 %) випадках на флуконазол, у двох (16,67 %) пацієнтів – на вориконазол. У 

чотирьох (33,33 %) хворих стандартна АФТ була доповнена ендолюмбальним 

введенням амфотерицину В за стандартною методикою. АФТ в умовах ВІТД 

тривала увесь період перебування пацієнта в стаціонарі Me=3,0 міс. (LQ=1,5 міс., 

UQ=5,5 міс.) min=1 міс., max=11 міс.  

Лікування пацієнтів з КрМЕ на тлі ВІЛ-інфекції проводилося в 

спеціалізованих стаціонарах згідно з діючими протоколами. 

Паралельно всім пацієнтам проводилася патогенетична терапія з метою 

корекції вітальних функцій, нівелювання явищ НГМ, корекції ГГС, метаболічних 

порушень. 

Згідно з патогенезом захворювання КрМЕ, ГГС є патогномонічним і 

прогностично несприятливим для цієї категорії пацієнтів. Саме це ускладнення 

часто є головною причиною летальних наслідків в перші місяці терапії. Як показав 

досвід роботи нашого відділу, тривале застосування протинабрякових препаратів у 

цієї категорії хворих неефективне і навіть небезпечне в плані розвитку водно-

електролітних порушень, синдрому «віддачі». У зв'язку з цим, у пацієнтів з КрМЕ 

ми застосовували програмовану корекцію тиску СМР частими люмбальними 

пункціями або постановкою люмбального дренажу. 

У пацієнтів з ініціальним рівнем лікворного тиску до 350 мм вод. ст. 

люмбальні пункції проводилися через день до моменту його нормалізації (<200 мм 

вод. ст.), у пацієнтів з рівнем лікворного тиску вище 600 мм вод. ст. (два випадки) – 

щодня. У випадках, якщо після третьої маніпуляції тенденції до нормалізації не 

спостерігалося – встановлювався люмбальний дренаж. Програмована корекція 

лікворного тиску і контроль загальноклінічного і мікологічного складу СМР 
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проводився протягом 14 – 21 дня. Надалі у більшості пацієнтів дослідження СМР 

проводилось рідше (раз в 7 – 10 днів).  

На тлі цієї комплексної терапії у чотирьох (33,33 %) пацієнтів в середньому на 

5–7 добу мала місце стабілізація соматоневрологічного статусу, що чітко було 

пов'язано з поступовим регресом ГГС, інтоксикаційного синдрому. 

Зменшення рівня цитозу (на 20,00 %), білка, мікроскопічно кількості 

дріжджеподібних грибів, що брунькуються, спостерігалося в середньому на 5 добу, з 

подальшим повільним зниженням впродовж кількох тижнів і місяців (табл. 7.6). 

Таблиця 7.6 

Динаміка показників СМР у пацієнтів з КрМЕ з ВІЛ-негативним 

статусом на фоні терапії, n=12 

Показник При 

поступленні 

На 7-й день 

терапії 

На 14-й день 

терапії 

3-й місяць 

терапії 

Р 

Колір, 

% 

Білуватий в 

33,33%* 

Білуватий в 

16,67% 

Білуватийв в 

8,33% 

Безбарвний 

в 100% 

0,05 

Прозорість,

% 

Мутний в 

33,3%* 

Слабкомутний у 

16,67% 

Слабкомут-

ний у 8,33% 

Прозорий 

100% 

0,05 

Цитоз, 

клітин/мкл 

Ме=135, 

LQ=80, 

UQ=290 

Ме=95, LQ=50, 

UQ=170 

Ме=58, 

LQ=30, 

UQ=94 

Ме=4, LQ=2, 

UQ=6 

0,03 

Відсоток 

лімфоцитів 

% 

Ме=85,00%, 

LQ=76,00%, 

UQ=95,00% 

Ме=83,00%, 

LQ=75,00%, 

UQ=95,00% 

Ме=91,00%, 

LQ=85,00%, 

UQ=98,00% 

Ме=100,00% 0,05 

Білок, г/л Me=0,66,* 

LQ=0,33, 

UQ=1,4, 

Me=0,33, 

LQ=0,24, 

UQ=0,66 

Me=0,33, 

LQ=0,24, 

UQ=0,66, 

Me=0,33, 

LQ=0,24, 

UQ=0,66, 

0,05 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Me=1,3, 

LQ=1,1, 

UQ=2,1 

Me=1,5, LQ=1,3, 

UQ=2,2 

Me=1,8, 

LQ=1,5, 

UQ=2,4 

Me=2,3, 

LQ=2,1, 

UQ=2,5 

0,05 

Хлориди, 

ммоль/л, 

Me=125, 

LQ=110, 

UQ=135 

Me=115, 

LQ=110, 

UQ=125 

Me=120, 

LQ=110, 

UQ=130 

Me=120, 

LQ=110, 

UQ=130 

0,05 

Реакція 

Панді 

+++ ++ ++ ++ 0,05 
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Продовж. табл. 7.6 

Реакція 

Нонне-

Апельта 

+++ ++ + + 0,05 

Тиск,  

мм вод. ст. 

Ме=230, 

LQ=180, 

UQ=280 

Ме=240, 

LQ=160, 

UQ=280 

Ме=200, 

LQ=150, 

UQ=240 

Ме=170, 

LQ=130, 

UQ=200 

0,04 

Позитивний 

результат 

мікроскопії 

66,67% 66,60% 41,67% 16,67% 0,01 

Кількість 

грибів при 

мікроскопії, 

клітин/мкл 

Me=20,* 

LQ=10, 

UQ=35 

Me= 17, LQ=9, 

UQ=24 

Me=9, LQ=5, 

UQ=16 

Me=3, LQ=1, 

UQ=5 

0,03 

Виділення 

культури 

гриба (%), 

вид гриба 

66,67%, 

Сryptococ-

cus 

neoformans 

66,67%, 

Сryptococcus 

neoformans 

41,67%, 

Сryptococcus 

neoformans 

16,67% 

Сryptococ-

cus 

neoformans 

0,03 

Примітка: Р – між групами розраховано за методом Краскела-Уолліса; Р – для 

кількісних показників між групами розраховано за методом Манна-Уітні. Ме – 

медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль. 

 

За результатами дослідження ліквору на 7-й день терапії: з 12 проб лише у 

двох (16,67 %) пацієнтів СМР була слабкомутною, в інших – прозорою. Цитоз в 

середньому становив Ме=95 клітин/мкл (LQ=50 клітин, UQ=170 клітин), переважно 

лімфоцитарного характеру (Ме=83,00 %, LQ=75,00 %, UQ=95,00 %). 

Тиск СМР у більшості випадків зберігався підвищеним (Ме=240 мм вод. ст., 

LQ=160 мм вод. ст., UQ=280 мм вод. ст.) з максимальним значенням до 450 мм вод. 

ст. Рівень білка – Me=0,33 г/л, LQ=0,24 г/л, UQ=0,66 г/л, глюкози – Me=1,5 ммоль/л, 

LQ=1,3 ммоль/л, UQ=2,2 ммоль/л. Осадові проби Н. Апельта ++, реакція Панді ++. 

У всіх восьми (66,67 %) пацієнтів, у яких криптокок виявлявся мікроскопічно 

спочатку, на 7-й день дослідження в СМР зберігалися форми грибів, що 

брунькуються. Кількість таких клітин, що активно брунькуються, в середньому 

становила Me=17 клітин/мкл, LQ=9 клітин, UQ=24 клітини. 
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На 14-й день лікування в СМР цитоз в середньому становив Ме=58 клітин/мкл 

(LQ=30 клітин/мкл, UQ=94 клітини/мкл), переважно лімфоцитарного характеру 

(Ме=91,00 %, LQ=85,00 %, UQ=98,00 %). 

Тиск СМР знижувався, але в 41,67 % випадків зберігався підвищеним (Ме=200 

мм вод. ст., LQ=150 мм вод. ст., UQ=240 мм вод. ст.) з максимальним значенням до 

350 мм вод. ст. Рівень білка утримувався на рівні Me=0,33 г/л, LQ=0,24 г/л, UQ=0,66 

г/л, глюкози – Me=1,8 ммоль/л, LQ=1,5 ммоль/л, UQ=2,4 ммоль/л. Осадові проби Н. 

Апельта +, реакція Панді ++. 

У трьох (25,00 %) випадках мікроскопічно гриби не виявлялися вже на 14-й 

день терапії, по одному (8,33 %) випадку – на 24, 46 і 58 день лікування. У двох 

(16,67 %) пацієнток (при поєднанні туберкульозу ЦНС і криптококового менінгіту, 

тяжкого перебігу гемолітичної анемії) навіть на 5-му місяці АФТ стійкої санації 

СМР досягти не вдалося. Мікроскопічно криптокок періодично продовжував 

визначатися (поодинокі клітини).  

У чотирьох (33,33 %) пацієнтів, незважаючи на терапію, що проводилась, 

спостерігалось прогресування гідроцефального синдрому, що підтверджувалося і 

даними МРТ головного мозку (рис. 7.1, рис. 7.2). У зв'язку із запальними змінами в 

оболонках і речовині головного мозку, що зберігаються, і високим ризиком розвитку 

ускладнень, шунтуючі операції у цієї категорії хворих не проводилися. 

Рис. 7.1 Пацієнтка К., 24 роки. Туберкульозний менінгоенцефаліт. Цукровий 

діабет, Ожиріння 3 ст. Криптококовий менінгоенцефаліт, 1-ий тиждень хвороби 
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Рис. 7.2 Пацієнтка К., 24 роки. Туберкульозний менінгоенцефаліт. Цукровий 

діабет. Ожиріння 3 ст. Криптококовий менінгоенцефаліт, 3-ій місяць лікування 

 

Позитивна динаміка за даними загальноклінічного і мікологічного 

дослідження СМР не корелювала з клінічною. У більшості пацієнтів утримувався 

стійкий цефалгічний синдром (83,33 %) стволові порушення (дизартрія, порушення 

ковтання) (53,33 %), краніобазальна симптоматика (птоз, косоокість, девіація язика, 

зниження гостроти зору, слуху) (75,00 %), рухові (75,00 %), сенсорні (83,33 %), 

координаторні порушення (83,33 %), енцефалопатія, що свідчило про стійке 

залучення до патологічного процесу не лише оболонок, але і речовини головного 

мозку. Необхідно враховувати, що частина неврологічної симптоматики 

утримувалася і прогресувала за рахунок основного захворювання. 

Четверо (33,33 %) пацієнтів після санації СМР (чотирикратно мікроскопічно і 

мікологічно криптокок не виявлявся) було переведено в інші стаціонари для 

подальшого лікування (продовження АФТ) під спостереженням онкологів, 

інфекціоністів. Надалі, на жаль, доля їх не відома. 

Середня тривалість перебування пацієнта у ВІТД з криптококозом становила 

Me=28,25 днів, LQ=23,0 дні, UQ=36,0 днів, max=310 днів. 

Один пацієнт нині продовжує лікування. 
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Сім (58,33 %) випадків (два при негативній мікроскопії СМР на наявність 

криптококів) незважаючи на терапію, що проводиться, завершились летально (в 

середньому на 4-му місяці безперервної терапії). 

Всього на 1-му місяці терапії померло двоє (16,67 %) пацієнтів (фонова 

патологія онкопатологія). Після 3-го місяця терапії – п’ятеро (41,67 %) осіб.  

Головною причиною смерті були гостра серцево-судинна, дихальна 

недостатність на тлі НГМ, прогресування основного захворювання.  

Адекватно представити динаміку клініко-лікворологічних паказників у 

пацієнтів з КрМЕ на тлі ВІЛ-інфекції не представляється можливим, оскільки ця 

категорія пацієнтів проходила лікування в інших стаціонарах. Але у трьох пацієнтів 

ми оцінювали ефективність АФТ за допомогою CALAS®: визначенням концентрації 

криптококового антигена в СМР на тлі терапії флуконазолом, амфотерицином В 

(рис. 7.3, рис. 7.4, рис. 7.5). 

Рис.7.3 Пацієнт С., 45 років. Контроль концентрації криптококового антигена 

в СМР по CALAS® на тлі терапії. Отримував амфотерицин В, потім після контролю 

05.10.16 (CALAS® +++) проведена зміна на віфенд. Подальший результат без 

динаміки 
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Рис.7.4 Пацієнт К., 35 років. Контроль концентрації криптококового антигена 

в СМР по CALAS® на тлі терапії. Отримував Амфотерицин В, потім контроль на тлі 

терапії 01.10.14 (++++),  проведена зміна на флуконазол, потім контроль 03.12.14 (+) 

Рис.7.5 Пацієнтка Г., 70 років. Контроль концентрації криптококового 

антигена в СМР по CALAS® на тлі терапії. Отримувала флуконазол, потім контроль 

25.03.16 (-), протигрибковий препарат відмінили, 17.05.16 по CALAS® ++ 

 

Було відмічено, що стабільне збереження високих рівнів концентрації 

криптококового антигену в СМР на фоні АФТ (протягом 4– 6 тижнів), прогностично 

несприятливо і вимагає корекції терапії. 
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Серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів на 1-му місяці терапії померло дев’ять 

(60,00 %) пацієнтів, після 3-го місяця – один (6,67 %). 

Глибина і тривалість порушення свідомості, стійкість ГГС, результати 

мікроскопії СМР (мікологічне навантаження) раніше служили прижиттєвими 

критеріями тяжкості мікозу ЦНС і основою для прогнозу. Проте, за результатами 

патоморфологічних досліджень можна стверджувати, що навіть у випадках 

мікологічної і загальноклінічної санації ліквору криптокок можна виявити в 

оболонках і речовині головного мозку. Це свідчить про необхідність використання з 

діагностичною метою разом з традиційними методами, більш чутливих тестів: 

системи CALAS® для виявлення криптококового антигена. 

 

7.3. Особливості терапії кандидозного менінгоенцефаліту 

З моменту етіологічного підтвердження захворювання всім пацієнтам (шість 

хворих) була призначена АФТ. Основним препаратом був флуконазол в дозі 800 

мг/добу. Паралельно всім пацієнтам проводилася патогенетична терапія з метою 

корекції вітальних функцій. АФТ в умовах ВІТД тривала увесь період перебування 

пацієнта в стаціонарі Me=2,0 місяці (LQ=1,0 місяць, UQ=3,0 місяці) min=1 місяць, 

max=11 місяців. 

У пацієнтів з ініціальним рівнем лікворного тиску до 350 мм вод. ст. 

люмбальні пункції проводилися через день до моменту його нормалізації (<200 мм 

вод. ст.), у пацієнтів з рівнем лікворного тиску вище 600 мм вод. ст. – щодня. У 

випадках якщо після третьої маніпуляції не спостерігалась тенденція до нормалізації 

– встановлювався люмбальний дренаж. 

На тлі терапії, що проводилась, позитивна клінічна динаміка первинно (7-й 

день) відмічалась у чотирьох (66,67 %) пацієнтів. Клінічно спостерігався частковий 

регрес неврологічної симптоматики, зменшення вираженості ГГС і поліорганної 

недостатності, синдрому інтоксикації.  

Порівняльна характеристика показників СМР на тлі терапії представлена в 

табл. 7.7. 
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Таблиця 7.7. 

Динаміка показників СМР у пацієнтів з кандидозним менінгоенцефалітом 

на фоні терапії, n=6 

Показник При 

поступленні 

На 7-й день 

терапії 

На 14-й день 

терапії 

На 3-му 

місяці терапії 

Р 

Колір, 

% 

Білуватий, 

83,33%* 

Білуватий, 

50,00% 

Білуватий, 

33,33% 

Без кольору, 

100% 

0,05 

Прозорість, 

% 

Мутна, 

83,33%* 

Слабкомутна, 

50,00% 

Слабкомутна 

33,33% 

Прозора, 

100% 

0,05 

Цитоз, 

клітин/мкл 

Ме=454,* 

LQ=315, 

UQ=567 

Ме=61, 

LQ=30, 

UQ=115 

Ме=31, 

LQ=10, 

UQ=45 

Ме=14, LQ=8, 

UQ=20 

0,03 

Відсоток 

лімфоцитів 

Ме=50,00%, 

LQ=76,00%, 

UQ=95,00% 

Ме=84,00%, 

LQ=65,00%, 

UQ=95,00% 

Ме=89,00%, 

LQ=75,00%, 

UQ=98,00% 

Ме=100,00% 0,05 

Білок, г/л Ме=1,1, * 

LQ=0,66, 

UQ=1,99 

Me=0,66, 

LQ=0,33, 

UQ=0,99 

Me=0,44, 

LQ=0,33, 

UQ=0,66 

Me=0,33, 

LQ=0,24, 

UQ=0,66, 

0,05 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Ме=1,5, 

LQ=1,2, 

UQ=2,1 

Me=1,9, 

LQ=1,6, 

UQ=2,4 

Me=2,8, 

LQ=2,5, 

UQ=3,2 

Me=2,9, 

LQ=2,5, 

UQ=3,5 

0,05 

Хлориди, 

ммоль/л 

Me=125, 

LQ=110, 

UQ=135 

Me=120, 

LQ=110, 

UQ=130 

Me=120, 

LQ=110, 

UQ=130 

Me=120, 

LQ=110, 

UQ=130 

0,05 

Реакція Панді +++ ++ ++ ++ 0,05 

Реакція Нонне-

Апельта 

+++ ++ + + 0,05 

Тиск, 

мм вод. ст. 

Ме=260, 

LQ=210, 

UQ=330 

Ме=245, 

LQ=160, 

UQ=285 

Ме=157, 

LQ=135, 

UQ=180 

Ме=140, 

LQ=110, 

UQ=180 

0,04 

Позитивний 

результат 

мікроскопії на 

грибки, % 

50,00% 50,00% 33,33% 16,67% 0,01 

Кількість грибів 

при мікроскопії, 

клітин/мкл 

Me=28, 

LQ=12, 

UQ=43 

Me=10, LQ=8, 

UQ=16 

Me=5, LQ=3, 

UQ=8 

Me=3, LQ=1, 

UQ=5 

0,03 
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Продовження таблиці 7.7. 

Виділення 

культури гриба, 

% хворих, вид 

гриба 

66,67 %, 

Candida 

albicans 

83,33 %, 

Candida 

albicans 

33,33 %, 

Candida 

albicans 

16,67 %, 

Candida 

albicans 

0,03 

Примітка: Р – між групами розраховано за методом Краскела-Уолліса; Р – для 

кількісних показників між групами розраховано за методом Манна-Уітні. Ме – 

медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль. 

 

За результатами дослідження СМР на сьомий день терапії: з шести проб лише 

у трьох (50,00 %) пацієнтів СМР була слабкомутною, в інших – прозорою. Цитоз в 

середньому становив Ме=61 клітина/мкл (LQ=30 клітин/мкл, UQ=115 клітин/мкл), 

переважно лімфоцитарного характеру (Ме=84,00 %, LQ=65,00%, UQ=95,00 %). 

Тиск СМР у більшості випадків зберігався підвищеним (Ме=245 мм вод. ст., 

LQ=160 мм вод. ст., UQ=285 мм вод. ст.) з максимальним значенням до 450 мм вод. 

ст. В 33.33 % випадків зберігався тиск СМР підвищеним. Рівень білка знижувався до 

Me=0,66 г/л, LQ=0,33 г/л, UQ=0,99 г/л, глюкози підвищувався до Me=1,9 ммоль/л, 

LQ=1,6 ммоль/л, UQ=2,4 ммоль/л. Осадові проби Н. Апельта ++, реакція Панді ++. 

Мікроскопічно Candida spp. була виявлена у п’яти пацієнтів. Кількість клітин, що 

брунькуються, в середньому була Me=10 клітин/мкл, LQ=8 клітин/мкл, UQ=16 

клітин/мкл. 

На 14-й день лікування в СМР цитоз в середньому був Ме=31 клітина/мкл 

(LQ=10 клітин/мкл, UQ=45 клітин/мкл), переважно лімфоцитарного характеру 

(Ме=89,00%, LQ=75,00%, UQ=98,00%) 

Тиск СМР знижувався, до Ме=157 мм вод. ст., LQ=135 мм вод. ст., UQ=180 

мм вод. ст.) з максимальним значенням до 250 мм вод. ст. 

Рівень білка утримувався в межах Me=0,44 г/л, LQ=0,33 г/л, UQ=0,66 г/л, 

глюкози – Me=2,8 ммоль/л, LQ=2,5 ммоль/л, UQ=3,2 ммоль/л. Осадові проби 

Н. Апельта +, реакція Панді ++. У двох (33,33 %) пацієнтів мікроскопічно 

визначалися гриби роду Candida spp.. 
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У двох (33,33 %) хворих повну мікологічну санацію СМР (за даними 

мікроскопії) вдалося досягти лише на 3-му тижні безперервної АФТ. А 

загальноклінічні показники СМР нормалізувалися у цих пацієнтів раніше (в 

середньому на 2-му тижні).  

Після стабілізації стану всі пацієнти були переведені в спеціалізовані 

стаціонари з рекомендаціями по динамічному обстеженню і подальшому лікуванню 

КМЕ. За даними катамнезу двоє пацієнтів припинили прийом рекомендованої 

безперервної АФТ. У зв'язку з прогресом основного захворювання і рецидивом КМЕ 

хворі померли. 

Одна пацієнтка з медулобластомою після санації СМР була переведена в 

Інститут нейрохірургії з метою проведення лікворошунтуючої операції, де 

продовжила призначену антифунгальну терапію і по теперішній час.  

 У пацієнтки з множинними метастазами раку молочної залози, КМЕ за даними 

дослідження СМР на фоні АФТ відмічено зниження цитозу і зменшення кількості 

грибів, але повної санації СМР досягти не вдалося. Хвора померла на 3-му тижні з 

моменту госпіталізації в стаціонар на тлі кишкової непрохідності, шлунково-

кишкової кровотечі, пов'язаної з канцероматозом органів черевної порожнини. 

Один пацієнт (з вторинним МЕ, після ВЧМТ) був переведений для 

подальшого лікування в неврологічний стаціонар за місцем проживання. 

Чотири з шести пацієнтів, що були під нашим спостереженням, (66,67 %) 

померло в терміни від 3-х тижнів до 6-ти місяців. Всі вони були з КМЕ, що 

розвинувся на тлі онкологічної патології, що значно обтяжувало стан пацієнтів і від 

самого початку робило прогноз для життя складним і несприятливим, як відносно 

основного захворювання, так і відносно опортуністичних інфекцій. 

Таким чином, терапія мікозів ЦНС (КрМЕ і КМЕ) є складною і тривалою. Її 

ефективність визначається не лише призначенням хімічних АФП, але і грамотним 

проведенням патогенетичної терапії, особливо, відносно корекції ГГС. Летальність 

при мікозах ЦНС значною мірою обумовлена прогресом основного захворювання, 

особливо в онкологічних хворих, що робить прогноз для життя при цій патології в 

цілому вкрай несприятливим. 
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РОЗДІЛ 8 

АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В Україні, як і у світі в цілому, спостерігається неухильне зростання мікозів. 

Це пов'язано з негативною дією різних факторів сучасної цивілізації на організм 

людини і, особливо, на систему імунітету: нераціональне використання 

антимікробних препаратів широкого спектру дії, складні схеми цитостатичної, 

гормональної, променевої терапії, епідемія ВІЛ-інфекції, онкопатології, 

ендокринопатій, несприятлива демографічна ситуація, використання антибіотиків і 

гормонів у ветеринарії. За даними епідеміологічних досліджень частота 

зустрічаємості мікозів серед дорослих становить від 7% до 20 %. В осіб без тяжких 

захворювань і порушень імунітету мікози зустрічаються найчастіше у вигляді 

локалізованого ураження шкіри, у більшості випадків добре піддаються терапії і не 

загрожують життю. На противагу цьому, у пацієнтів з порушеннями імунологічної 

резистентності часто розвиваються ІМ, які представляють велику діагностичну і 

терапевтичну проблему і завжди є життезагрожуючими станами. Серед збудників 

ІМ провідне значення мають дріжджеподібні гриби (Candida і Cryptococcus spp.), що 

становлять 78-85% від усіх виділених патогенів. ІК складають до 10–15% усіх 

нозокоміальних інфекцій, і Candida spp. входить до числа 10 патогенів, що 

найчастіше виявляються, в клініці. Гриби виходять на 2-е, а у ряді клінік – на 1-е 

місце серед збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Окрім високої частоти 

зустрічаємості, високою є і летальність при ІМ, викликаних Candida і Cryptococcus 

spp.– до 39-83 %, що значно вище за летальність при інфекціях бактеріальної 

природи. 

Відомі загальноприйняті фактори ризику розвитку ІМ, але для кожного 

профілю пацієнтів вони мають свої особливості. Для пацієнтів ІП, де мікози у 

більшості випадків є мікст-інфекціями, опортуністичними інфекціями, фактори 

ризику до кінця не вивчені і не описані. 

Клінічні прояви ІМ часто не мають специфічних ознак, особливо на тлі 

«спотворення» симптомів основним захворюванням, що обумовлює часто 
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несвоєчасний початок АФТ і високий ризик несприятливого наслідку. Крім того, у 

пацієнта може бути поєднання різних клінічних форм мікозу. Частота реєстрації і 

прояву цих клінічних форм у пацієнтів в умовах ВІТ також не описані. До найбільш 

несприятливих і тяжких станів у пацієнтів з порушеннями в системі імунітету 

належать мікози (Candida spp. і Cryptococcus spp.) ЦНС. Мікози ЦНС у 

імуноскомпрометованих хворих часто протікають у вигляді «безсимптомного» в 

клінічному і лабораторному плані МЕ, супроводжуються ускладненнями, серед яких 

провідне місце належить ГГС. Частота реєстрації типової клінічної неврологічної 

симптоматики мікозів значно рідша, в порівнянні з виявленням на аутопсії 

морфологічних змін в тканині мозку. Так, згідно з даними літератури, ознаки 

ураження ЦНС при мікозах виявляють під час клінічного обстеження – у 30% 

пацієнтів, тоді як під час патологоанатомічних досліджень до 80%. Враховуючи 

труднощі ранньої діагностики ІМ, особливо у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 

неспецифічний характер клінічних проявів, важливо орієнтуватися на застосування 

високоспецифічних і сучасних методів діагностики мікозів (виявлення 

криптококового антигена в біологічних середовищах реакцією латекс-аглютинації з 

використанням CALAS® і ПЛР). Це дозволить не лише забезпечити більш високий і 

цілеспрямований рівень лабораторного моніторингу, але і своєчасно розпочати 

етіотропну терапію. Так за літературними даними відомо, що під час призначення 

адекватної терапії пацієнтам з кандидемією в перші 48 годин летальність становить 

40%, при пізнішому – 78%. 

Нині пріоритет в лікуванні ІМ належить застосуванню системних 

антифунгальних препаратів. Проте, під час призначення АФТ необхідно 

враховувати високу токсичність деяких препаратів, особливо для пацієнтів з тяжким 

ураженням внутрішніх органів, викликаних основною патологією (ЦД, 

онкопатологія), резистентність грибів до багатьох сучасних АФП, необхідність 

проведення патогенетичної терапії. Особливу увагу у пацієнтів з мікозами ЦНС, на 

нашу думку, необхідно приділяти своєчасній корекції і нівелюванню НГМ, ГГС. 

Оскільки, саме ці патологічні стани обумовлюють максимальну летальність в перші 

місяці захворювання. Як компонент патогенетичної терапії мікозів ЦНС у ВІТ, 
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можливе застосування лікворокорегуючих маніпуляцій, що дозволяють своєчасно 

проводити моніторинг СМР, корегувати лікворний тиск, особливо в перші три 

місяці терапії.  

В Україні комплексні дослідження ІМ (Candida spp., Cryptococcus spp.) з 

описом особливостей клініки і терапії у пацієнтів ВІТ ІП не проводилися. 

Виходячи з вище викладеного метою справжньої роботи було: підвищити 

якість надання медичної допомоги пацієнтам з ІМ на основі вивчення особливостей 

клініки, діагностики і терапії. 

У рамках певної мети, завданнями були: 1) встановити частоту та етіологію 

ІМ в залежності від віку, статі, фонової патології та схем попереднього лікування; 2) 

визначити клінічні особливості перебігу ІМ в залежності від етіології; 3) встановити 

характер змін в системі імунітету пацієнтів з ІМ в залежності від етіології, фонового 

захворювання; 4) дослідити особливості клініки мікозного менінгоенцефаліту в 

залежності від етіологічного фактора; 5) встановити діагностичну цінність сучасних 

методів діагностики ІМ у клінічних умовах; 6) оцінити ефективність етіотропної 

терапії ІМ в умовах відділення інтенсивної терапії. 

У рамках дисертаційної роботи за останні 3 роки було комплексно обстежено 

170 пацієнтів (68 чоловіків, 102 жінки) у віці від 18 до 88 років (середній вік 

41,37±7,2 рік). Пацієнти в дослідження були включені за спеціальними критеріями 

відбору. Скринінгове мікологічне обстеження проводилося на момент госпіталізації 

хворих у ВІТД і повторно на 14-й, 21-й день лікування. Пацієнти були направлені у 

ВІТД в основному з відділень інтенсивної терапії, неврології, нейрохірургії, 

оториноларингології багатопрофільних стаціонарів м. Києва, інститутів системи 

НАМН і обласних лікарень України найчастіше з діагнозами: МЕ (50; 29,41 %), 

енцефаліт (15; 8,82 %), ЕМ (3; 1,76 %), АЕ (18; 10,59 %), РЕМ (13,53 %), ЕМПР (12; 

7,06 %), багатовогнищеве ураження головного мозку невизначеної етіології (29; 

17,06 %). Після дообстеження і уточнення діагнозу серед пацієнтів з 

нейроінфекцією в 22 (12,94 %) випадках був діагностований туберкульоз з 

ураженням ЦНС, у 2,35 % – сепсис з розвитком вторинного МЕ.  



144 

 

За ступенем тяжкості в половині випадків (85 (50,00 %) пацієнтів) 

діагностовані тяжкий перебіг хвороби, з такою ж частотою (50,00 %) – 

среднетяжкий. 

За характером перебігу у 131 (77,06 %) пацієнта відмічено – хронічний 

рецидивуючий, у 38 (22,35 %) – гострий, в одному випадку – підгострий перебіг 

хвороби. У 117 (68,82 %) хворих була різноманітна супутня соматична патологія, 

але найчастіше з боку ШКТ (30,00 %) і ССС (13,00 %).  

В якості фонової патології у 26 (15,29 %) пацієнтів значилась онкопатологія.  

За результатами первинного обстеження мікози були виявлені у 103 (60,58%) 

пацієнтів. Після видової ідентифікації грибів у 76 (44,70%) хворих був 

діагностований кандидоз. У 15 (8,82%) випадках був виявлений криптококоз, в 12 

(7,06%) криптококоз у поєднанні з кандидозом. За даними первинного 

мікологічного дослідження в переважної більшості (87,50 %) пацієнтів з кандидозом 

ідентифікована Candida albicans, в поодиноких випадках Candida glabrata (3,41 %), 

Candida tropicalis (3,41 %), Candida krusei (3,41 %), Candida guilliermondii (2,27 %). 

Максимальна інтенсивність зростання Candida spp. визначалась в сечі і калі. У 

85,23 % випадків Candida spp. була виділена паралельно з іншими патогенними 

збудниками. 

Було встановлено, що ІК найчастіше розвивався у пацієнтів з тяжкою 

супутньою або фоновою патологією (69; 78,41 %). Серед 76 пацієнтів з ІК у 58 

(76,32 %) реєструвалась супутня патологія. Серед 12 пацієнтів з мікстовими 

поєднаннями кандидозу і криптококозу фонова патологія реєструвалася значно 

частіше і становила 91,67 %. Серед 72 пацієнтів, у яких спостерігалося ураження ІК 

двох і більше анатомічних областей супутня патологія реєструвалася у 61 (84,72 %) 

хворих. В якості фонової патології найбільш прогностично несприятливе значення в 

плані розвитку мікозів має онкопатологія та ендокринопатія. 

При детальному аналізі даних анамнезу було встановлено, що до поспуплення 

у ВІТД лише сім пацієнтів з 170 (4,12 %) були раніше обстежені на наявність 

мікозів, хоча 93 (54,71 %) особи проходили раніше різноманітне лікування. З них 

антибактеріальні препарати приймали 55 (32,35 %) пацієнтів, 14 (8,24 %) – 
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глюкокортикостероїди, 37 (21,76 %) – протитуберкульозні препарати. Було 

відмічено, що найбільший негативний вплив на розвиток ІК у цієї категорії хворих 

має – тривала попередня антибактеріальна терапія, максимальна тривалість якої в 

деяких випадках сягала 21 дня. 

На цьому фоні АФП профілактично були призначені лише 18 (10,59 %) 

пацієнтам. У всіх випадках це був флуконазол. Доза препарату коливалась від 

50,0 мг до 800,0 мг, в середньому Me=150,0 мг (LQ=50,0, UQ=200,0 мг). Якщо 

розглядати в цілому частоту резистентності грибів роду Candida spp. до 

флуконазолу, то найчастіше (27,78 %) стійкість патогенів до АФП реєструвалася 

серед 18 пацієнтів, що отримували раніше цей препарат профілактично (у загальній 

групі резистентність реєструвалася на рівні 3,53 %) (p<0,01). 

При аналізі клінічних форм ІМ, які реєструвалися у пацієнтів на тлі 

резистентності роду Candida spp. до флуконазолу було відмічено, що в чотирьох 

(66,67 %) з шести випадків мали місце мікози ЦНС у вигляді МЕ. Призначення в 

невеликих дозах (<200 мг) АФП пацієнтам ІП, особливо у випадках тяжкого 

ураження ЦНС, не перешкоджає розвитку або генералізації мікозів, а лише сприяє 

розвитку резистентності. 

З метою виявлення особливостей факторів ризику розвитку ІМ у пацієнтів ВІТ 

ІП нами був проведений аналіз скарг, даних анамнезу, клінічних симптомів, 

результатів обстеження, у тому числі із застосуванням кореляційного аналізу за 

методом Спірмена. Були встановлені помірні і сильні прямі кореляційні зв’язки між 

фактом наявності ІК і такими показниками як: тяжкість перебігу хвороби, наявністю 

тяжкої супутньої патології, попередньою терапією, у тому числі і 

антибактеріальною, гормональною, стійкою лихоманкою, постійним печінням 

язика, печією, рівнем свідомості при поступленні, підвищенням лікворного тиску, 

наявністю базальних і стволових симптомів, ГГС, проведенням реанімаційний 

заходів, в умовах ВІТ призначення антибактеріальної і антифунгальної терапія в 

адекватний дозах. 

Висока частота виявлення ІК серед пацієнтів вже на момент госпіталізації, 

необхідність продовження комбінованої терапії (антибактеріальної, противірусної, 
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гормональної) у поєднанні із зовнішніми втручаннями значно підвищували ризик 

розвитку і дисемінації мікозів (кандидемії), створювали передумови для формування 

і поширення внутрішньолікарняної інфекції. 

Проте, у зв'язку з призначенням в стартовій терапії терапевтичних доз АФП, 

надалі серед пацієнтів з високим ризиком розвитку кандидозу у ВІТД не 

спостерігалося збільшення частоти первинного виявлення ІК. Навпаки, за даними 

повторного обстеження (на 14-й або 21-й день лікування з моменту госпіталізації, 

залежно від термінів виписки) з 88 (51,11 %) пацієнтів з ІК, кандида у біологічних 

середовищах була виділена в 45 (26,47 %) випадках (p<0,01). За даними повторного 

мікологічного дослідження у пацієнтів з кандидозом у більшості випадків (39; 

86,68 %), як і раніше, була виділена Candida albicans. 

На тлі основного захворювання клінічні прояви ІК носили, як правило, 

стертий, другорядний характер, що разом з недостатньою настороженістю лікарів 

суміжних спеціальностей сприяло пізній діагностиці. Підвищення температури у 

третини хворих (35; 39,77 %), супроводжувалось ознобами і вираженими 

вегетативними реакціями у вигляді лабільності артеріального тиску, пітливості. У 

78,26 % випадках спостерігалася мультифокальна колонізація кандид, із залученням 

до патологічного процесу декількох анатомічних областей. Найчастіше тяжкі форми 

кандидозу з ураженням трьох анатомічних зон і більше, розвитком пневмонії 

спостерігалося у пацієнтів з вторинним МЕ, сепсисом, енцефалітом, ЦП, у стадії 

декомпенсації ускладненого набряково-асцитичним синдромом. Комбіновані 

клінічні форми ІК найчастіше реєструвалися у пацієнтів з тяжким (55,68 %) 

(p>0,05), хронічним (59,09 %) перебігом хвороби (p<0,01). У роботі описані 

особливості клінічних проявів ІМ на тлі ВІЛ-інфекції, онкопатології, ЦП.  

В 15 (сім чоловіків, вісім жінок) з 170 пацієнтів за результатами обстеження 

був виявлений криптококоз ЦНС, у 12 пацієнтів діагностовано поєднання ІК і 

криптококозу ЦНС. У всіх випадках діагностика КрМЕ була пізня, в середньому на 

10 – 12-й день з моменту появи розгорнутої клінічної картини МЕ. У пацієнтів з 

онкопатологією поява нової або посилення вже наявної неврологічної симптоматики 

у більшості випадків пов'язували з прогресуванням основного процесу. У ВІЛ-
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інфікованих пацієнтів у зв'язку з розвитком клініки МЕ проводився 

диференціальний діагноз між туберкульозом ЦНС, церебральним токсоплазмозом, 

криптококкозом і вірусним енцефалітом. За результатами аналізу клінічних даних 

провідними синдромами, які формувалися на тлі розвитку КрМЕ були 

загальномозковий, прогресуючий гідроцефальний, інтоксикаційний синдроми, з 

поступовим пригніченням свідомості. 

За результатами обстеження у 12 (7 чоловіків, 5 жінок) із 170 пацієнтів 

діагностовано поєднання ІК і Кр ЦНС. З КрМЕ реєструвалися такі клінічні форми 

як: ОФК – п’ять (41,67%), ОФК+ КШ – два(16,67%), ОФК+КШ+КМЕ – один 

(8,33%), ОФК+КСС – чотири (33,34%). 

Для вирішення третього завдання дисертації: вивчення характеру порушень в 

системі імунітету всі пацієнти були розділені на чотири групи: І – пацієнти без 

інвазивного мікозу (n=67); ІІ – пацієнти з ІК (n=76), ІІІ – пацієнти з ІК і Кр (n=12), 

ІV – пацієнти з Кр (n=15). За результатами дослідження було відмічено, що у 

пацієнтів ІП мають місце різноспрямовані імунологічні реакції, які залежать від 

фонової патології, етіологічного фактора. Виявлені деякі загальні тенденції у 

пацієнтів ІП (без ВІЛ-інфекції) з мікозами: підвищення абсолютного числа 

CD16+ лімфоцитів, CD22+ лімфоцитів, активних Т-лімфоцитів, фагоцитарного 

числа на тлі зниження рівня сироваткового імуноглобуліну А, що свідчило про 

гостроту запального процесу із залученням слизових оболонок (сечостатевого, 

шлунково-кишкового, респіраторного трактів). Виявлення кореляційних зав’язків 

між характером попередньої терапії, особливо призначенням антибактеріальної 

терапії, хіміо- і променевої терапії, етіологічними агентами, і імунологічними 

показниками, свідчить про те, що у пацієнтів ІП частіше саме ці фактори можуть 

спричиняти негативний вплив на імунну відповідь при мікозах. 

Серед обстежених пацієнтів було виявлено 27 (15,88 %) випадків КрМЕ. З них 

у 12 (44,44 %) пацієнтів ВІЛ-статус був негативним, у 15 (55,56 %) – позитивним 

(p>0,05). Разом із загальновідомими і добре описаними групами ризику по розвитку 

КрМЕ ми спостерігали пацієнтів з онкологічною патологією ЛОР-органів, головного 

мозку, у яких розвиток захворювання за часом пов'язаний був з проведеними раніше 
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оперативними втручаннями. У даних випадках, ймовірно, поширенню криптокока в 

ЦНС сприяють не лише вторинні імунологічні порушення, але і механічне 

порушення кісткових анатомічних бар'єрів і гематоенцефалічного бар'єру, що 

створює умови не лише для контамінації грибів, але і бактерій. Як підтвердження 

цього, у всіх цих пацієнтів МЕ первинно мав змішану грибково-бактерійну 

етіологію. Аналіз даних анамнезу дозволив виявити те, що на ініціальні прояви 

КрМЕ впливає преморбідний фон пацієнтів і характер попередніх медичних 

втручань. Згідно з отриманими результатами усіх пацієнтів ми умовно розділили на 

три групи: І – пацієнти, у яких КрМЕ розвинувся на тлі декомпенсованої соматичної 

патології; ІІ – пацієнти, у яких КрМЕ розвинувся на тлі органічної або онкологічної 

патології і проведених оперативних втручань; ІІІ – пацієнти, у яких була спочатку 

тяжка інфекційна патологія ЦНС. Найбільш типова клінічна симптоматика 

спостерігалася в першій групі пацієнтів. У ІІ і ІІІ групах клінічні прояви 

маскувались проявами основного захворювання. Більшість пацієнтів були 

переведені у ВІТД в середньому на 18±2,1 день хвороби у тяжкому стані, з 

порушенням свідомості за ШКГ Ме=12,1 балів (LQ=11 балів; UQ=13 балів). Проте, 

глибина і тривалість порушення свідомості, стійкість гіпертензійного синдрому, 

результати мікроскопії СМР (мікологічне навантаження) раніше служили 

прижиттєвими критеріями тяжкості мікозу ЦНС і основою для прогнозу. Проте, за 

результатами патоморфологічних досліджень можна стверджувати, що терміни 

виявлення збудника і санації СМР (мікроскопічно і культурально) є непрямими 

діагностичними і прогностичними ознаками, оскільки, незважаючи на позитивну 

лікворологічну динаміку або «ранній, прихований період», патоморфологічно 

крипток визначається в оболонках і речовині головного мозку. Це свідчить про 

необхідність використання з діагностичною метою разом з традиційними методами, 

чутливіших тестів, що дозволяють виявляти антиген криптокока або ДНК. На 

момент поступлення мікроскопічно у восьми випадках були виявлені 

мікроорганізми (дріжджові клітини) морфологічно схожі з криптококом, у тому 

числі і форми, що активно брунькуються. У п’яти (41,67 %) пацієнтів (в 4 (33,33 %) 

випадках при негативній мікроскопії) реакцією латекс-аглютинації (CALAS®) в 
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СМР були виявлені антигени Cryptococcus neoformans, що робить цю методику 

більш інформативною, особливо для ранньої діагностики. З 12 ВІЛ-інфіковних 

пацієнтів з КрМЕ лише у п’яти (33,33 %) пацієнтів в СМР були виявлені клітини 

морфологічно схожі з криптококами у тому числі і форми, що активно 

брунькувалися. У всіх випадках діагноз був підтверджений виявленням 

криптококового антигена в СМР. 

КМЕ був виявлений у 3,53% обстежених пацієнтів. У 83,33% випадках КМЕ 

став ускладненням онкологічного процесу. За даними анамнезу від моменту 

встановлення основного захворювання до появи перших симптомів КМЕ проходило 

в середньому 3±1,2 місяцы (у одному випадку 11 місяців). Факторами, які сприяли 

розвитку ІМ, були тривалі повторні курси антибактеріальної і гормональної терапії, 

оперативні втручання, Перші симптоми КМЕ як і КрМЕ у онкологічних хворих 

часто асоціюються з пргресуванням основного захворювання. Провідними 

синдромами були загальномозковий (100,00 %), менінгеальний (83,33 %), ГГС 

(100,00 %), базальний (100,00 %), стволові порушення (83,33 %), психоемоційні, 

когнітивні і вегетативні порушення (100,00 %), інтоксикація (100,00 %), лихоманка. 

Діагностика КМЕ, як і КрМЕ була пізня, в середньому на 10 – 12 день 

хвороби. Необхідно відмітити, що відносно загальноклінічних показників СМР, 

єдиних закономірностей відмічено не було. Цитоз коливався від поодиноких клітин 

до 1000, але у всіх пацієнтів спостерігався гіпертензійний синдром з підвищенням 

лікворного тиску до Ме=260 мм вод. ст., і більше. Основним визначальним 

критерієм, на підставі якого було зроблено припущення про розвиток КМЕ, в трьох 

(50,00 %) випадках було виявлення мікроскопічно в СМР дріжджових грибів, 

морфологічно схожих з Candida spp. У двох пацієнтів з нетиповим перебігом КМЕ, 

Candida spp.була виявлена в СМР ПЛР при скринінговому тестуванні на інші 

бактерії, гриби, простіші, що підтверджує цінність цього методу діагностики, 

особливо в складних випадках. 

На момент госпіталізації у ВІТД, за результатами комплексного обстеження і 

аналізу факторів ризику дисемінації кандид, 112 (65,88 %) пацієнтам в стартовій 

терапії були призначені АФП (внутрішньовенно краплинно флуконазол – 108 
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(63,63 %) хворим, кетоконазол (1; 0,59 %), ітраконазол (1; 0,59 %), вориконазол (2; 

1,18 %). Доза флуконазолу в середньому становила Me=400,0 мг (LQ=200,0, 

UQ=800,0 мг). Додатково 80 пацієнтам (47,06 %) була призначена антибактеріальна, 

противірусна (69,41 %), гормональна (49,41 %) терапії. Крім того у даної категорії 

хворих застосовувалися реанімаційні заходи і оперативні посібники: постановка 

центрального венозного катетера (117; 68,82 %), уретрального катетера (31; 

18,24 %), ентеральне харчування через назогатральний зонд паралельно з 

парентеральним живленням (29; 17,06 %), штучна вентиляція легень (11; 6,47 %), 

трахеостомія (3; 1,76 %), що створювало додаткові передумови для розвитку і 

прогресування мікозів. Проте, у зв'язку з призначенням в стартовій терапії 

терапевтичних доз АФП, надалі серед пацієнтів з високим ризиком розвитку 

кандидозу у ВІТД  не спостерігалося збільшення частоти первинного виявлення ІК.  

За даними повторного обстеження (на 14-й або 21-й день лікування з моменту 

госпіталізації, залежно від термінів виписки) з 88 (51,76 %) пацієнтів з ІК, кандида у 

біологічних середовищах була виділена в 45 (26,47 %) випадках (p<0,01). на тлі 

комбінованої терапії змінилася частота і співвідношення клінічних форм ІК. Якщо 

порівнювати з частотою і співвідношенням клінічних форм ІК на момент 

госпіталізації (88 пацієнтів з ІК, 51,76 %), то при повторному дослідженні 

достовірно збільшилас частота локального виділення кандид з однієї анатомічної 

зони – 25 (55,56 %) (при поступленні цей показник становив 16 випадків, 18,15 %), 

p<0,01, при значному зменшенні частоти тяжких комбінованих форм з ураженням 

трьох анатомічних зон – 2 (4,44 %) (на момент госпіталізації цей показник був 

25,00 %), р<0,01. Випадків виділення кандид і збереження патологічної 

симптоматики з чотирьох і більше анатомічних ділянок на 14-й день лікування не 

було (на момент госпіталізації цей показник становив 7,95 %), р<0,01. 

У всіх вказаних випадках діагностика і терапія КрМЕ і КМЕ була 

несвоєчасною (в середньому на 2-му тижні від появи розгорнутої картини МЕ), що 

сприяло зниженню ефективності терапії. З моменту госпіталізації у ВІТД усім 

пацієнтам проводилися заходи спрямовані на стабілізацію вітальних функцій. У 

пацієнтам з КрМЕ з ВІЛ-негативним статусом в шести (50,00 %) випадках 
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стартовим препаратом був амфотерицин В в дозі 0,7 мг/кг, в шести – флуконазол в 

дозі 800 мг/добу. Лікування пацієнтів з КрМЕ на тлі ВІЛ-інфекції проводилося в 

спеціалізованих стаціонарах згідно з діючими протоколами. Основним препаратом 

для лікування КМЕ був флуконазол в дозі 800 мг/добу. Згідно з патогенезом 

захворювання КрМЕ і КМЕ, ГГС є патогномонічним і прогностично несприятливим, 

у зв'язку з чим у цієї категорії пацієнтів додатково в терапії застосовувалися 

лікворокорегуючі заходи за спеціально розробленою нами методикою. На тлі цієї 

комплексної терапії у чотирьох (33,33 %) пацієнтів з КрМЕ в середньому на 5 – 7 

добу спостерігалася стабілізація соматоневрологического статусу, що чітко було 

пов'язано з поступовим регресом ГГС, інтоксикаційного синдрому. 

Зменшення рівня цитозу (на 20,00 %), білку, мікроскопічно кількості 

дріжджових грибів, що брунькуються, спостерігалося в середньому на 5-ту добу, з 

подальшим повільним зниженням впродовж декількох тижнів і місяців. Проте, 

негативні результати мікроскопічного і культурального дослідження СМР на 

наявність Cryptococcus neoformans не виключають діагноз КрМЕ при первинному 

обстеженні, а в ході лікування не вказують на одужання (завершення патологічного 

процесу). Ефективність терапії необхідно оцінювати за концентрацією 

криптококового антигена в СМР. 

Було відмічено, що у разі стабільного збереження високих рівнів концентрації 

криптококового антигену в СМР на фоні АФТ (4 – 6 тиждень), прогностично 

несприятливо і вимагає корекції терапії. Серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів на 1-му 

місяці терапії померло дев’ять (60,00 %) пацієнтів, після 3-го місяця – один (6,67 %). 

Серед пацієнтів без ВІЛ-інфекції на 1-му місяці терапії померло двоє (16,67 %) 

(фонова патологія онкопатологія), після 3-го місяця терапії – п’ятеро (41,67 %) осіб. 

Один пацієнт досі продовжує лікування. З шести пролікованих нами пацієнтів з 

КМЕ четверо (66,67 %) померли в терміни від 3-х тижнів до 6-ти місяців. Усе це 

були пацієнти з КМЕ що розвинувся на тлі онкологічної патології, яка значно 

обтяжувала стан пацієнтів і від початку робило прогноз для життя складним і 

несприятливим, як відносно основного захворювання, так і відносно 

опортуністичних інфекцій. 
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Проведені дослідження довели, що ІМ (Candida spp. і Cryptococcus spp.) є 

серйозною медичною проблемою для пацієнтів ВІТ. Клінічні прояви цієї патології 

різноманітні, найбільш тяжкими і прогностично несприятливими формами є мікози 

дихальної системи, грибковий сепсис і ураження ЦНС. Діагностика цієї патології, у 

більшості випадків несвоєчасна, що значно знижує ефективність терапії. У виборі 

діагностичних методів, особливо у випадках генералізованого процесу, уражень 

ЦНС необхідно віддавати перевагу сучасним високочутливим методам: визначення 

криптококового антигена реакцією латекс-аглютинації і ПЛР. 

Своєчасне і адекватне обстеження і призначення АФТ пацієнтам ВІТ 

попереджає розвиток і дисемінацію мікозів, формування внутрішньолікарняної 

інфекції. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне завдання – 

підвищення ефективності діагностики і лікування пацієнтів з інвазивними мікозами, 

викликаними дріжджеподібними грибами (Candida spp., Cryptococcus spp.) на 

підставі вивчення особливостей клініки, діагностики і терапії. 

1. За результатами первинного обстеження пацієнтів відділення інтенсивної 

терапії інфекційного профілю інвазивні мікози, викликані дріжджеподібними 

грибами, реєструються у 60,58 %, серед них домінує інвазивний кандидоз (44,70 %), 

рідше виявляється криптококоз (8,82 %) і поєднання криптококозу з інвазивним 

кандидозом (7,06 %). У більшості пацієнтів (87,50 %) з інвазивним кандидозом 

ідентифікована Candida albicans, в поодиноких випадках Candida glabrata (3,41 %), 

Candida tropicalis (3,41 %), Candida krusei (3,41 %), Candida guilliermondii (2,27 %), 

В усіх випадках інвазивні мікози були представлені у вигляді мікст-інфекції або 

поєднаної патології. 

2. Інвазивні мікози в умовах відділення інтенсивної терапії інфекційного 

профілю частіше реєструються у хворих з тяжкою соматичною патологією (76,32 % 

у випадках інвазивного кандидозу, і 91,67 % у випадках поєднання кандидозу і 

криптококозу) (p=0,0002), онкопатологією (p=0,0007), поліорганною недостатністю 

(p=0,001), після проведення раніше тривалої (більше 50 діб) терапії, із 

застосуванням антибактеріальних (більше 17,6 днів) (p=0,0002), гормональних 

препаратів (p=0,04). Інвазивний кандидоз, як мікст-інфекція, у 5 разів частіше у 

порівнянні з іншими групами реєструвався у пацієнтів з герпесвірусно-

бактеріальною інфекцією та вірусними гепатитами. Криптококоз – в 3 рази частіше 

у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом (p=0,04). 

3. На тлі основного захворювання клінічні прояви інвазивних мікозів носили 

стертий, другорядний, поліморфний характер. Найбільш частим (78,82 %) загальним 

симптомом була тривала лихоманка – Me=21,5 днів і більше (р=0,03). При 

криптококозі більш характерними (р=0,0001) були симптоми ураження ЦНС у 

вигляді криптококового менінгоенцефаліту (порушення свідомості, 

загальномозковий, гіпертензійно-гідроцефальний синдроми), при кандидозі – 
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ураження шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи і шкіри (р=0,001). У 

81,82 % пацієнтів з інвазивним кандидозом спостерігалось ураження 2-х і більше 

анатомічних областей. З локалізованих форм найбільш часто реєструвався 

орофарінгеальний кандидоз (15,91 %), при ураженні 2-х і більше анатомічних зон – 

поєднання орофарінгеального кандидозу з кандидозом сечостатевої системи 

(29,55 %), орофарінгеального кандидозу з кандидозом сечостатевої системи і шкіри 

(7,95 %). До найбільш тяжких випадків і прогностично несприятливих належали 

поєднання з кандидозною пневмонією (14,77 %), кандидозним менінгоенцефалітом 

(6,82 %) і криптококовим менінгоенцефалітом (15,88 %). 

4. Серед пацієнтів з інвазивним мікозом без ВІЛ-інфекції більш виражені 

зміни в імунологічних показниках реєструвались в осіб з криптококозом і 

поєднанням криптококозу з кандидозом: підвищення абсолютного числа CD16+ 

лімфоцитів на 46,00 % (p<0,01), CD22+ лімфоцитів – на 97,00 % (p<0,01), активних 

Т-лімфоцитів – від 53,00 % до 123,00 % (p<0,01), на фоні зниження фагоцитарного 

числа в 1,3 рази (p<0,01) і рівня сироваткового імуноглобуліну А на 20,00-30,00 % 

(p<0,05). Предиктором розвитку мікозів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів був украй 

низький рівень абсолютного числа Т-хелперів (CD4+) – Ме=48 клітин/мкл. 

5. Криптококовий менінгоенцефаліт був виявлений у 15,88 % пацієнтів з 

нейроінфекцією, в тому числі в 38,46 % серед ВІЛ-інфікованих. Ініціальні прояви 

залежать від фонової патології, віку, проведених оперативних втручань і можуть 

протікати як класично, так і за типом вторинного гнійного менінгоенцефаліту чи 

гострого порушення мозкового кровообігу. У ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

криптококовий менінгоенцефаліт найчастіше поєднувався з туберкульозом легень 

(100,00 %) і туберкульозним менінгоенцефалітом (53,33 %) (p<0,01). Кандидозний 

менінгоенцефаліт виявлено у 3,53 % хворих і в переважній більшості (83,33 %) 

випадків був ускладненням онкопатології (p<0,01). Більш глибоке порушення 

свідомості, виражена загальномозкова симптоматика, стволові порушення, 

поліорганна недостатність частіше реєструвались у пацієнтів з кандидозним 

менінгоенцефалітом і криптококовим менінгоенцефалітом з ВІЛ-негативним 

статусом (p<0,01). Менінгеальний симптом, рефрактерний гіпертензійно-
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гідроцефальний синдром були більш характерні для криптококового 

менінгоенцефаліту у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією (p<0,05). 

6. Встановлено, що мікроскопія спинномозкової рідини та культуральний 

метод не достатньо інформативні в діагностиці криптококового, кандидозного 

менінгоенцефалітів, оскільки підтверджують діагноз лише в 66,67 % випадках у 

пацієнтів з ВІЛ-негативним статусом і 33,33 % – у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

(р=0,03). Основним методом ранньої і швидкої діагностики криптококового 

менінгоенцефаліту слід вважати реакцію латекс-аглютинації (CALAS®) для 

виявлення криптококового антигена в біологічних середовищах. В 71,43 % випадках 

у ВІЛ-інфікованих пацієнтів криптококовий антиген в спинномозковій рідині 

виявлявся при негативній мікроскопії (р=0,01). Виявлення криптококів при 

мікроскопії у всіх пацієнтів корелювало із пізно діагностованими випадками і 

високим мікологічним навантаженням, що підтверджувалось високою 

концентрацією антигена в спинномозковій рідині реакцією латекс-аглютинації 

(CALAS®). У пацієнтів з кандидозним менінгоенцефалітом найбільш 

інформативним та чутливим методом діагностики слід вважати полімеразну 

ланцюгову реакцію. В 33,33 % випадків при негативній мікроскопії діагноз 

кандидозний менінгоенцефаліт був підтверджений саме цим методом. 

7. За результатами комплексного аналізу всіх факторів 65,88 % пацієнтам 

відділення інтенсивної терапії і детоксикації у стартовій терапії були призначені 

антифунгальні препарати, найчастіше флуконазол (63,63 %), в середній дозі 400 мг. 

На тлі комбінованої терапії частота реєстрації інвазивних кандидозів знизилась з 

51,76 % до 26,47 % випадків (p<0,01), в 11 раз зменшилась частота тяжких 

комбінованих форм з ураженням трьох анатомічних областей і більше (p<0,01), 

випадків дисемінації виявлено не було. Зниження температури тіла спостерігалося 

на Ме=3,9 день, регрес неврологічної симптоматики на Ме=8,6 день терапії. 

8. На тлі комбінованої антифунгальної і лікворокорегуючої терапії 

криптококового, кандидозного менінгоенцефалітів клінічно позитивна динаміка, 

корекція гіпертензійно-гідроцефального синдрому спостерігаються вже з 7-го дня 

лікування, тоді як мікроскопічно санація спинномозкової рідини – на Ме=28 день 
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при криптококовому менінгоенцефаліті і на Ме=21 день – при кандидозному 

менінгоенцефаліті. Позитивна лікворологічна динаміка не корелювала з клінічною. 

В 83,00 % випадків у пацієнтів зберігалась вогнищева неврологічна симптоматика, 

частина з якої була обумовлена основним захворюванням. Найбільш високі 

показники летальності, особливо протягом перших 3-х місяців терапії, 

реєструвались при криптококовому менінгоенцефаліті у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

(66,67 %), рідше серед осіб з ВІЛ-негативним статусом (58,33 %). При кандидозному 

менінгоенцефаліті летальність становила 66,67 % і була обумовлена в більшій мірі 

прогресуванням основного захворювання. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. З метою попередження розвитку і дисемінації інвазивних мікозів (Candida 

spp., Cryptococcus spp.), внутрішньолікарняної інфекції, всіх пацієнтів, що 

поступають у відділення інтенсивної терапії інфекційного профілю (потім повторно 

на 14-й, 21-й день терапії), необхідно комплексно обстежувати на наявність 

інвазивного мікозу. Особливою групою ризику слід вважати осіб з тяжкою 

соматичною патологією, онкопатологією, ендокринопатією і ВІЛ-інфікованих. У 

пацієнтів, яким проводяться реанімаційні і оперативні втручання, необхідно 

додатково досліджувати мазки і змиви з катетерів і біологічних середовищ, з якими 

вони контактують (рекомендована періодичність – кожні 10 днів). 

2. Пацієнтам з високим ризиком розвитку інвазивного мікозу, особливо на тлі 

тривалої антибактеріальної терапії, доцільно призначати антифунгальні препарати 

лише в терапевтичних дозах, з подальшим моніторингом чутливості грибів до 

антифунгальних препаратів. 

3. Необхідно враховувати, що ініціальні симптоми криптококового і 

кандидозного менінгоенцефалітів часто визначаються фоновою патологією. 

Загальноклінічні показники, мікроскопія спинномозкової рідини також не 

відображають тривалість і характер патології, ефективність терапії, особливо у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів, онкохворих. Визначальним в ранній діагностиці і контролі 

ефективності терапії криптококового менінгоенцефаліту є застосування системи для 

визначення криптококового антигена в спинномозковій рідині реакцією латекс-

аглютинації (CALAS®), кандидозного менінгоенцефаліту – полімеразної ланцюгової 

реакції. 

4. У пацієнтів з мікозним ураженням головного мозку, туберкульозним 

менінгоенцефалітом з метою адекватної корекції гіпертензійно-гідроцефального 

синдрому рекомендовано проводити лікворокорегуючі маніпуляції за наступною 

схемою: 

- з ініціальним рівнем лікворного тиску до 350 мм вод. ст. проведенням 

люмбальної пункції через день до моменту її нормалізації (<200 мм вод. ст.); 
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- з рівнем лікворного тиску вище 600 мм вод. ст. – проведенням люмбальної 

пункції щодня і постановкою зовнішнього люмбального дренажу (на 7-10 днів) у 

випадках стійкої лікворної гіпертензії. 

5. На підставі проведеного аналізу, до несприятливих клініко-лабораторних 

ознак перебігу криптококового, кандидозного менінгоенцефалітів можна віднести:  

- пізню діагностику захворювання і відповідно несвоєчасно розпочату АФТ 

(на 2– 3 тижні хвороби); 

- стійке збереження вогнищевих симптомів (базальних, стволових) на тлі 

терапії (більше 4–6 тижнів), що проводиться; 

- тривале збереження в спинномозковій рідині помірного цитозу (≤50–100 

клітин) на тлі значної кількості форм криптококів, кандид (≥200), що брунькуються; 

- стійкий, рефрактерний гіпертензійно-гідроцефальний синдром 

≥400 мм вод. ст. більше 2-х тижнів на тлі терапії, що проводиться, і постановки 

люмбального дренажу; 

- фонова патологія у стадії декомпенсації (особливо цукровий діабет, 

туберкульоз). 
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ДОДАТОК А 

Частота виділення грибково-бактеріальних асоціацій в різних біологічних 

середовищах 

Грибково-

бактеріальні соціації 

С.albicans C.glabrata C. tropicalis C. krusei C. 

guilliermon

dii 

1. Мазки з ротоглотки 

Staphylococcus aureus 5 0 1 1 0 

Staphylococcus 

epidermalis 

4 1 0 0 0 

Streptococcus 

pyogenes 

3 0 1 0 0 

Streptococcus oralis 1 0 0 0 0 

Streptococcus mitis 1 1 0 0 0 

E. coli 1 0 0 0 0 

Enterococcus faеcalis 3 0 0 0 0 

Streptococcus viridans 1 0 0 0 0 

2. Посів мокротиння 

Streptococcus 

рneumoniаe 

3 0 1 0 0 

Streptococcus 

epidermidis 

3 0 0 0 0 

Kl. рneumoniаe 1 0 0 1 0 

Acinetobacter 

spp.+Pseudomonas 

aeruginosa 

2 0 0 0 0 

Staphylococcus 

epidermalis 

1 1 0 0 1 

Staphylococcus aureus 2 0 0 1 0 

Streptococcus viridans 1 1 0 0 0 

3. Посів сечі 

E. coli 7 0 1 0 0 

Staphylococcus aureus 1 0 0 0 0 



179 

 

Pr. Mirabilis 1 0 0 0 0 

Staphylococcus 

gaemoliticus 

0 1 0 0 0 

Pseudomonas 

aeruginosa 

1 1 0 0 0 

Enterococcus faccium 0 1 0 0 1 

4. Посів крові 

E. coli 1 0 0 0 0 

Staphylococcus aureus 1 0 0 0 0 

5. Посів кала 

E. coli 2 1 0 0 0 

Enterococcus faccalis 1 1 2 0 0 

Enterococcus faccium 10 0 1 0 0 

Pseudomonas 

aeruginosa 

1 1 0 0 0 

Staphylococcus aureus 1 0 0 1 0 
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ДОДАТОК Б 

Результати загальноклінічного і біохімічного дослідження крові у пацієнтів при поступленні у ВІТД залежно від 

наявності і типу мікозів 

Лабораторний 

показник 

Норма 

 

І група. 

Пацієнти без ІМ, 

n=67 

ІІ група. 

Пацієнти з ІК, 

n=76 

ІІІ група. 

Пацієнти з ІК і Кр 

n=12 

ІV група. 

Пацієнти з Кр, n=15 

Р1,2,3,4 

Статистичні показники Ме LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ  

Еритроцити 3,7 – 

5,1x1012 

3,56 2,85 4,20 3,71 3,60 4,20 3,66 3,10 4,10 3,51 2,82 3.90 0,65 

Гемоглобін 120 – 160 

г/л 

113,0 96,0 128,0 121,0 113,0 135,0 106 79,5 132,1 102 98,0 118,0 0,24 

Тромбоцити 180-

360x109 

292 256 325 250 220 280 198 158 206 205 164 218 0,01 

Лейкоцити 4-9x109 8,9 6,9 11,4 7,9 5,4 10,7 7,6 5,1 10,2 11,8 9,3 14,5 0,23 

Базофіли 0-1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 

Еозинофіли 0-5% 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,22 

Паличкоядер-

ні 

1-6% 3 1 5 3 2 5 3 2 5 6 2 11 0,38 

Сегментоядер

ні 

47-72% 63 52 75 64 57 73 66 55 78 81 62 89 0,65 

Лімфоцити 18-40% 25 15 35 23 14 31 26 21 31 15 11 20 0,36 

Моноцити 2-9% 7 5 8 6 5 8 4 3 6 4 3 6 0,45 
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ШОЕ 2-15 мм/ч 13 4 16 16 6 21 32 8 57 23 18 36 0,60 

Білірубін 

загальний 

8,49-20,58 

мкмоль/л 

21,8 10,1 25,8 30,1 11,2 41,1 29,3 20,1 38,2 28,3 21,4 31,2 0,46 

АЛТ До 38 

од/л 

35,2 24,3 44,1 77,2 26,1 114,4 39,1 25.1 56,5 55,8 23,8 78,9 0,09 

АСТ До 42 

од/л 

24,1 8,4 47,3 45,2 16,5 54,1 10,5 7,2 11,2 74,1 53,2 87.2 0,09 

Сечовина 2,5-8,3 

ммоль/л 

3,84 2,7 3,9 4,4 3,2 5,6 7,5 3,5 11,4 5,6 4,2 7,9 0,34 

Креатинін 44 – 124 

мкмоль/л 

97,3 80,5 112,2 89,0 72,3 123,4 110,1 93,3 129,7 108,4 92,1 123,4 0,57 

Глюкоза 3,5-6,2 

ммоль/л 

6,5 5,6 7,7 5,9 4,8 6,9 6,4 5,4 7,4 6,9 5,6 8,5 0,56 

Загальний 

білок 

63-87 г/л 72,4 66,5 75,5 66,4 58,1 72,2 61,3 45,1 70,0 59,0 42,3 68,9 0,56 

Гематокрит 0,35– 0,49 0,42 0,40 0,47 0,41 0,37 0,45 0,38 0,25 0,47 0,48 0,36 0,55 0,43 

Примітка: Ме – медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль; Р – достовірність відмінностей між групами, 

розраховувався за методом Краскела-Уолліса. 
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ДОДАТОК В 

Імунологічні показники пацієнтів з досліджуваних груп при поступленні у ВІТД в залежності від наявності і типу мікозів 

Імунологічний 

показник 

Норма І група. 

Пацієнти без ІМ, 

n=67 

ІІ група 

Пацієнти з ІК, n=76 

ІІІ група 

Пацієнти з ІК і Кр n=12 

ІV група 

Пацієнти з Кр, n=15 

 

Р1,2,3,4 

Статистичні показники Ме LQ UQ Ме LQ UQ Ме LQ UQ Ме LQ UQ 

Абсолютна кількість 

лімфоцитів, x 109 

1,5-2,4 1,75 1,54 1,7 1,59 1,21 2,64 2,38 1,18 3,16 2,5 1,9 2,84 0,37 

CD3+ лімфоцити (Т-

лімфоцити), % 

40-67 65 56 74 61 49 73 58 54 61 53 46 61 0,66 

CD3+ лімфоцити (Т-

лімфоцити), x 109 

0,7-1,4 0,65 0,56 0,74 0,65 0,59 0,71 0,58 0,51 0,62 0,49* 0,43 0,56 0,04* 

CD4+ лімфоцити (Т-

хелпери), % 

23-48 44 39 50 22 17 43 21 18 28 23 20 29 0,50 

CD4+ лімфоцити (Т-

хелпери), x 109 

0,45-

0,54 

0,49 0,28 1,10 0,42 0,25 0,86 0,45 0,30 1,10 0,34* 0,21 0,56 0,04* 

CD8+ лімфоцити (Т-

супресори), % 

17-25 19,7 14,8 20,7 22,3 16,2 28,0 15,1 11,2 19,1 15,2 13,1 19,4 0,21 

CD8+ лімфоцити (Т-

супресори), x 109 

0,3-0,54 0,34 0,23 0,43 0,39 0,23 0,51 0,51 0,43 0,68 0,28 0,20 0,46 0,65 

Імунорегуляторний 

індекс Тх/Тс, % 

1,4-2,2 2,37 2,07 2,79 2,06 1,03 2,09 2,83 2,24 3,41 2,54 1,97 2,87 0,69 

Активні Т-лімфоцити, 

% 

22-39 48 43 51 41 25 54 55 35 85 27 22 31 0,57 

Активні Т-лімфоцити, 

x 109 

0,4-0,8 0,89 0,71 1,11 0,74 0,35 1,02 1,86* 1,34 2,02 1,23* 0,91 1,53 0,01* 
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CD22+ лімфоцити (В-

лімфоцити), % 

15-35 44 42 47 35 26 47 43 39 48 33 29 37 0,31 

CD22+ лімфоцити (В-

лімфоцити), x 109 

0,3-0,75 0,82 0,73 0,85 0,68 0,43 0,86 1,48* 0,73 1,76 1,2* 0,87 1,56 0,01* 

CD16+ лімфоцити 

(кілери), % 

15-20 20 16 23 18 15 20 21 18 24 20 19 25 0,55 

CD16+ лімфоцити 

(кілери), x 109 

0,3-0,5 0,41 0,3 0,58 0,31 0,24 0,37 0,73* 0,25 0,81 0,36* 0,25 0,47 0,04* 

Імуноглобуліни G, г/л 7,5-

17,45 

11,85 10,50 13,00 12,66 11,00 14,00 13,50 12,10 15,60 8,7 6,4 14,3 0,66 

Імуноглобуліни А, г/л 1,25-2,5 1,44 0,96 1,20 1,21 0,83 1,7 1,00* 0,80 1,44 1,11* 0,9 1,51 0,02* 

Імуноглобуліни М, г/л 0,65-

1,65 

1.40 1,1 1,55 1,28 1,07 1,35 1,50 1,24 1,75 1,23 0,89 1,67 0,39 

РБТЛ з ФГА, % 72-80 76 74 79 75 65 84 79 72 86 71 68 75 0,65 

РБТЛ з ФГА, x 109 1,5-1,8 1,45 1,17 1,83 1,38 0,82 1,68 2,67 2,1 2,84 1,61 1,23 1,81 0,75 

Фагоцитарний індекс, 

% 

40-80 63 30 74 56 52 68 65 59 68 59 54 63 0,02* 

Фагоцитарне число 4-9 12,75* 5,40 21,50 11,89 5,4 19,55 9,20 8,60 10,20 7,4* 6,1 8,9 0,01* 

ЦІК, середнього 

розміру, ОД 

54-70 70,0 59,0 80,0 60,0 54,0 62,0 89,0 51,0 105,0 80,0 60,0 108,0 0,27 

Примечание: Ме- медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль; *Р – достовірність відмінностей між групами, 

розраховувалось за методом Краскела-Уолліса 
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ДОДАТОК Д 

Порівняльна клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з криптококовим менігоенцефалітом з ВІЛ-негативним 

статусом  

Пацієнт, 

вік, стать 

Основний діагноз, 

обтяжуючі фактори 

Особливості клініки КрМЕ, 

ініціальні симптоми 

Характеристика 

СМР 

Результат 

мікроскопії на 

криптокок 

Результат 

культураль

ного 

досліджен-

ня 

Г., 42 

роки, ч. 

Рак гортані, повторні 

курси хіміотерапії, 

паліативне 

оперативне 

втручання 

На 6-й день після операції: різкий 

головний біль, загальмованість, 

підвищення температури до 39,1ºС, 

двоїння в очах, психомоторне 

збудження 

530 клітин/мкл, 

45 % лімфоцитів, 

білок 1,2 г/л, 

глюкоза 2,5 

ммоль/л 

«+», форми, 

що 

брунькуються 

Культура +, 

Cryptococ-

cus 

neoformans 

Х., 24 

роки, ч. 

Пухлина носоглотки, 

повторні курси 

хіміотерапії, 

променевої терапії, 

паліативна операція 

Наростання клініки протягом 9 днів: 

різкий головний біль, температура до 

37,6ºС, рвота. Вогнищеві симптоми 

на 10-й день хвороби 

460 клітин/мкл, 

75 % лімфоцитів, 

білок 1,2 г/л, 

глюкоза 2,4 

ммоль/л 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

Культура +,  

Cryptococ-

cus 

neoformans 

З., 53 

роки, ч. 

Рак гортані, 

повторні курси 

хіміотерапії, 

паліативна операція 

На 5-й день після операції: різкий 

головний біль, загальмованість, 

підвищення температури до 39,4ºС, 

психомоторне збудження 

540 клітин/мкл, 

76 % лімфоцитів, 

білок 1,4 г/л, 

глюкоза 2,9 

ммоль/л 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

Культура +,  

Cryptococ-

cus 

neoformans 

Г., 24 

роки, ж. 

Хронічна надниркова 

недостатність 

Тривала замісна 

Наростання клініки протягом 7-10 

днів: головний біль, температура до 

37,8ºС, блювання, катаральні 

146 клітин/мкл, 

89 % лімфоцитів, 

білок 0,99 г/л, 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

Культура +,  

Cryptococ-

cus 
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гормональна терапія симптоми, кашель. Вогнищеві 

симптоми на 10-11-й день хвороби 

глюкоза 1,9 

ммоль/л 

на 7-й день 

після 

первинного 

обстеження 

СМР 

neoformans 

С., 59 

років, ж. 

Цукровий діабет II 

тип, 

некомпенсований 

перебіг. 

Повторні курси 

антибактеріальної 

терапії 

Наростання клініки протягом 7 днів: 

постійний головний біль, 

температура до 38,2ºС, блювання. 

Вогнищеві симптоми на 12-й день 

хвороби 

110 клітин/мкл, 

80 % лімфоцитів, 

0,99 білок, глюкоза 

1,9 ммоль/л 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

на 10-й день 

після 

первинного 

обстеження 

СМР 

Культура +,  

Cryptococ-

cus 

neoformans 

К., 24 

роки, ж. 

Туберкульозний 

менінгоенцефаліт, 

цукровий діабет, 

ожиріння 3 ст. 

«Замасковані» симптоми на тлі 

основного захворювання. Стійкий 

головний біль, ГГС, тетрапарез, 

стволові симптоми 

100 клітин/мкл, 

85 % лімфоцитів, 

білок 0,99 г/л, 

глюкоза 1.1 

ммоль/л 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

на 5-й день 

після 

наростання 

цитозу 

Культура +, 

Cryptococ-

cus 

neoformans 

М., 22 

роки, ж. 

Хронічна ниркова 

недостатність, 

хронічний 

пієлонефрит, 

поліпозний цистит 

Наростання клініки протягом 5 днів: 

головний біль, температура до 

38,1ºС, блювання, катаральні 

симптоми, кашель. Вогнищеві 

симптоми на 9-й день хвороби 

340 клітин, 65 % 

лімфоцитів, білок 

1.1 г/л, глюкоза 1,7 

ммоль/л 

«+»,форми, 

що 

брунькуються 

при 

первинному 

обстеженні 

Культура +,  

Cryptococ-

cus 

neoformans 

Ш., 62 

роки, ж. 

Гемолітична анемія, 

тяжкий перебіг 

Гостро, різке підвищення АТ 180-

200/100 мм рт. ст., порушення 

120 клітин/мкл, 

75 % лімфоцитів, 

«+»,форми, 

що 

Культура +,  

Cryptococ-
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свідомості, вогнищеві симптоми: 

пірамідні, стволові, базальні 

симптоми протягом перших діб 

білок 0,99 г/л, 

глюкоза 1,9 

ммоль/л 

брунькуються 

при 

первинному 

обстеженні. 

Криптококо-

вий антиген в 

СМР ++++ 

cus 

neoformans 

М., 35 

років, м. 

Колоідна кіста III 

шлуночка, оклюзійна 

гідроцефалія, 

назальна лікворея 

Наростання клініки протягом 8-ми 

днів: постійний головний біль, 

температура до 38,5ºС, блювання. 

Радикальна операція 2,5 міс.тому. 

480 клітин/мкл, 

80 % нейтрофілів, 

білок 1,2 г/л, 

глюкоза 1,7 

ммоль/л 

Мікроскопіч-

но криптокок 

не виявлено. 

Криптококо-

вий антиген в 

СМР +++ 

Культура -. 

Г, 65 

років, ж. 

Системне 

захворювання 

сполучної тканини, 

генералізований 

туберкульоз 

Гостро, різке підвищення АТ 180-

200/100 мм рт. ст., порушення 

свідомості, вогнищеві симптоми: 

пірамідні, стволові, базальні 

симптоми протягом перших діб. На 

тлі поліорганної недостатності, 

двостороньої пневмонії. 

210 клітин/мкл, 

78 % лімфоцитів, 

глюкоза 1,1 

ммоль/л, білок 

0,99 г/л 

Мікроскопіч-

но криптокок 

не виявлено. 

Криптококо-

вий антиген в 

СМР +++ 

Культура -. 

К, 27 

років, ч. 

Лейкоенцефаліт 

грибкової, 

паранеопластичної 

етіології. 

Олігодендрогліома. 

Стан після 

оперативного 

лікування 16.06.15., 

Протягом 3-х міс. відмічалась 

повільна негативна динаміка. 

Наростали явища тетрапарезу, 

загальномозкового синдрому, 

стволові порушення, субфебрилітет 

37,3-37,6ºС, порушення свідомості. В 

подальшому в нейрохірургічному 

лікуванні було відмовлено. За 

13 клітин/мкл, 86 % 

лімфоцитів, 

глюкоза 

1,5 ммоль/л, білок 

1,3 г/л 

Мікроскопіч-

но криптокок 

не виявлено. 

Криптококо-

вий антиген в 

СМР +++ 

Культура -. 
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променевої терапії 

вересень-жовтень 

2015року. Кома 1-2. 

Стволові порушення. 

Тетрапарез. 

Поліорганна 

недостатність. 

Двобічна пневмонія. 

даними МРТ головного мозку –

негативна динаміка у вигляді 

прогресування набряку, дислокації, 

виникнення нових вогнищ з 

накопиченням контрасту. 

С, 44 

роки, ч. 

Стволовий 

енцефаліт. Гліома 

ствола головного 

мозку. 

Криптококома. 

Винекнення і поступове наростання 

(протягом 3-х тижнів) нової 

вогнищевої симптоматики, 

субфебрилітету 37,3-37,6ºС, 

лабільність АТ з підвищенням до 190 

мм рт. ст. 

10 клітин/мкл, 95 % 

лімфоцитів, 

глюкоза 1,9 

ммоль/л, білок 

0,99 г/л 

Мікроскопіч-

но криптокок 

не виявлено. 

Криптококо-

вий антиген в 

СМР +++ 

Культура -. 
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ДОДАТОК Ж 

Порівняльна клініко-лабораторна характеристика пацієнтів з кандидозним менінгоенцефалітом 

Паці-

єнт, 

вік, 

стать 

Основний діагноз, обтяжуючі 

фактори 

Особливості клініки КМЕ, 

ініціальні симптоми 

Характеристика 

СМР 

Результат 

мікроскопії 

на кандиду 

Результат 

культураль-

ного 

дослідження 

Б., 30 

років, 

ч. 

ВЧМТ, забиття головного 

мозку, перелом кісток основи 

черепа, двостороння лікворея. 

Вторинний гнійний МЕ. 

Абсцеси ГМ. Постановка 

вентрикулярних дренажів; 

вентрикулярний лаваж. Три 

курси а/б терапії, ШВЛ, 

трахеостомія. Поліорганна 

недостатність. 

Стерті симптоми на тлі 

основного захворювання, 

наростання симптоматики 

незважаючи на проведену а/б 

терапію з урахуванням 

чутливості. Гідроцефалія, 

набряк головного мозку, 

стволові порушення, на 14-й 

день наростання симптоматики: 

дихальна недостатність, цитоз 

1920, 94% сегменти 

1920 клітин/мкл, 

6 % лімфоцитів, 

білок 1,32 г/л, 

глюкоза 1,2 

ммоль/л 

«-» Культура +, 

Candida 

albicans 

Б., 58 

років, 

ч. 

Анапластична епіндимома 

головного мозку. 

Менінгоенцефаліт кандидозної 

етіології асоційований з 

вірусом герпесу ½. Кандидозна 

пневмонія. Кандидозний 

езофагіт. 

Учасник ліквідації аварії на 

ЧАЕС. 

Наростання клініки більш 

виражене впродовж 24 днів: 

різкий головний біль, 

температура до 37,5 ºС, 

блювота, стволові і когнітивні 

порушення. 

1 клітина/мкл, 

лімфоцит, білок 

0,24 г/л, глюкоза 

2,9 ммоль/л, тиск 

80 мм вод. ст. 

«+» 

Candida 

spp. 

Культура –, 

ПЛР Candida 

albicans 

позит. 

І., 53 Новоутворення четвертого На 4-й день після операції: 340 клітин/мкл, «-» Культура +, 
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роки, 

ч. 

шлуночку ліворуч. Вторинний 

гнійний менінгоенцефаліт (у 

СМР Staph. еpidermalis) на тлі 

лівобічного гнійного 

середнього отиту, мастоїдиту. 

Стан після антромастоїдектомії 

з міанотомією на лівому вусі. 

Отолікворея ліворуч. 

Проведення ШВЛ, постановка 

ЦВК, назогастрального зонда, 

сечового катетера. а/б терапія 

1,5 міс. (левофлоксацин, 

амікацин, меронем) 

порушення свідомості (кома), 

значна оторея, підвищення 

температури до 39,4ºС, 

психомоторне збудження 

74 % лімфоцитів, 

білок 0,66 г/л, 

глюкоза 

2,4 ммоль/л, тиск 

180 мм вод. ст. 

Candida 

albicans 

(Баканалізат

ор Mini API) 

В., 18 

років, 

ж. 

Медулобластома лівої 

гемісфери мозочка. Оперативне 

лікування. 8 блоків ПХТ, 1 курс 

променевої терапії. 

Наростання клініки протягом 

10-14 днів: головний біль, 

температура до 37,8ºС, 

блювання, порушення зору до 

його відсутності. 

336 клітин/мкл, 

89 % лімфоцитів, 

білок 2,65 г/л, 

глюкоза 

4,5 ммоль/л 

«+», 

Candida 

spp. 

Культура + 

Candida 

albicans 

Ч., 59 

років, 

ж. 

Рак молочної залози. Mts 

головного мозку. Ракова 

інтоксикація. 

Поступове наростання 

клінічних проявів, інтенсивний 

головний біль, блювання, 

температура 37,3ºС 

4 клітини/мкл, 

95% лімфоцитів, 

білок 0,99 г/л, 

глюкоза 

1,9 ммоль/л 

«+», 

Candida 

spp. 

Культура +, 

Candida 

albicans 

Ж., 54 

роки, 

ч. 

Рак щитовидної залози. 

Паранеопластичний 

лейкоенцефаліт 

Наростання клініки впродовж 

10 днів: постійний головний 

біль, температура до 38,5ºС, 

блювання, наросла вогнищева 

симптоматика. 

10 клітин/мкл, 

80% лімфоцитів, 

білок 0,495 г/л, 

глюкоза 

1,9 ммоль/л 

«-» Культура -. 

ПЛР Candida 

albicans 

позит. 
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ДОДАТОК З 

Загальноклінічні і біохімічні показники крові у пацієнтів на 14-й день терапії у ВІТД залежно від наявності і типу 

мікозів 

Лабораторний 

показник 

Норма 

 

І група. 

Пацієнти без 

інвазивного мікозу, 

n=67 

ІІ група. 

Пацієнти з 

інвазивним 

кандидозом, n=76 

ІІІ група. 

Пацієнти з інвазивним 

кандидозом і 

криптококозом n=12 

ІV група. 

Пацієнти з 

криптококозом, n=15 

Р1,2,3,4 

Статисничні показники Ме LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ Me LQ UQ  

Еритроцити 3,7 

-

5,1x1012 

3,7 2,4 4,3 3,54 3,20 3,90 3,40 2,90 4,10 3,70 3,20 3,90 0,65 

Гемоглобін 120 - 

160 г/л 

108,0 96,0 114,0 115,0 105,0 127,0 116 105,5 134,1 121 110,0 131,0 0,24 

Тромбоцити 180-

360x109 

318 246 360 242 203 294 262 214 308 200 170 235 0,01 

Лейкоцити 4-9x109 9,8 7,9 12,0 8,2 6,3 10,1 8,3 5,5 12,0 15,8 11,3 18,5 0,03 

Базофіли 0-1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 

Еозинофіли 0-5% 1 1 2 1 1 2 1 0 2 2 0 0 0,22 

Паличкоядерні 1-6% 3 1 5 3 2 4 5 4 7 9 6 14 0,38 

Сегментоядерні 47-72% 60 52 74 61 53 70 55 52 60 77 65 80 0,65 

Лімфоцити 18-40% 30 23 41 27 21 36 26 13 38 16 8 20 0,36 

Моноцити 2-9% 8 5 9 7 5 9 11 8 15 3 1 5 0,45 

ШОЕ 2-15 10 3 14 15 5 18 12 3 21 18 15 22 0,50 
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мм/ч 

Білірубін 

загальний 

8,49-

20,58 

мкмоль/

л 

19,8 17,1 21,5 25,8 10,6 28,0 20,3 15,0 28,2 24,3 18,4 28,2 0,46 

АЛТ До 38 

од/л 

48,2 27,3 76,1 73,6 35,0 101,4 75,1 25.1 126,0 145,8 120,8 165,9 0,01 

АСТ До 42 

од/л 

33,1 16,1 47,3 45,0 26,5 54,1 37,0 26,2 55,0 17,1 11,2 25.2 0,09 

Сечовина 2,5-8,3 

ммоль/л 

3,0 1,9 4,5 4,64 3,20 5,6 2,7 2,0 3,4 6,0 4,2 7,1 0,34 

Креатинін 44 - 124 

мкмоль/

л 

87,3 79,5 90,2 90,61 80,20 102,4 94,4 85,4 104,7 102,4 86,1 115,4 0,51 

Глюкоза 3,5-6,2 

ммоль/л 

5,1 4,6 6,2 5,2 3,9 6,4 6,4 6,5 5,6 3,6 3,1 4,2 0,26 

Загальний білок 63-87 

г/л 

64,0 61,5 76,5 64,4 58,1 71,2 68,3 66,0 71,0 61,0 59,3 66,9 0,23 

Гематокрит 0,35– 

0,49 

0,42 0,40 0,47 0,40 0,36 0,44 0,38 0,33 0,40 0,48 0,36 0,55 0,12 

Примітка: Ме – медіана, LQ – нижній квартиль, UQ – верхній квартиль; Р – достовірність відмінностей між групами, 

розраховується за методом Краскела-Уолліса.  



 

ДОДАТОК К 

Пацієнтка Ш., 62 роки. Поступила у ВІТД із КМКЛ №1 10.06.15 у край 

тяжкому, нестабільному стані, з порушенням свідомості (сопор) за ШКГ 10–11 

балів., ознаками порушення мозкової і системної гемодинаміки, ознаками 

поліорганної недостатності у супроводі рідних.  

Дані анамнезу записані зі слів рідних і медичної документації. Хворіє близько 

одного року, коли вперше була діагностована гемолітична анемія. Впродовж року 

неодноразово проходила лікування в гематологічних стаціонарах у зв'язку з частим 

гемолітичним кризом. У терапію в основному входили ГКС. Обстежувалася в 

онкодиспансері із приводу онкопатології (пухлина сліпої кишки?). Етіологія 

процесу до кінця не була встановлена. Пацієнтка знаходилася під постійним 

наглядом гематологів. Черговий курс терапії був у грудні 2014 року, призначений 

був екворал і преднізолон. У січні - лютому різке погіршення стану: головний біль, 

порушення свідомості. При обстеженні в СМР була виявлена Candida spp. На фоні 

антифунгальної терапії стан пацієнтки покращився, але в СМР продовжували 

визначатися дріжджові клітини. Рекомендована була тривала АФТ. Після виписки 

(24.02.15) впродовж 2 місяців почувала себе задовільно: виходила на вулицю, 

обслуговувала себе самостійно, але зберігався головний біль. У перших числах 

травня 2015р. стан різко погіршився: посилився головний біль, порушення 

свідомості. Поступила в КМКЛ №1, де при обстеженні в СМР був виявлений 

криптокок. Незважаючи на терапію, що проводилась, стан прогресивно 

погіршувався: порушення свідомості за типом сопору, постійна лихоманка, 

наростання проявів поліорганної недостатності, на тлі чергового гемолітичного 

кризу зі зниженням рівня гемоглобіну до 43,0 г/л. Проводилися гемотрансфузії. 

Санації СМР незважаючи на АФТ (фунгізон, ітраконазол, флуконазол), що 

проводилась, досягти не вдалося. 

Епідеміологічний анамнез і анамнез життя. Контакт з інфекційними хворими 

заперечували. За останні три роки в ендемічні зони не виїжджала. Часто укуси 

кліщів. У дитинстві перехворіла «жовтяницю», але чітких даних відносно 



193 

 

обстеження на маркери вірусних гепатитів немає. У 2000 році – екстерпація матки з 

придатками. 

Об’єктивно при поступленні. Cтан украй тяжкий, нестабільний. Свідомість 

порушена за типом сопору. ШКГ 10 – 11 балів. На больові подразники реагувала 

мляво: розплющувала очі, стогнала, рухи в руках були повільні, рогівковий, 

кошлевий рефлекси ослаблені. Тонус м'язів кінцівок знижений. Правильної статури, 

зниженого живлення. Шкіра бліда з жовтяничним відтінком, склери субіктеричні. 

Риси обличчя загострені, тургор шкіри різко знижений. На шкірі рук, грудної клітки 

множинні екхімози. Від пацієнтки виходив різкий смердючий запах (гнійно-

некротичний). В області крижів, тазових кісток, по бічній поверхні стегон, гомілок 

множинні глибокі пролежні, пухирі наповнені серозно-гнійним вмістом. 

Максимальний розмір пролежня на крижах до 20 см в діаметрі. Глибокий з 

дочірніми кишенями, поверхня покрита гнійним вмістом, грануляція млява. 

Виділення з ран рясні, серозно-гнійні, різко смердючі. На шкірі нижніх кінцівок 

(більше на лівій гомілці ділянки некрозу до 1 – 2 см в діаметрі) (рис. К. 1, рис. К. 2). 

Ліва нога різко набрякла до рівня клубової області, шкіра напружена, пульсація на 

магістральних судинах різко знижена. Пальпація ноги викликає різкі больові 

відчуття (тромбоз v. femoralis sin.). Огляд, пальпація кінцівок викликали у пацієнтки 

больові відчуття: стогнала, кричала. Язик густо обкладений білим нальотом, ознаки 

ІК. Периферичні л/вузли не збільшені. У легенях – дихання різко ослаблене, більше 

справа, починаючи з 3-го ребра, ліворуч з – 4-5-го ребра, в нижніх відділах розсіяні 

вологі хрипи. Гемодинаміка нестабільна з тенденцією до гіпотензії. Тони серця 

глухі, аритмічні, тахікардія. АТ 84/40 мм рт. ст. Пульс 110 за хв. Температура 

36,2oС. Кінцівки холодні на дотик з ціанотичним відтінком. SpO2 94-95 %. Живіт 

м'який, метеоризм. Печінка +2 см, селезінка +3 см. Евакуація сечі раніше 

здійснювалась по катетеру. Але об'єми діурезу на момент переводу були невідомі. 

У неврологічному статусі: Сопор. Періодично стогне. При огляді замружує 

очі. Зіниці – помірний мідріаз, фотореакція ослаблена. Загальна різка гіперестезія. 

Хоботковый рефлекс позитивний. Псевдобульбарні симптоми позитивні. 

Сухожильні рефлекси середньої жвавості D≥S, с-м Бабінского (+) з 2-х сторін. 
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Виражені менінгеальні симптоми. Ригідність м'язів потилиці (++++). Функцію 

тазових органів не контролює.  

На момент госпіталізації у ВІТД за рекомендацією гематологів приймала 

екворал 200 мг/добу і преднізолон 10 мг/добу 

При поступленні: 

- СМР: цитоз 9 кл, лімфоцити, білок 0,33 г/л, Панді +, глюкоза 6,9, криптокок 289 

клітин. 

- бак. посів СМР - Candida guilliermondii 103 

- бак. посів крові – росту немає. 

- кров на прокальцитонін – позитивний. 

- бак. посів з пролежнів – Ps. аeroginosa 107, Candida albicans 105 

- бак. посів сечі – Escherіchіa colі 108 

- бак. посів зі слизової ротоглотки – Candida guilliermondii IV ст.р. 

- криптококовий антиген з використанням CALAS®: ++(рис. К. 3). 

- антитіла до ВІЛ – не виявлені 

- імунограма: ознаки помірної активації макрофагальної ланки. Високий вміст ЦІК. 

- МРТ головного мозку: дрібно вогнищеві зміни білої речовини головного мозку, 

характерні для вогнищ гліозу; паравентрикулярний лейкоареоз; гідроцефалія (рис. 

К. 4).  

Проводилося лікування: В/в краплинно: магнія сульфат, солу-медрол 500 

мг/добу №3; аспаркам, лізину есцинат, метронідазол 1000 мг/добу, гатіфлоксацин 

400 мг/добу; флуконазол 400 мг/добу; альбумін 20%, реосорбілакт; глутаргін, 

цитофлавін, етамзілат, препарати крові  

п/шкірно актропід, протофан, гепарин 

в/м цефотаксим 2,0 г/добу, рантак 2,0 мл 

Всередину екворал, ентерол, Фрезубін, тромболітик. 

На тлі терапії, що проводилась, стан зберігався нестабільним у зв'язку з 

прогресуванням поліорганної недостатності на тлі генералізованої бактерійно-

грибкової інфекції, гемолітичної анемії. Проводилася інтенсивна терапія, 

спрямована на стабілізацію вітальних функцій. Даний випадок завершився летально. 
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Повний діагноз (основне захворювання, супутнє, ускладнення): 

Сепсис змішаної (бактерійно-грибкової) етіології, тяжкий перебіг. Вторинний 

криптококово-кандидозний менінгоенцефаліт (в лікворі CALAS® ++, Candida 

guilliermondii 103), тяжкий перебіг, з переважним ураженням підкіркових, стволових 

структур, прогресуючою гідроцефалією на тлі вторинного імунодефіциту 

(пов'язаного з гемолітичною анемією, постійним прийомом цитостатиків, ГКС, 

цукровим діабетом II, в стані декомпенсації). 

Гостра серцева і дихальна недостатність. ТЕЛА. Сопор. Набряк-набухання 

головного мозку. Прогресуюча поліорганна недостатність (печінково-ниркова). 

Гепатоспленомегалія. Системний васкуліт. ДВЗ-синдром. Виражені трофічні, 

катаболічні порушення. 

Гемолітична анемія (гемоглобін 43 г/л), тяжкий перебіг з частими 

гемолітичними кризами. Двостороння внутрішньогоспітальна пневмонія. ДН 2 ст. 

Інвазивний кандидоз (орофорінгеальний кандидоз+кандоз шкіри+кандидозний 

менінгоенцефаліт). ЖКХ. Холецистит. Пієлонефрит. Цистит. Дисбіоз 3 ст. 

 

Рис. К. 1. Пацієнтка Ш., 62 роки. Глибокий пролежень з дочірніми карманами і 

млявими грануляціями (бак. посів з рани Ps. аeroginosa 107, Candida albicans 105). 
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Рис. К. 2. Пацієнтка Ш., 62 роки. Ділянки некрозу на шкірі нижніх кінцівок. 

Рис. К. 3. Пацієнтка Ш., 62 роки. Виявлення криптококового антигена в СМР 

(CALAS:++) 
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Рис. К. 4. МРТ головного мозку. Пацієнтка Ш., 62 роки. Вторинний криптококово-

кандидозний менінгоенцефаліт (в лікворі CALAS® ++, Candida guilliermondii 103) 
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ДОДАТОК Л 

Клінічний приклад ІМ (КрМЕ + ОФК) у пацієнтки з ВІЛ-інфекцією IV клін.ст. 

Пацієнтка С., 35 років. При поступленні у ВІТД стан тяжкий нестабільний з 

негативною динамікою (свідомість порушена – оглушення, виражена 

загальномозкова симптоматика, ГГС, з нестабільною гемодинамікою, явищами 

поліорганної недостатністю).  

Продуктивному контакту формально була доступна, на питання відповідала 

односкладово. Голос тихий. Пересувалася із сторонньою допомогою. 

Самостійно пред'являла скарги на постійний головний біль, нудоту; 

запаморочення; блювання на тлі головного болю; зниження слуху, шум у вухах; біль 

в очних яблуках, світлобоязнь; кашель з відходженням мокроти; біль в грудній 

клітці ліворуч. 

Дані анамнезу хвороби, життя записані зі слів пацієнтки і медичної 

документації: Вважає себе хворою з 12 січня 2014 року, коли почав турбувати 

головний біль, тиснучого характеру, підвищення температури тіла. З 27.01.14 по 

07.02.14 була на стаціонарному лікуванні в ГУ МВС Київської області з діагнозом 

ВСД за гіпотонічним типом із стійким цефалгічним синдромом. З 13.02.14 

лікувалася в Димерській лікарні з діагнозом: серозний менінгоенцефаліт. МРТ 

головного мозку (14.02.14): множинні вогнища розташовані перивентрикулярно і 

субкортикально у білій речовині головного мозку. З 20.02.14 по 20.03.14 перебувала 

на стаціонарному лікуванні у відділенні нейроінфекції ДУ «Інститут епідеміології та 

інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України» з діагнозом: 

менінгоенцефаліт вірусної етіології (в лікворі ПЛР EBV). На фоні проведеного курса 

противірусної терапії стан залишався тяжким, нестабільним. Прогресував 

гіпертензійний синдром. Під час чергового дослідження ліквору мікроскопічно був 

виявлений криптокок. Діагноз: менінгоенцефаліт криптококової етіології. При 

первинному обстеженні пацієнтка категорично заперечувала наявність ВІЛ-інфекції, 

але добровільно погодилась на тестування. Проведено дообстеження: 

СКТ органів грудної порожнини (17.03.14): КТ-ознаки інфільтративного 

туберкульозу лівої легені, фаза розпаду.  
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Консультація фтизіатра (20.03.14): ВДТБ 20.03.14 нижньої долі лівої легені 

(інфільтративний) Дестр +, МБТ -, М-, К (у роботі), резист (в роботі), гіст 0, 

категорія 1, когорта 1 (2014).  

Ат до ВІЛ (+) 

У зв'язку з негативною динамікою не дивлячись на терапію, що проводилась, 

переведена у ВІТД (20.03.14). 

При поступленні у ВІТД стан тяжкий, нестабільний. Рівень свідомості за ШКГ 

12-13 балів. Шкіра бліда, суха, тургор різко знижений, кінцівки холодні на дотик, 

акроціаноз, склери ін’єковані. Периферичні л/вузли без особливостей. В легенях – 

дихання жорстке, в нижніх відділах ослаблене, поодинокі вологі хрипи. ЧД – 20 за 

хв. Сатурація 95-98 %. Тони серця приглушені ритмічні, на верхівці дуючий 

систолічний шум, брадиаритмія. АТ 110/60 мм рт. ст. Пульс 55 за хв. Температура 

37,4oС. Язик сухий, густо обкладений білим нальотом. Живіт поддут, м'який, 

доступний пальпації, помірно чутливий в епігастрії, в проекції відділів товстого 

кишківника. Перистальтика збережена. Печінка +2 см, нижній край закруглений 

ущільнений, селезінка не збільшена. 

У неврологічному статусі: оглушення. Очні щілини D=S; фотореакція 

збережена. Зіниці S=D, Спонтанний горизонтальний ністагм, більше при погляді 

вправо. Точки виходу ЧН безболісні. Нестійка девіація язика вліво. Лівобічний 

геміпарез. Сила в кінцівках знижена до 3 – 4 балів. Сухожильні рефлекси середньої 

жвавості S>D, с-м Бабінского (+) з 2-х сторін. Черевні рефлекси не викликаються. 

Менінгеальні симптоми: ригідність м'язів потилиці (+), с-м Керніга (+). 

Координаторні проби виконує з інтенцією. У позі Ромберга шаткість. 

При поступленні у ВІТД: 

- СМР 11.03.14: МБТ ПЛР негативний. 

- СМР 21.03.14: цитоз 7 клітин/мкл, лімфоцити, білок 0,24 г/л, сахар 3,3 ммоль/л, 

Панді +, криптококи 83 клітини. Тиск 650 мм вод. ст. 

- бак. посів СМР – росту немає  

- бак. посів крові – росту немає 

- бак. посів сечі – росту немає  



200 

 

- бак. посів зі слизової ротоглотки – Candida albicans III ст.росту 

- бак. посів мокротиння – росту немає 

- визначення наявності криптококового антигену в СМР з використанням CALAS: 

++++ (рис. Л.1) 

- антитіла до ВІЛ – виявлені. 

- СД4+ – 180 кл/мкл. 

МРТ (14.02.14) : гіперінтенсивні в Т2, ізоінтенсивні вогнища в Т1 4 – 10 мм в 

діаметрі з нечіткими контурами, без мас-ефекта, розташовані перивентрикулярно і 

субкортикально у білій речовині головного мозку, скроневих і тім'яних долях з обох 

боків (рис. Л.2). 

СКТ ОГП (17.03.14): КТ ознаки відповідають інфільтративному туберкульозу S6 

лівої легені, фаза розпаду (рис. Л.4). 

Консультація лікаря-фтизіатра (20.03.14): ВДТБ н/долі лівої легені 

(інфільтративний) Дестр (+), МБТ (-), М-, К0, Р0, Гіст0, Менінгоенцефаліт, кат 1, ког 

1 (2014). Лікування: ізоніазид 10% 5,0 в/в; рифампіцин 0,6 г; етамбутол 1,2г; 

піразинамід 2,0г. 

Консультація лікаря-фтизіатра, проф. Панасюка О.В. (24.04.14): ВДТБ н/долі лівої 

легені (інфільтративний) Дестр (+), МБТ (-), М-, К (у роботі), резист (у роботі), 

Гіст0, кат 1, ког 1 (2014). Гострий менінгоенцефаліт мікст-етіології (криптококовий 

+ Tbc). В20.  

Діагноз: ВІЛ-інфекція, IV клінічна стадія. Менінгоенцефаліт мікст-етіології 

(криптококової, туберкульозної), тяжкий перебіг.  

Прогресуючий ГГС. Лівобічний геміпарез. Цефалгічний, цереброастенічний 

синдроми. Координаторні, психоемоційні, когнітивні порушення.  

ВДТБ 20.03.14 нижньої долі лівої легені (інфільтративний) Дестр +, МБТ-, М-, 

К (у роботі), резист (в роботі), гіст 0, категорія 1, когорта 1 (2014). Хронічна 

герпесвірусна (EBV) інфекція. ОФК, кандидоз стравоходу. Міокардит інфекційно-

токсичний. Поширений остеохондроз хребта з явищами порушення кровообігу у 

вертебро-базилярному відділі. Хронічний панкреатит. Нефроптоз правої нирки. 



201 

 

Проводилось лікування: В/в: флуконазол 800мг/добу, магнія сульфат, 

аспаркам, анальгін, дексаметазон, лізину есцинат, реосорбілакт, тіотріазолін, 

глутаргін, дипіридамол, цитофлавін, цераксон, діаліпон, метамакс, пентоксифілін, 

ріфампіцин, етамбутол, піразинамід, ізоніазид згідно рекомендацій.  

На тлі терапії, що проводилась, відмічалась позитивна динаміка: температура 

тіла з тенденцією до нормалізації; стабілізувалася гемодинаміка; ліквідований ГГС; 

у СМР тенденція до санації (цитоз 1 кл, лімфоцит, криптококи 28 клітин). 

У зв'язку з несприятливим характером патологічного процесу, необхідністю 

тривалої протитуберкульозної терапії пацієнтка потребувала продовження лікування 

в спеціалізованому стаціонарі. 

За попереднім погодженням переведена в Київський обласний 

протитуберкульозний диспансер (м.Боярка) для подальшого лікування. 

 

Рис. Л. 1. Пацієнтка С., 35 років. Виявлення криптококового антигена в СМР з 

використанням CALAS (результат ++++). 
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Рис. Л. 2. МРТ головного мозку. Пацієнтка С., 35 років. ВІЛ-інфекція IV клінічна 

стадія. Менінгоенцефаліт змішаної (криптококової, туберкульозної) етіології.  

 

 

Рис. Л. 3. Рентгенограма органів грудной порожнини. Пацієнтка С., 35 років. ВІЛ-

інфекція IV клінічна стадія. Менінгоенцефаліт змішаної (криптококової, 

туберкульозної) етіології. ВДТБ (20.03.14) нижньої долі лівої легені 

(інфільтративний) 
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Рис.Л. 4. СКТ органів грудної порожнини. КТ-ознаки відповідають 

інфільтративному туберкульозу S6 левої легені, фаза розпаду. Пацієнтка С., 35 

років. ВІЛ-інфекція IV клінічна стадія. Менінгоенцефаліт змішаної (криптококової, 

туберкульозної) етіології. ВДТБ (20.03.14) нижньої долі лівої легені 

(інфільтративний)  
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ДОДОТОК М 

Клінічний приклад ІК (КМЕ+ОФК+КСС+КШ) на тлі онкопатології з ВІЛ-

негативним статусом. 

Пацієнтка В., 18 років. Поступила у ВІТД за направленням Центру 

нейрохірургії Київської обласної клінічної лікарні. 

При поступленні стан тяжкий, нестабільний. Тяжкість стану була обумовлена 

ознаками поліорганної недостатності, гідроцефальним синдромом, вираженою 

загальномозковою і вогнищевою симптоматикою. Рівень свідомості – помірне 

оглушення, продуктивному контакту формально була доступна, але плуталася в 

подіях. Голос тихий, швидко виснажується. Положення в ліжку вимушене, шукає 

позу, яка б полегшила стан. Щонайменші дотики до тіла, кінцівок провокують 

больові відчуття, пацієнтка кричить, звивається, прогинається. 

Самостійно пред'являла скарги на постійний головний біль, нудоту; біль в 

животі, різку слабкість; відсутність зору; втрата ваги, відсутність апетиту.  

Дані анамнезу хвороби, життя. Хворіє з вересня 2013 року, коли з'явився 

головний біль. Зверталися в поліклініку за місцем проживання. МРТ головного 

мозку (10.12.13): T-r лівої гемісфери мозочка, внутрішня гідроцефалія. З 15.12.13 

лікувалася в Київському міському центрі дитячої нейрохірургії. З 26.01.14 до 

03.02.14 на стаціонарному лікуванні в клініці нейрохірургії (Санкт-Петербург, 

Росія), 27.01.14 оперативне втручання – видалення пухлини. Діагноз: 

медулобластома, Grad IV від 26.02.14.  

Регулярно лікувалась і спостерігалась в Київському обласному онкологічному 

диспансері, діагноз: Медулобластома лівої гемісфери мозочка, М3 (оболонки і 

спинний мозок S3). Стан після видалення пухлини (27.01.14) і 8-ми блоків ПХТ, 

курсу променевої терапії в сумарній осередковій дозі (СОД) 60 Гр з 5 введеннями 

вінкристину, клінічна група 2. Кісти головного мозку. Гіпотрофія 11ст. Вторинна 

периферична полінейропатія. Гострий вірусний гепатит В. Регулярно проводився 

МРТ контроль (рис. М.2, рис.М.3). З лютого 2016 року стала відмічати порушення 

зору, головний біль. Березень, квітень 2016 р. – стаціонарне лікування в Центрі 

нейрохірургії Київської обласної клінічної лікарні. Стан поступово погіршувався. 
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Об'єктивно при поступленні стан тяжкий, нестабільний. Рівень свідомості 12-

13 балів. Періодично дезорієнтована. Астенічна, худорлява. Кахексія 1-2 ст. Шкіра 

бліда з синюшним відтінком, суха, холодна, множинні рожеві, чутливі папули, 

висипання по усьому тілу (рис. М. 1), в потиличній області постопераційний рубець. 

Повіки набряклі, екзофтальм. Виражена гіпотрофія м'язів. Слизова оболонка ротової 

порожнини бліда, з білим рихлим нальотом, особливо язика. Склери ін'єковані. 

Периферичні л/вузли без особливостей. Температура 37,4oС. Дихання самостійне, 

ефективне, задишка при фізичному навантаженні. У легенях – дихання жорстке, 

ослаблене, більше в нижніх відділах. ЧД – 20 за хв. Сатурация 95-98 %. Тони серця 

приглушені, тахікардія. АТ 100/70 мм рт. ст. Пульс 95-140 за хв. Гемодинаміка 

нестабільна. Живіт поддут, м'який, доступний пальпації. Печінка +2-3 см, нижній 

край закруглений селезінка не збільшена. Діурез регулярний, в памперс. 

Випорожнень не було два дні. 

У неврологічному статусі: Помірне оглушення. Обличчя симетричне. Очні 

щілини D≥S; фотореакція збережена. Зіниці S=D, Спонтанний горизонтальний 

ністагм. Помірна чутливість точок виходу ЧН. Девіація язика вліво. Слабкість 

мімічної мускулатури ліворуч. Гіперестезії, парестезії. Сила в кінцівках знижена до 

2–3 балів. Сухожильні рефлекси різко знижені, D≥S. Черевні знижені. С-м 

Бабінського, с-м Росолімо (+) з 2-х сторін. Координаторні проби виконує з 

інтенцією, промахуванням. Ригідність м'язів потилиці +++, с-м Керніга +++. 

Імперативні поклики до сечовипускання, на акт дефікації. 

При поступленні: 

- СМР: цитоз 336 клітин/мкл, 89% лімфоцитів, білок 2,65 г/л, глюкоза 

4,5 ммоль/л, мікроорганізми схожі з кандидою, тиск 290 мм вод. ст. 

- бак. посів СМР – Candida albicans 102 

- бак. посів крові – немає росту 

- бак. посів сечі – Candida albicans 107 

- бак. посів зі слизової ротоглотки – Candida albicans IV ст.росту 

- виявлення криптококового антигена в СМР з використанням CALAS: 

негативний 
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- антитіла до ВІЛ – не виявлені 

Отримувала: флуконазол 400 мг/добу; левофлоксацин; магнія сульфат, 

аспаркам, анальгін, дексаметазон 16 мг з поступовим сниженням до 6 мг/добу, 

гепасол, альбумін, лізину есцинат, реосорбілакт, глутаргін 4%, тіосульфат натрія, 

тіотріазолін, віт С, трисіль, гекодез.  

В/м, п/шк: гепарин, рантак, етамзилат, вікасол. 

Всередину: депакін 300мг 2 раза в день, сорбекс, санзим, ентерол 250, 

канефрон 

На тлі терапії, що проводилась, частково регресували гіпоталамо-гіпофізарні 

порушення, загальномозкова симптоматика, сенсорні порушення, наросла м'язева 

сила. 

Мікроскопічно і культурально кандида не выділялась в СМР, а за 

результатами культурального дослідження зі слизової оболонки ротоклотки і сечі 

зменшилась ступінь росту зростання. 

Діагноз: Вторинний менінгоенцефаліт кандидозної етіології (в лікворі:Candida 

albicans 102) тяжкий перебіг. Стан після видалення пухлини (27.01.14) і 8-ми блоків 

ПХТ, курсу променевої терапії у зв'язку з медулобластомою лівої гемісфери 

мозочка, М3 (оболонки і спинний мозок S3). 

Внутрішня прогресуюча гідроцефалія. Стволові порушення. Тетрапарез. 

Низхідна атрофія зорових нервів. Помірні когнітивні, координаторні порушення. 

Епісиндром у вигляді рідких вторинногенералізованих епінападів. Синдром 

поліорганної недостатності. Гіпоталамо-гіпофізарні порушення. Кахексія 1-2 ст. 

Вторинний імунодефіцит. Інвазивний кандидоз (ОФК, КСС, КМЕ). Хронічний 

гепатит В, фаза реплікації (ПЛР НВV +, HBsAg+, HBeAg+). Порушення оваріально-

менструального циклу.  

Примітка. Спостереження в катамнезі: протягом 3-х місяців повторного 

виділення кандид не відмічалось. З метою корекції гідроцефалії нейрохірургами 

було проведено шунтування. 
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Рис. М. 1. Пацієнтка В., 18 років. Медулобластома. Інвазивний кандидоз 

(КМЕ+ОФК+КСС+КШ).  

 

 

Рис. М. 2. МРТ головного мозку. Пацієнтка В., 18 років. Медулобластома. Стан 

після видалення пухлини (27.01.14). Інвазивний кандидоз (КМЕ+ОФК+КСС+КШ)  
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Рис. М. 3. МРТ головного мозку. Пацієнтка В., 18 років. Медулобластома. Стан 

після видалення пухлини (27.01.14). Інвазивний кандидоз (КМЕ+ОФК+КСС+КШ)  

 


