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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. На сучасному етапі ВІЛ-інфекція та туберкульоз набули 
масштабів пандемії, щорічно забираючи мільйони людських життів. На боротьбу з 
цими хворобами спрямовані значні медичні та фінансові ресурси системи охорони 
здоров’я (UNAIDS DATA, 2017; WHO Global TB Report, 2017; Global HIV/AIDS 
statistics, 2018). Україна залишається регіоном з високим поширенням ВІЛ, за 
темпами розвитку епідемії посідає 2-е місце в європейському регіоні та п’яте місце у 
світі: зростає кількість нових випадків ВІЛ та СНІДу, збільшується смертність від 
СНІДу. Як і в Європі, в Україні збільшується частка коінфікованих ВІЛ/ТБ хворих 
(ECDC/WHO, 2016; HIV/AIDS surveillance in Europe 2017; Голубовська О.А. та 
співавт. 2018; Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція в Україні» № 49, 2018). 

ТБ в Україні є основною опортуністичною інфекцією і головною причиною 
смерті хворих зі СНІДом – у 2017 році 50,1 % смертей серед ВІЛ-інфікованих 
хворих були зумовлені ТБ. При цьому існує проблема пізньої діагностики та 
недовиявлення як ВІЛ-інфекції, так і ТБ, особливо ПЛТБ, частота якого корелює з 
кількістю СD4-лімфоцитів і на тлі просунутого імунодефіциту сягає 70 % (Процюк 
Р. Г., 2011; Jaryal A. et al., 2011; Walker N.F. et al., 2013; Зимина В. Н. и соавт., 2014; 
Петренко В.І., 2015; Фещенко Ю.І., Мельник В. М., Линник М. І. та співавт., 2016; 
Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція в Україні» № 47, 2017). Варіабельність 
клініки ПЛТБ, переважання неспецифічних проявів над органними ураженнями, 
відсутність патогномонічних ознак призводять до несвоєчасної діагностики цієї 
патології: близько 50 % випадків діагностується по результатам автопсії 
(WHO Improving the diagnosis and treatment of smear-negative pulmonary and 
extrapulmonary tuberculosis among adults and adolescents. 2007; Петренко В.І. та 
співавт., 2015; Lee J. Y., 2015; Мельник В.П. та співавт., 2017). 

Традиційні методи діагностики ТБ є малоінформативними для виявлення 
ПЛТБ. Діагностика ПЛТБ потребує додаткового обстеження: біопсії уражених 
органів з бактеріологічним, молекулярно-генетичним та гістологічним 
дослідженням матеріалу, КТ, МРТ, УЗД. Однак, ефективність їх є недостатньою. 
Досі відсутній «адекватний діагностичний інструмент» – клінічні ознаки, методи 
досліджень, що є надійними для діагностики ПЛТБ (GoundenS. etal., 2017). Існують 
швидкі методи виявлення МБТ, ефективність яких стосовно діагностики ПЛТБ у 
ВІЛ-інфікованих вивчається, а застосування їх в Україні наразі дуже обмежене 
(Зимина В.Н. и соавт., 2014; Shah M. et al., 2016; Ніколаєва О.Д., 2018; Аналітично-
статистичний довідник ЦГЗ МОЗУ «Туберкульоз в Україні», 2018). 

Не зважаючи на сучасні підходи до лікування, смертність серед хворих з 
ВІЛ/ПЛТБ все ще залишається високою, при генералізованих  та ураженні ЦНС 
сягає 70-80 % (Зимина В.Н, 2010;  Lee JY. 2018). Дані літератури щодо перебігу та 
лікування ПЛТБ різної локалізації у ВІЛ-інфікованих вельми обмежені. Залишається 
невизначеним питання щодо термінів початку АРТ відносно лікування ТБ та 
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тривалості АМБТ хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ (Sinha S. et al., 2012; Yan S., et al, 
2015; Sama J.N. et al., 2016). Повідомляється про відсутність переваг ранньої АРТ, 
рекомендованої ВООЗ, у хворих з рівнем СD4-лімфоцитів менше 50 кл/мкл 
(Manosuthi W. et al., 2012; Sinha S. et al., 2012; Uthman O.A. et al., 2015). Проте, 
відзначається зв’язок летальності з наявністю ПЛТБ, більша частота ускладнень, 
СВІС та зазначається необхідність продовження досліджень в напрямку оптимізації 
лікування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри інфекційних хвороб НМУ 
імені О.О.Богомольця «Проблеми коінфекції ВІЛ та інших інфекційних захворювань 
в сучасних умовах» (державний номер 011U002431). 

Мета дослідження: підвищити ефективність ранньої діагностики та 
комплексного лікування хворих на ВІЛ-інфекцію з позалегеневим туберкульозом 
шляхом аналізу особливостей клінічних та лабораторних проявів захворювання з 
урахуванням локалізації туберкульозного процесу. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати клініко-лабораторні особливості ВІЛ-інфекції, що 

перебігає з позалегеневим туберкульозом. 
2. З’ясувати клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції ВІЛ/ПЛТБ 

залежно від локалізації ПЛТБ.  
3. Вивчити зміни імунологічного стану хворих із коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ та 

з’ясувати особливості цих змін залежно від локалізації ПЛТБ. 
4. Проаналізувати результати комбінованого лікування хворих на ВІЛ-

інфекцію з ПЛТБ в залежності від термінів початку АРТ, локалізації ПЛТБ, 
динаміки показників СD4-лимфоцитів, розвитку СВІС. 

5. Визначити фактори ризику невдач комбінованої терапії та оцінити їх вплив 
на результат лікування хворих з коінфекцією ВІЛ/позалегеневий туберкульоз.  

Об’єкт дослідження: перебіг позалегеневого ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  
Предмет дослідження: клінічні та лабораторно-інструментальні дані у хворих 

на коінфекцію ВІЛ/ПЛТБ, динаміка імунологічних показників під час лікування.  
Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, серологічні, 

бактеріологічні, імунологічні, молекулярно-генетичні, гістологічні, інструментальні, 
статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. 
Вперше на підставі комплексного обстеження хворих з коінфекцією 

ВІЛ/ПЛТБ встановлені особливості клініко-лабораторних проявів захворювання 
залежно від локалізації ПЛТБ. Доведено, що ВІЛ/ПЛТБ, порівняно з ВІЛ-інфекцією 
IV клінічної стадії без ТБ, незалежно від локалізації ПЛТБ характеризувалася більш 
повільним розвитком хвороби, проте значне зниження CD4-лімфоцитів (на  
50 кл/мкл та більше) відбувається у 94,6 % хворих на ВІЛ-інфекцію за 3-6 місяців до 
встановлення діагнозу ПЛТБ. Показано, що при ТБ КСС в клініці домінував 
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больовий синдром відповідно локалізації ураження на тлі помірно вираженого 
інтоксикаційного синдрому (p<0,001). При ПЛТБ лімфатичної системи, плеври та 
МЛТБ у хворих на ВІЛ-інфекцію спостерігалися тяжкий інтоксикаційний синдром, 
анемія (р<0,01), тромбоцитопенія, гіпоальбумінемія (р<0,001), найнижчі показники 
кількості CD4-лімфоцитів (р<0,05), які виявилися певними предикторами 
летального результату при лікуванні цих пацієнтів (р<0,05). 

Уточнено наукові дані щодо особливостей проведення комбінованої терапії 
хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ. Встановлено, що АРТ покращує безпосередні 
результати терапії та прогноз на дворічне виживання хворих з ВІЛ/ПЛТБ (р<0,001). 
Не встановлено різниці у ефективності АРТ при призначенні її вже на тлі 
інтенсивної чи підтримуючої фази АМБТ (p>0,05). Призначення АРТ хворим з 
недіагностованим вчасно ПЛТБ виявилося небезпечним у плані летальності 
(р<0,05). Доведено, що частота розвитку СВІС у хворих на ВІЛ-інфекцію не 
залежала від наявності ПЛТБ (р>0,05), проте його розвиток у хворих з ВІЛ/ПЛТБ 
підвищував ризик летальності (р<0,01). У хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ СВІС 
виникав частіше при МЛ ТБ (71,4 % проти 23,1 % в КГ, p<0,01), ніж при 
ізольованому ТБ лімфатичної системи, плеври та кісток (р>0,05). 

Поглиблено уявлення про динаміку імунологічних змін у хворих на ВІЛ/ПЛТБ 
залежно від локалізації процесу та результатів лікування. Доведено, що найбільш 
повільним відбувалося зростання кількості CD4-лімфоцитів у пацієнтів з МЛ ТБ 
(p<0,05) та у хворих з ураженням лімфатичної системи (p<0,05), а за наявності ТБ 
КСС темпи підвищення їх кількості у хворих не відрізнялися (p>0,05) від пацієнтів 
без ПЛТБ. В разі летальних випадків у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ частіше, 
ніж у хворих без ПЛТБ, було відзначено рівень СD4-лимфоцитів < 50 кл/мкл (58,3 % 
проти 25,5 %, p<0,01) та імунологічна невдача із збереженням низького рівня СD4-
лимфоцитів < 100 кл/мкл на тлі АРТ (33,3 %проти 9,1 %, p<0,05). 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані щодо клініко-
лабораторних та імунологічних особливостей перебігу коінфекції ВІЛ/ПЛТБ можуть 
бути використані для діагностики ПЛТБ у ВІЛ-інфікованих хворих шляхом 
своєчасного розширення об’єму специфічного обстеження на ТБ, оптимізації 
спостереження та моніторингу за пацієнтами з ВІЛ/ПЛТБ під час комплексної 
терапії, а також по її завершенні.  

Хворих на ВІЛ-інфекцію на тлі значного імунодефіциту до початку АРТ слід 
ретельніше обстежувати на ПЛТБ. Необхідно враховувати, що зниження  
CD4-лімфоцитів (більш ніж на 50 кл/мкл) відбувається на 3-6 місяців раніше, ніж 
маніфестація неспецифічних клінічних проявів (загальної слабкості, блідості, 
пітливості, значної втрати маси тіла), органних уражень (асиметричної лімфаденопатії, 
наявність больового синдрому) та неспецифічних лабораторних змін (прогресування 
анемії, тромбоцитопенії, пришвидшення ШОЕ). В обстеження необхідно додати  
КТ ОГП (виявлення та оцінка внутрішньогрудної лімфаденопатії), суглобів, хребта за 
наявності відповідних скарг; КТ черевної порожнини при виявленні під час УЗД 
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внутрішньочеревної лімфаденопатії; при наявності вогнища запалення – дослідження 
пункційного (резекційного) матеріалу на МБТ, цитологічне, гістологічне дослідження, 
спрямувати хворого на консультацію до фтизіатра. 

При лікуванні хворих на конфекцію ВІЛ/ПЛТБ АРТ необхідно призначати при 
всіх клінічних формах ПЛТБ. За наявності прогностично несприятливих факторів 
для успішного лікування (вираженої анемії, тромбоцитопенії, гіпоальбумінемії, 
кількості CD4-лімфоцитів <50 кл/мкл) доцільно призначати лікування для корекції 
гематологічних порушень. 

Результати роботи впроваджені в роботу інфекційних відділень Київської 
міської клінічної лікарні № 5, Київської міської клінічної лікарні № 4. Основні 
положення дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі 
інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ 
України при проведенні практичних занять і лекцій для лікарів-інтернів та лікарів-
слухачів зі спеціальності «Інфекційні хвороби». 

Особистий внесок здобувача. Автором проведено аналіз наукової літератури 
стосовно діагностики та лікування хворих з ВІЛ/ПЛТБ, розроблені основні завдання 
дослідження. Самостійно проведені аналіз первинного матеріалу, курація хворих, 
інтерпретація результатів досліджень. Здобувачем здійснено статистичну обробку 
результатів дослідження, узагальнення отриманих даних, написані розділи 
дисертації. Спільно з науковим керівником сформульовані висновки та практичні 
рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 
положення дисертації викладені та обговорені на науково-практичних конференціях 
з міжнародною участю «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з 
поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» (15 жовтня 2014 р., 
м. Київ), «Новітні технології у діагностиці та лікуванні інфекційних хвороб. 
Проблеми медицини тропіків та подорожей» (28-29 жовтня 2015, м. Київ), 
«Актуальні питання інфекційної патології і тропічної медицини» (присвячена  
130-річчю Зюкова Анатолія Матвійовича), 28 жовтня 2016, м. Київ). 

Публікації. Результати дисертації відображені у 6 друкованих працях, з них  
6 статей у наукових фахових виданнях, що внесені до переліку МОН України,  
2 з яких – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на  
175 сторінках основного тесту та складається з анотації, вступу, огляду літератури, 
опису матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 
аналізу і узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 
рекомендацій, списку використаних джерел, що містить 208 джерел (із них  
72 кирилицею та 136 латиною). Дисертація ілюстрована 27 таблицями та  
15 рисунками, з яких 5 фото. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Загальна характеристика обстежених хворих та методи дослідження. 
Дослідження проводилось на клінічній базі кафедри інфекційних хвороб НМУ імені 
О.О. Богомольця (КМКЛ № 5). У дослідження ввійшли 148 пацієнтів з 
підтвердженою ВІЛ-інфекцією: 104 пацієнти основної групи (ОГ) з конфекцією 
ВІЛ/ПЛТБ та 44 пацієнти контрольної групи (КГ) з ВІЛ-інфекцією ІV клінічної 
стадії з опортуністичною хворобою без ТБ. В ОГ було 67 (64,4 %) чоловіків та 37 
(35,6 %) жінок, віком від 21 до 66 років. В КГ було 27 (61,4 %) чоловіків та 17 
(38,6 %) жінок, віком від 23 до 65 років. Хворі ОГ і КГ були співставними за віком, 
статтю,спектром ОІ (р>0,05). Для вивчення особливостей коінфекції ВІЛ/ПЛТБ 
хворі ОГ були розподілені на підгрупи: А – 51 (49,0 %) хворий з ураженням 
лімфатичних вузлів (ЛВ); підгрупа Б – 17 (16,4 %) хворих з ТБ плеври без ураження 
паренхіми легенів; підгрупа В – 13 (12,5 %) хворих з ураженням кістково-суглобової 
системи; підгрупа Г – 23 (22,1 %) хворих з множинною локалізацією ТБ.  

Ефективність терапії оцінювалася на момент завершення курсу лікування 
ПЛТБ та при подальшому дворічному спостереженні за хворими залежно від 
призначення АРТ. Комбіновану терапію АМБТ/АРТ отримували 81 (77,9 %) хворих 
ОГ, для аналізу ефективності якої хворі були розподілені на три підгрупи: підгрупа I – 
55 (67,9 %) з успішним лікуванням, ІІ – 14 (17,3 %) з рецидивами, що виникли у 
дворічний період спостереження, підгрупа III – 12 (14,8 %) хворих, що померли під 
час комбінованої терапії. 

Проводилися загально-клінічні, біохімічні, імунологічні, серологічні, 
імунобіологічні, мікроскопічні, бактеріологічні, гістологічні, променеві 
дослідження. Визначення кількості CD4-лімфоцитів проводилось методом 
проточної цитофлюорометрії, вірусного навантаження методом ПЛР. 
Підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції та моніторинг проводився відповідно до 
«Клінічного протоколу антиретровірусної терапії у дорослих та підлітків» (Наказ 
МОЗ України № 551 від 12.07.2010 р.). ПЛТБ діагностували відповідно до УКПМД 
«Ко-інфекція ТБ/ВІЛ-інфекція/СНІД» (Наказ МОЗ України № 1039 від 31.12.2014.) 

Лікування хворих з конфекцією ВІЛ/ПЛТБ проводилося згідно протоколів 
МОЗ України, рекомендацій ВООЗ по веденню пацієнтів з ВІЛ та ВІЛ/ТБ. 
Першочерговим у випадку коінфекції ВІЛ/ТБ було лікування ТБ. Лікування 
починали із стандартних режимів хіміотерапії першого ряду з подальшою корекцією 
з урахуванням результатів ТМЧ, клінічної ефективності, розвитку тяжких побічних 
явищ. 

Хворим за показаннями проводилась профілактика пневмоцистної пневмонії 
(ко-тримоксазол 960 мг/доб), грибкових уражень (флуконазол 100 мг/доб), 
атипового мікобактеріозу (азитроміцин 1200 мг 1 раз на тиждень). Патогенетичне 
лікування призначалося за показаннями. При розвитку СВІС призначали 
преднізолон в дозах 0,5 мг/кг/добу.  
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Статистичний аналіз результатів здійснювали з використанням параметричних 
та непараметричних методів. Оцінка вірогідності різниці показників у групах 
порівняння проводилася за допомогою критерію Стьюдента (t). Порівняння груп за 
розподілом якісних показників проводили за допомогою критерію χ2 Пірсона з 
поправкою Йетса або точним критерієм Фішера. Фактори ризику невдачі лікування 
оцінювалися за допомогою розрахунку відносного ризику (ВР) з вказанням 95,0 % 
довірчих інтервалів (95,0 % ДІ) за чотирьохпольною таблицею. Статистична 
обробка проводилася з використанням пакету програм Microsoft Excel 2010 та 
STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat. SoftInc., № PCCR435 D839841NAF7). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Клінічні прояви коінфекції ВІЛ/ПЛТБ, порівняно з ВІЛ-інфекцією без ТБ. 

Виявлено, що тривалість хвороби до встановлення діагнозу була більшою у хворих 
ОГ – (10,9±0,8) проти (3,8±0,3) тижнів в КГ (p<0,001). В ОГ частіше, ніж в КГ мав 
місце поступовий початок (58,7 % проти 22,7 %, p<0,001), реєструвалася тривала 
періодична чи інтермітуюча гарячка (61,5 % проти 29,5 %, p<0,001). В КГ частіше, 
ніж в ОГ, була постійна гарячка (70,5 % проти 38,5 %, p<0,001). У частоті загальних 
проявів інтоксикаційного синдрому різниці між групами не встановлено (p>0,05). 
Проте у хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ частіше, ніж в КГ, спостерігалися блідість 
шкіри (70,2 % проти 36,4 %, p<0,01), пітливість (82,7 % проти 43,2 %, p<0,01), яка у 
хворих ОГ була помірною (52,3 %) або вираженою (30,2 %), а у хворих КГ 
незначною (p<0,01). Частіше у хворих на ВІЛ/ПЛТБ, ніж в КГ,було зниження маси 
тіла за період хвороби (100,0 % проти 90,9 %, p<0,05), яке сягало 20 % та більше 
(72,1 % проти 15 %, p<0,001). 

ЛП у хворих ОГ виявлялася частіше (99,0 % проти 88,6 %, p<0,05), ніж в КГ, 
та характеризувалася асиметричністю (78,0 % проти 25,6 %, p<0,001), збільшенням 
внутрішніх ЛВ (67,0 % проти 15,4 %, p<0,001). При периферичній ЛП частіше 
збільшувалися ЛВ однієї групи (40,0 % проти 20,5 %, p<0,05), які були більшими за 
розмірами, болючими (54,0 % проти 12,8 %, p<0,001), щільними (24,0 % проти 
5,1 %, p<0,05),частіше з гіперемією шкіри над ними (29,0 % проти 5,1 %, p<0,01). 

Кашель у хворих ОГ частіше мав непродуктивний характер (80,2 % проти 
40,0 %, p<0,001). Діарея, гепатолієнальний синдром, асцит спостерігалися у хворих 
ОГ та КГ з однаковою частотою (p>0,05). 

Клінічні прояви ПЛТБ у хворих з ВІЛ-інфекцією залежно від локації ТБ. 
В підгрупі В більше, ніж в КГ,було споживачів наркотичних речовин (92,3 % 

проти 43,2 %, р<0,01). Тривалість хвороби до встановлення діагнозу в підгрупах ОГ 
була вищою, ніж в КГ: від (8,8±0,7) в підгрупі А до (27,8±4,4) тижнів в підгрупі В 
проти (3,8±0,3) тижнів в КГ (р<0,01). Порівняно з КГ, була більше втрата ваги за час 
хвороби: від (8,4±1,07) кг в підгрупі В до (12,0±0,96) кг в підгрупі Г проти 
(4,02±0,37) кг в КГ(р<0,01). В підгрупах А, Б та Г була більша смертність за період 
спостереження з найбільшою частотою в підгрупах Б та Г (47,1 % та 69,6 % 
відповідно проти 18,2 % в КГ, р<0,05).  

У хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ, порівняно з КГ,частіше був поступовий 
початок хвороби (р<0,05), крім підгрупи Б. В підгрупах А, Б та Г частіше була 
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пітливість, блідість шкіри (р<0,05), фебрильна періодична гарячка,частіше 
виявлялося збільшення внутрішніх ЛВ (від 64,7 % в підгрупі А до 87,0 % в підгрупі 
Г проти 15,4 % в КГ, р<0,05). У підгрупі Г частіше була дуже виражена загальна 
слабкість (34,8 % проти 0 %, р<0,05). У підгрупі В частіше був субфебрилітет 
(61,5 % проти 27,3 %) та рідше головний біль, погіршення апетиту (р<0,05). 

Від локалізації ПЛТБ залежали прояви органних уражень. В підгрупі А 
частіше, ніж в КГ,була асиметричність ураження ЛВ (94,1 % проти 25,6 %, р<0,01), 
ураження шийних (84,3 % проти 56,4 %, р<0,05), надключичних ЛВ (25,5 % проти 
0 % в КГ, р<0,05) зі збільшенням ЛВ до 20 мм та більше (68,7 % проти 5,1 %, 
р<0,001), їх болючістю (88,2 % проти 12,8 %, р<0,001), гіперемією шкіри над ЛВ 
(49,0 % проти 5,1 %, р<0,05). В підгрупі Б, як і в КГ, переважав гострий початок 
хвороби (88,2 % проти 77,3 %, р>0,05). Проте, частіше, ніж в КГ,були біль в грудній 
клітці (94,1 % проти 18,2 %, p<0,001), задишка (94,1 % проти 59,1 %, р<0,05), 
ослаблення дихання над легенями (88,2 % проти 31,8 %, р<0,05), малопродуктивний 
кашель (70,6 % проти 40,0 %, р<0,05), збільшення внутрішньогрудних ЛВ (70,6 % 
проти 15,4 %, р<0,001), втрата ваги на 20 % та більше (70,6 % проти 15,0 %, р<0,05). 
Підгрупа В характеризувалася больовим синдромом в ураженому суглобі чи спині 
при ураженні хребта (92,3 % проти 4,5 %, p<0,001), наявність якого була головною 
відмінністю від КГ. Підгрупа Г характеризувалася ТБ ураженнями декількох 
органів. Порівняно з КГ, частіше було значне збільшення периферичних ЛВ, їх 
болючість (p<0,001), плеврит (47,8 % проти 13,6 %, р<0,05), біль в животі (60,9 % 
проти 20,5 %, р<0,05), дисфункція кишечнику (52,2 % проти 11,4 %, р<0,05), асцит 
(26,1 % проти 4,5 %, р<0,05), збільшення селезінки (91,3 % проти 59,1 %, р<0,05), 
зниження маси тіла на 10-20 % та більше (100 % проти 15,0 %, p<0,001). 

Характеристика лабораторних показників хворих з ВІЛ/ПЛТБ. За 
результатами досліджень встановлені певні відмінності гемотологічних змін у 
хворих на ВІЛ/ПЛТБ, порівняно з КГ (рис. 1).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Частота змін в гемограмі у хворих з ВІЛ-інфекцією ( %) 
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У хворих ОГ частіше, ніж в КГ, були у анемія зі зниженням гемоглобіну 
нижче 100 г/л (р<0,05), тромбоцитопенія (р<0,05), збільшення ШОЕ частіше більше  
40 мм/год (р<0,001), рідше спостерігався лейкоцитоз (р<0,05). В підгрупах хворих з 
ВІЛ/ПЛТБ різної локалізації (крім підгрупи В) частіше,ніж в КГ, спостерігалися 
анемія, зниження тромбоцитів, але достовірна різниця у частоті анемії (82,6 % проти 
52,3 %, р<0,05) та тромбоцитопенії (56,5 % проти 25,0 %, р<0,05) була лише у 
підгрупі Г. 

Рівень гемоглобіну був нижче в підгрупах А, Б, Г: (107,4±2,3) г/л, (102,2±5,1) 
та (104,3±4,6) г/л проти (117,3±3,2) г/л в КГ (р<0,05). Тромбоцитопенія була більш 
вираженою (р<0,05) у підгрупах Б та Г: (190,3±10,2х109/л) та (166,3±17,3х109)/л 
проти (222,8±11,6х109)/л в КГ. В усіх підгрупах з ВІЛ/ПЛТБ було частіше 
збільшення ШОЕ до 40 мм/год та більше (р<0,01). Гіпоальбумінемія виявлялася у 
хворих ОГ частіше, ніж в КГ (62,5 % проти 6,8 %, р<0,001). Частота її виявлення 
була найвищої у підгрупі Б (76,5 %,р<0,001), дещо рідше в підгрупі В (38,5 %, 
р<0,05). В підгрупі Г частіше виявлено збільшення сечовини (р<0,05).  

Динаміка імунологічних показників у хворих ОГ та КГ. Встановлено, що 
за 3-6 місяців до виявлення ПЛТБ у хворих ОГ відбулося зниження кількості  
CD4-лімфоцитів на 50 кл/мкл та більше (у 94,6 % хворих, що були під 
спостереженням по ВІЛ-інфекції до включення в ОГ, проти 33,3 % в КГ, р<0,001). 
Кількість CD4-лімфоцитів у хворих ОГ була меншою, ніж в КГ, на всіх етапах 
спостереження з різницею в такі періоди: за 3-6 міс. до хвороби (р<0,01), на момент 
встановлення діагнозу (р<0,05) та через 6 міс. від початку лікування (р<0,05)  
(рис. 2).  

При встановленні діагнозу ПЛТБ хворі ОГ частіше мали рівень CD4-
лімфоцитів нижче 150 кл/мкл (68,3 % проти 50,0 %, р<0,05), при цьому більше 30 % 
хворих в ОГ та КГ мали рівень CD4-лімфоцитів < 50 кл/мкл (31,7 % проти 36,4 %, 
p>0,05). 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка рівня CD4-лімфоцитів у хворих на ВІЛ-інфекцію основної та 
контрольної груп (абсолютна кількість в 1 мкл) 
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На тлі лікування у хворих ОГ зростання кількості CD4-лімфоцитів відбувалося 
повільніше, ніж в КГ, хоча і без статистичної різниці показників (p>0,05), за 
виключенням в точці контролю через 6 місяців лікування (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Динаміка кількостіCD4-лімфоцитів у хворих на ВІЛ-інфекцію 
 
У всіх хворих підгруп А, Б та Г, та у 77,8 % хворих підгрупи В, що були під 

спостереженням до початку лікування ПЛТБ, за 3-6 міс. до встановлення діагнозу 
відбулося зниження CD4-лімфоцитів (р<0,05). На момент встановлення діагнозу 
нижчий, ніж в КГ, був рівень CD4-лімфоцитів в підгрупах А, Б та Г  
(108,2±11,8 кл/мкл, 123,3±20,8 кл/мкл та 72,9±20,5 кл/мкл проти 194,3±27,1 кл/мкл, 
p<0,05), з найменшим значенням в підгрупі Г (p<0,05). В подальшому повільніше 
зростання кількості CD4-лімфоцитів було у хворих підгруп А, Б та Г – через 3 та  
6 місяців лікування кількість CD4-лімфоцитів була нижче (p<0,05), ніж в КГ,  
а в підгрупі Г й через 9 місяців лікування (p<0,05). 

Аналіз результатів променевих методів досліджень показав, що КТ частіше, 
ніж РГ виявляло зміни ОГК у хворих як ОГ, так і КГ(р<0,05). В ОГ частіше КТ ОГК, 
ніж РГ виявляло фіброзні зміни (68,1 % проти 33,3 %) та розширення коренів 
легенів (75,4 % проти 24,6 %). Розширення коренів легенів за допомогою КТ в ОГ 
виявлялося частіше, ніж в КГ (75,4 % проти 36,4 %, р<0,001). Порівняння частоти 
виявлення патологічних змін при КТ і УЗД органів черевної порожнини,як в ОГ, так 
і в КГ не виявило відмінностей (р>0,05).  

Результати лікування хворих на коінфекцію ВІЛ/ПЛТБ. Смертність за 
весь період була вище у хворих ВІЛ/ПЛТБ, ніж в КГ (42,3 % проти 18,2 %, p<0,05), 
яка була більшою під час лікування ПЛТБ/ОІ (27,9 % проти 6,8 %, p<0,001). При 
застосуванні АРТ в ОГ виживання хворих було більшим, ніж у хворих без АРТ, як 
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під час лікування ВІЛ/ПЛТБ, (85,2 % проти 26,1 %, p<0,001), так і за весь період 
спостереження (70,4 % проти 13,0 %, p<0,01). Серед хворих підгруп А і Г, що 
приймали АРТ, смертність була достовірно менша як під час лікування ПЛТБ, так і 
за весь період спостереження, ніж серед хворих, що не приймали АРТ (р<0,05). 
Найбільша смертність була в підгрупі Г як під час АМБТ (28,6 %), так і за два роки 
спостереження (50,0 %). В підгрупі В, де АРТ отримували 92,3 % хворих, смертність 
була найменша (8,3 %) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив АРТ на результати лікування хворих з коінфекцією  

ВІЛ/ ПЛТБ різної локалізації, n ( %) 
Результат  
лікування 

Завершили 
АМБТ 

Померли під час 
АМБТ 

Завершили 
спостереження 

Всього 

Підгрупи АРТ + АРТ- АРТ + АРТ- АРТ + АРТ- АРТ + АРТ- 
Підгрупа  
А (n=51) 

38 * 
(88,4 %) 

2  
(25 %) 

5 * 
(11,6 %) 

6  
(75,0 %) 

31 
(72,1 %)* 

1 
(12,5 %) 

43 
(84,3 %) 

8 
(15,7 %)

Підгрупа 
 Б (n=17) 

10 
(83,3 %) 

3 
(60 %) 

2  
(16,7 %) 

2  
(40,0 %) 

8  
(66,7 %) 

1 
(20,0 %) 

12 
(70,6 %) 

5 
(29,4 %)

Підгрупа  
В (n=13) 

11 
(91,7 %) 

1 
(100 %) 

1  
(8,3 %) 

0 11 
(91,7 %) 

1  
(100 %) 

12 
(92,3 %) 

1 
(7,7 %) 

Підгрупа  
Г (n=23) 

10 * 
(71,4 %) 

0 4 * 
(28,6 %) 

9 
(100,0 %) 

7 * 
(50,0 %) 

0 14 
(60,9 %) 

9 
(39,1 %)

Примітка. * – різниця достовірна, порівняно з АРТ- (р<0,05).  
 
Встановлено, що для виникнення рецидиву відносний ризик має наявність 

токсичного гепатиту (ВР=4,767, 95 % ДІ 1,458-15,584, р<0,05). Фактори ризику 
летальності (підгрупа III) були наступні: МЛ ТБ (ВР=2,850, 95 % ДІ 1,054-
7,705,р<0,05), кахексія (ВР=3,931, 95 % ДІ1,168-13,236, р<0,05), ураження нирок (ВР 
=4,118, 95 % ДІ 1,504-11,273, р<0,05). Лабораторні фактори невдач лікування для ІІІ 
підгрупи були такі (р<0,05): гемоглобін <100 г/л, еритропенія, тромбоцитопенія, 
гіпоальбумінемія, гіпопротеінемія, рівень CD4-лімфоцитів <50 кл/мкл, в той час як 
для ІІ підгрупи тільки гемоглобін < 100 г/л (р<0,05).  

У хворих підгрупи III, рівень CD4-лімфоцитів виявився нижче (p<0,001), ніж в 
підгрупі І, на момент встановлення діагнозу та на всіх етапах контролю (p<0,001).  
У підгрупі ІІ відзначено повільне зростання кількості СD4-лимфоцитівпротягом 
спостереження, проте навіть через 9 місяців лікування цей показник був нижче,  
ніж в підгрупі I (p<0,05) (табл. 2). Зниження або відсутність зростання кількості 
CD4-лімфоцитів було у 57,1 % хворих підгрупи II проти 12,7 % у підгрупі I  
(p<0,01).  

Аналіз впливу на ефективність комбінованої терапії різних факторів показав, 
що у підгрупі II, на відміну від підгрупи I, більша частота перерв в АМБТ (57,1 % 
проти 21,8 %, p<0,05) та АРТ (35,7 % проти 10,9 %, p<0,05), частіше були перерви в 
наслідок порушення комплаєнсу пацієнтами – порушення прийому АМБТ (42,9 % 
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проти 9,1 %, p<0,05), АРТ (28,6 % проти 7,3 %, p<0,05), частіше був відсутній 
прийом профілактичного курсу ізоніазиду по завершенні АМБТ (78,6 %проти 
45,5 %, p<0,05). В підгрупі III також були частіші перерви АМБТ (50,0 % проти 
21,8 %, p<0,05), зокрема за медичними показаннями (41,7 % проти 12,7 %, p<0,05). 

 
Таблиця 2 

Динаміка середніх показників CD4-лімфоцитів хворих з ВІЛ/ПЛТБ на тлі 
комбінованої терапії (клітин/мкл, М±m) 

Середня кількість CD4+Т-лімфоцити, кл/мкл, М±m  
Період лікування підгрупа I, n=55 підгрупа II, n=14 підгрупа III, n=12 

На момент встановлення 
діагнозу ПЛТБ 

138,2±25,6 126,6±30,5 65,4±15,6* 

3 місяці лікування 223,4±28,7 184,8±25,6 109,8±22,1* 
6 місяців лікування 215±22,4 202,9±35,4 79,3±28,4* 
9 місяців лікування 218,1±25,7 138,6±28,8* 78,3±20,2* 
12 місяців лікування 332,8±31,8 234,4±38,4 - 
24 місяці лікування 354,9±27,0 244,3±67,0 - 

Примітка. * – різниця достовірна, порівняно з підгрупою І (p<0,05). 
 
Не було відмінностей між підгрупами у початку АРТ в ІФ чи ПФ АМБТ 

(p>0,05). АРТ в підгрупах II та III частіше, ніж в I, була призначена до встановлення 
діагнозу ПЛТБ (50,0 % та 41,7 % відповідно проти 14,5 %, p<0,05). З 8 хворих, що 
почали АРТ на тлі нелікованого ПЛТБ 5 (62,5 %) померли. Є різниця у частоті 
імунологічної невдачі у підгрупі III, порівняно з підгрупою I (33,3 % проти 9,1 %, 
p<0,05); у підгрупі II частіше були всі види невдач АРТ: імунологічна (35,7 % проти 
9,1 %, p<0,05), вірусологічна (50,0 % проти 9,1 %, р<0,001), клінічна (28,6 % проти 
5,5 %, р<0,05). 

Частота виникнення синдрому відновлення імунної системи (СВІС) в ОГ та 
КГ не відрізнялася (23,5 % проти 23,1 %, p>0,05). Частіше СВІС розвивався у хворих 
з множинною локалізацією ПЛТБ – 71,4 % (p<0,01). З 19 випадків СВІС в ОГ 
більшість була в підгрупі ІІІ (58,3 % проти18,2 %, p<0,01), ніж в підгрупі I. 

Факторами, що достовірно підвищують ризик виникнення рецидиву у хворих з 
ВІЛ/ПЛТБ були: невдачі АМБТ (ВР=2,929; 95,0 % ДІ 1,211-7,083, p<0,05), перерви в 
АМБТ (ВР=3,267; 95,0 % ДІ 1,299-8,213, p<0,05), порушення комплаєнсу (ВР=3,955; 
95,0 % ДІ 1,708-9,157, p<0,05), відсутність профілактичного курсу ізоніазиду по 
завершення АМБТ (ВР=3,361; 95,0 % ДІ 1,027-11,004, p<0,05), початок АРТ до 
АМБТ (ВР=3,674, 95 % ДІ 1,497-8,659, р<0,05), перерви в прийомі АРТ на тлі АМБТ 
(ВР=2,929, 95 % ДІ 1,211-7,083, р<0,05), імунологічна невдача (ВР=3,278, 95 % ДІ 
1,382-7,774, р<0,05), вірусологічна невдача (ВР=4,750, 95 % ДІ 2,045-11,032, р<0,05), 
клінічна невдача (ВР=3,050, 95 % ДІ 1,245-7,466, р<0,05). Факторами ризику 
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смертності виявилися перерви в АМБТ (ВР=2,722; 95,0 % ДІ 1,007-7,258, p<0,05), 
початок АРТ до АМБТ на тлі недіагностованого ПЛТБ(ВР=2,973, 95 % ДІ 1,119-
7,865, р<0,05), імунологічна (ВР=3,222, 95 % ДІ 1,217-8,529, р<0,05) та клінічна 
невдача АРТ (ВР=2,887, 95 % ДІ 1,004-8,134, р<0,05), розвиток СВІС (ВР=4,118, 
95 % ДІ 1,504-11,215, р<0,05). 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі наведено вирішення актуальної задачі – підвищення 

ефективності ранньої діагностики та комплексного лікування хворих на коінфекцію 
ВІЛ/ПЛТБ з різною локалізацією ТБ на тлі просунутого імунодефіциту. Отримані 
результати дали змогу удосконалити клініко-лабораторну діагностику ПЛТБ у ВІЛ-
інфікованих та виявити фактори, що сприяють невдачам лікування даної категорії 
хворих.  

1. Коінфекція ВІЛ/ПЛТБ, на відміну від ВІЛ без ПЛТБ, характеризується 
достовірно повільнішим розвитком хвороби та більшим часом до встановлення 
діагнозу в середньому на 7,1 тиждень, частіше на 11,5 % вираженою слабкістю,  
в 4,8 рази втратою ваги >20 %, тривалою гарячкою (в 2,1 рази); блідістю шкіри та 
пітливістю (в 1,9 та 2 рази), лімфаденопатією зі збільшенням внутрішніх ЛВ  
(в 4,4 рази), асиметричністю ЛВ непродуктивним кашлем (в 2 рази). При ВІЛ/ПЛТБ 
в гемограмі достовірно частіше спостерігається анемія (в 1,6 разів), 
тромбоцитопенія (в 1,8 разів), прискорення ШОЕ>40 мм/год (в 2,7 разів), рідше 
лейкоцитоз (в 3,1 рази).  

2. Підгрупи з ВІЛ/ПЛТБ ЛВ, плеври, множинної локалізації 
характеризуються вираженим інтоксикаційним та антено-вегетативним синдроми та 
розвитком органних уражень відповідної локалізації: при ТБ ЛВ – асиметричне 
ураження переважно шийних та надключичних ЛВ,  гіперемія шкіри над ними та 
болючість; при ТБ плеври – задишка, малопродуктивний кашель, а біль в грудній 
клітці; при ТБ МЛ – біль в животі, дисфункція кишечнику, асцит, збільшення 
селезінки. При ТБ КСС в клініці домінує больовий синдром у відповідному суглобі 
чи спині при ураженні хребта. В усіх підгрупах достовірно частіше спостерігаєтья 
прискорена ШОЕ > 40 мм/год та гіпоальбумінемія, а анемія та тромбоцитопенія – у 
хворих з множинною локалізацією ПЛТБ. 

3. У хворих на коінфекцію ВІЛ/ПЛТБ за 3-6 місяців до встановлення діагнозу 
ПЛТБ у 2,8 разів частіше, ніж в КГ, спостерігається зниження CD4-лімфоцитів на  
50 кл/мкл та більше. На момент встановлення діагнозу ПЛТБ показники цих клітин 
нижчі (122,9±11,92 проти 194,3±27,13 кл/мкл в КГ), з найменшими показниками у 
хворих з МЛ (72,9±20,5 кл/мкл, p<0,05) та ПЛТБ ЛВ і плеври. В цих же підгрупах 
повільніше відбувається відновлення кількості CD4-лімфоцитів з достовірно 
нижчими показниками до 6 місяців, а у хворих з множинною локалізацією  
і до 9 місяців АРТ (111,8±35,0 кл/мкл проти 264,1±44,2 кл/мкл). За наявності  



 

 
 

13

ТБ КСС показники CD4-лімфоцитів статистично не відрізняються від контрольної 
групи. 

4. АРТ покращує лікування ВІЛ/ПЛТБ на 59,1 % та дворічне виживання на 
57,4 %, незалежно від призначення її у інтенсивну чи підтримуючу фазу АМБТ з 
достовірною різницею у виживанні хворих з АРТ при ПЛТБ лімфатичних вузлів на 
60,0 % та множинною локалізацією на 50,5 %. Початок АРТ на тлі нелікованого 
ПЛТБ підвищує ризик летальності на 51,0 %. При летальному наслідку у хворих з 
ВІЛ/ПЛТБ на 32,8 % частіше спостерігається рівень CD4-лімфоцитів менше 50 
кл/мкл, на 24,2 % імунологічна невдача зі збереженням низького рівня СD4-
лимфоцитів < 100 кл/мкл та на 44,0 % частіше СВІС. 

5. Факторами ризику невдач комбінованої терапії є анемія з рівнем 
гемоглобіну нижче 100 г/л, перерви в АМБТ та АРТ, невдачі АРТ, Крім того, у разі 
летальності – множинна локалізація ПЛТБ, кахексія, ураження нирок, 
тромбоцитопенія, гіпоальбумінемія, рівень CD4-лімфоцитів нижче 50 кл/мкл, 
розвиток СВІС; для розвитку рецидиву – токсичний гепатит, відсутність 
профілактичного курсу ізоніазидом. 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
1. Для діагностики ПЛТБ у хворих з ВІЛ-інфекцією слід враховувати, що 

значне зниження CD4-лімфоцитів (більш ніж на 50 кл/мкл) відбувається за  
3-6 місяців до маніфестації клінічних проявів ПЛТБ. При оцінці клінічної 
симптоматики слід враховувати, що коінфекція ВІЛ/ПЛТБ характеризується 
повільним розвитком хвороби, вираженою слабкістю, тривалою гарячкою, блідістю 
шкіри та пітливістю; втратою ваги >20 %; лімфаденопатією з частішим збільшенням 
внутрішніх ЛВ, асиметричністю ЛВ; частіше непродуктивним кашлем; зниженням 
гемоглобіну < 100 г/л, тромбоцитопенією, прискоренням ШОЕ > 40 мм/год, 
відсутністю лейкоцитозу та гіпоальбумінемією. 

2. За наявності у ВІЛ-інфікованих зазначених вище клініко-лабораторних 
змін для діагностики ПЛТБ практичним лікарям слід проводити КТ органів грудної 
та черевної порожнини, звертаючи увагу на наявність внутрішньої лімфаденопатії, 
застосовувати інвазивні методи для отримання біопсійного матеріалу з вогнищ 
запалення для подальшого гістологічного дослідження.  

3. При проведені комбінованої терапії хворим з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ 
необхідний ретельний моніторинг стану та лабораторних показників для вчасного 
виявлення небажаних ефектів терапії та корекції лікування. Наявність вираженої 
анемії, тромбоцитопенії, гіпоальбумінемії у поєднанні з вираженим імунодефіцитом 
(кількість CD4-лімфоцитів <50 кл/мкл) є прогностично несприятливими факторами 
для успішного лікування, тому цим хворим доцільно проводити корекцію 
гематологічних порушень.  
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4. Для підвищення ефективності лікування хворих на коінфекцію ВІЛ/ПЛТБ 
необхідно проведення роботи по формуванню прихильності до лікування протягом 
всього часу комбінованої терапії. Для запобігання розвитку рецидиву ПЛТБ 
ретельно проводити моніторинг дотримання ВІЛ-інфікованим пацієнтом курсу 
хіміопрофілактики ТБ ізоніазидом протягом 6 місяців. 
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АНОТАЦІЯ 
 

 Климанська Л. А. Особливості діагностики та лікування ВІЛ-інфекції у 
хворих з позалегеневими формами туберкульозу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського», Київ, 2019. 

Робота присвячена вивченню клініко-лабораторних особливостей перебігу  
коінфекції ВІЛ/ПЛТБ з метою удосконалення діагностики та тактики ведення таких 
хворих.  

Основну групу в дослідженні склали 104 хворих з коінфекцією ВІЛ/ПЛТБ, ТБ 
у яких був підтверджений виявленням МБТ чи/або гістологічно, контрольну групу 
склали 44 хворих з IV клінічною стадією ВІЛ-інфекції відповідно до класифікації 
ВООЗ (2006 р.), які на час дослідження не мали ТБ. Встановлено поступовий 
розвиток коінфекції ВІЛ/ПЛТБ з наявністю у хворих періодичної гарячки, 
асиметричним збільшенням периферичних та внутрішніх лімфовузлів, пітливістю, 
значною втратою ваги, розвитком анемії, тромбоцитопенії, значним прискоренням 
ШОЕ, гіпоальбумінемію. Проведений аналіз динаміки CD4-лімфоцитів за рік до 
діагнозу ПЛТБ та протягом двох наступних років. Проаналізовано клінічні та 
лабораторні особливості перебігу конфекції ВІЛ/ПЛТБ в залежності від локалізації 
ПЛТБ. Проведена оцінка ефективності лікування коінфікованих хворих з ВІЛ/ПЛТБ, 
її зв’язок з термінами призначення АРТ відносно АМБТ, визначені фактори ризику 
невдалого лікування таких пацієнтів. 

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, позалегеневий туберкульоз, коінфекція, 
антиретровірусна терапія, антимікобактеріальна терапія, імунодефіцит. 

 
ABSTRACT 

 
Klimanskaya L. A. Features of diagnostics and treatment of HIV infection in 

patients with extrapulmonary tuberculosis. – The manuscript. 
Thesis for degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.13 – infectious 

diseases. – State Institution “L. V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious 
Diseases”, Kyiv, 2019. 

The paper is devoted to the study of clinical and laboratory features of HIV/EPTB 
co-infection to improve the diagnostics and management of such patients.  

The main study group included 104 patients with HIV/EPTB co-infection; their TB 
was confirmed by MTB and/or histologically. Their clinical and laboratory characteristics 
of disease were compared with the control group which included 44 patients with HIV 
infection, stage IV according to the WHO classification (2006) and without TB during the 
study. The following was established: gradual development of HIV/EPTB  
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co-infectionwith periodic fever, asymmetrical enlargement of peripheral and internal 
lymph nodes, sweating, significant body weight loss, anemia, thrombocytopenia, 
significantly increased ESR, hypoalbuminemia. Analysis of dynamics of CD4-lymphocyte 
levels within 1 year prior to EPTB diagnosis and within 2 next years was performed. 
Analysis of clinical and laboratory manifestations of HIV/EPTB co-infection depending 
on the EPTB localization was conducted. Evaluation of efficacy of treatment of patients 
with HIV/EPTB co-infection and its relationship with time of ART prescription secondary 
to AMBT was performed and the risk factors of treatment failure of such patients were 
established. 

Key words: HIV-infection, extrapulmonary tuberculosis, co-infection, antiretroviral 
therapy, antimycobacterial therapy, immunodeficiency. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Климанская Л. А. Особенности диагностики и лечения ВИЧ-инфекции у 

больных с внелегочными формами туберкулеза. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специиальности 14.01.13 – инфекционные болезни. – ГУ «Институт эпидемиологии 
и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского», Киев, 2019.  

Работа посвящена изучению клинико-лабораторных особенностей течения 
коинфекции ВИЧ/внелегочный туберкулез с целью улучшения ранней диагностики 
и тактики ведения таких больных.  

Всего было обследовано 148 ВИЧ-инфицированных пациентов. Основную 
группу в исследовании составили 104 больных с коинфекцией ВИЧ/ВЛТБ (кроме 
поражения ЦНС), ТБ у которых был подтвержден обнаружением МБТ и/или 
гистологически, контрольную группу – 44 больных с IV клинической стадией ВИЧ-
инфекции в соответствии с классификацией ВОЗ (2006 г.), не имевших ТБ в ходе 
исследования. Изучение клинических и лабораторных особенностей коинфекции 
ВИЧ/ВЛТБ проводилось в подгруппах в зависимости от локализации ВЛТБ. Анализ 
эффективности комбинированной терапии, которую получали 81 пациент ОГ, 
проводился в подгруппах с разной ее эффективностью: успешное лечение  
(55 (67,9 %) пациентов, неудача в лечении – развитие рецидива ВЛТБ в период 
двухлетнего наблюдения после курса АМБТ (14 (17,3 %) пациентов) и смерть 
пациента во время проведения АМБТ (12 (14,8 %)).  

Установлено постепенное развитие коинфекции ВИЧ/ВЛТБ (10,9±0,8 против 
3,8±0,3 недель в контрольной группе, p<0,001), с периодической фебрильной 
лихорадкой, бледностью, потливостью, значительной потерей массы тела (более 
20 %), ассиметричным увеличение как периферических, так и внутренних 
лимфатических узлов, (p<0,05), в сочетании с анемией (снижение гемоглобина до 
100 г/л и меньше), тромбоцитопенией, значительно ускоренной СОЭ – 40 мм/час и 
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более (р<0,05), гипоальбуминемией (62,5 % больных против 6,8 % в КГ, р<0,001). 
Снижение количества CD4-лимфоцитов у больных с коинфекцией ВИЧ/ВЛТБ 
наблюдалось уже за 3-6 месяцев до установления диагноза ВЛТБ, достоверно ниже 
показатели CD4-лимфоцитов было на момент диагноза, восстановление которых на 
фоне лечения происходило медленнее, чем в контрольной группе. В подгруппах с 
разной локализаций ВЛТБ наблюдались аналогичные тенденции, однако более 
выраженные проявления интоксикационного синдрома, изменений лабораторных 
показателей установлены в подгруппах с ВЛТБ множественной локализации, 
лимфатической системы, плевры, тогда как в подгруппе с ТБ костно-суставной 
системы показатели не отличались от таковых в контрольной группе (р>0,05). 
Подгруппы отличаются проявлениями органных поражений в зависимости от 
локализации ВЛТБ, преимущественно наличием болевого синдрома и 
функциональными нарушениями.  

АРТ улучшало выживаемость больных с коинфекцией ВИЧ/ВЛТБ (85,2 % 
против 26,1 % больных без АРТ, p<0,001) не зависимо от локализации туберкулезного 
процесса. Эффективность АРТ не зависит от сроков назначения на фоне АМБТ, однако 
риск летальности был выше при назначении АРТ на фоне недиагностированного и 
нелеченого ВЛТБ (р<0,05). Установлены факторы риска неудач комбинированной 
терапии коинфекции ВИЧ/ВЛТБ: множественная локализация ВЛТБ, кахексия, 
поражение почек, анемия с уровнем гемоглобина ниже 100 г/л, тромбоцитопения, 
гипоальбуминемия, уровень CD4-лимфоцитив < 50 кл/мкл, перерывы в приеме как 
АМБТ, так и АРТ, неудачи АРТ, развитие СВИС (р<0,05). Также рецидивы ВЛТБ чаще 
развивались при отсутствии профилактического курса изониазидом (р<0,05). 

Полученные данные могут быть использованы в практической медицине для 
улучшения диагностики ВЛТБ у ВИЧ-инфицированных больных, прогнозирования 
эффективности комбинированной терапии. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, внелегочный туберкулез, коинфекция, 
антиретровирусная терапия, антимикобактериальная терапия, иммунодефицит. 
  

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 
95 % ДІ  95 % довірчий інтервал 
АМБТ  антимікобактеріальна терапія  
АРТ антиретровірусна терапія  
ВІЛ вірус імунодефіциту людини  
ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров’я  
ВР відносний ризик 
ІФ інтенсивна фаза 
КГ   контрольна група 
КСС кістково-суглобова система 
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КТ  комп’ютерна томографія 
ЛВ лімфатичні вузли 
ЛП лімфаденопатія 
МБТ  мікобактерії туберкульозу 
МЛ ТБ множинна локалізація туберкульозу 
МОЗ Міністерство охорони здоров’я 
ОГ  основна група 
ОГ П  органи грудної порожнини 
ОІ опортуністичні інфекції 
ПФ підтримуюча фаза 
ПЛР полімеразна ланцюгова реакція 
ПЛТБ позалегеневий туберкульоз 
РГ рентгенографія 
СВІС  синдром відновлення імунної системи  
СНІД синдром набутого імунодефіциту 
ТБ туберкульоз 
УЗД  ультразвукове дослідження 
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