
Криптококовий енцефаліт при ВІЛ-інфекції 

 

Пацієнтка Н.,3 років, перебувала на лікуванні з 07.12.2015 по 23.01.2016. 

Скарги при поступленні в стаціонар: на головний біль, періодичне запаморочення, загальну 

слабкість, загальмованість у діях, рідкий кашель, підвищення температури тіла до 38,4°. 

Анамнез захворювання: Вважає себе хворою з серпня 2015 р., коли з’явилися вище перераховані 

скарги. По медичну допомогу звернулася в кабінет «Довіра», де знаходиться на обліку у лікаря – 

інфекціоніста з січня 2014р. Проведено обстеження: 

Оглядова рентгенограма легень від 20.08.2015: легені без патологічних тіней. Корні структурні, синуси 

вільні. 

 
КТ ОГП від 27.08.2015 р.: Легенева тканина без вогнищево-інфільтративних тіней. Корені легень не 

розширені. Лімфовузли середостіння не збільшені. Патологічні зміни не виявлені.  

 
КТ ОЧП від 27.08.2015 р.: Структурні зміни печінки, підшлункової залози, селезінки, наднирників не 

виявлено, лімфовузли не збільшені, рідини у черевній порожнині не має.  

 
МРТ головного мозку від 01.09.2015 р.: У скронево - тем'яній ділянці справа два гіподенситивні 

утворення розміром 19х16мм та 14х12мм без чітких контурів. Зліва у скронево- тем'яній ділянці 



аналогічне утворення розміром 43х29мм. Структури середньої лінії не змінені. Шлункова система 

звичайної конфігурації. Ширина бокових шлуночків 12мм, 33мм. Субарахноідальні простори не змінені. 

Деструкції кісткової тканини не виявлено. Висновок: КТ – картина відповідає проявам 4 стадії ВІЛ-

інфекції.  

Пацієнтці запропоновано проведення МРТ з контрастом, проте вона відмовилась від дослідження в 

зв’язку з відсутністю коштів. 

 
Дослідження СМР на опортуністичні інфекції не проводилось за відсутності коштів у хворої на 

дослідження. 

Мокрота методом мікроскопії від 20.08, 21.08.,14.09.15 р. – КСП не виявлено. 

Мокрота методом Gene-Xpert від 14.09.15 р. – МБТ не виявлено. 

Мокрота методом посіву від 14.09.15 р. – на середовищі Міддлбрука –  проріст кандид. 

СД4 від 04.09.15р.  - 29 клітин, 5%. 

Вірусне навантаження від 04.09.2015р. – 968399 РНК – копій в мл. 

 

 Враховуючи дуже низький рівень СД4 – клітин, та опираючись на клінічну картину захворювання 

запідозрений церебральний токсоплазмоз. Призначено бісепт у дозі 15 мг/кг на добу, преднізолон 

20мг/доб. Лікування розпочато 11.09.2015р.  

17.09.2016р. при контрольному огляді хвора відмічає покращення загального самопочуття, значне 

зниження явищ енцефалопатії, атаксії. При огляді виявлені афти в ротовій порожнині. Призначено 

ацікловір, дозу преднізолона знижено. Станом на 07.10.2015р. пацієнта продовжує кашляти. 

Консультована фтизіатром 12.10.2015р. : даних за туберкульоз легень не має. З підозрою на пневмонію 

госпіталізована в терапевтичне відділення. 

Оглядова рентгенограма легень від 30.10.2015: інфільтративно-вогнищевих явищ не має. Посилення 

легеневого малюнку. Бронхіт. 

 
Направлена в обласний СНІД-центр. З 29.10.2016р. по 06.12.2016р.  знаходилась на стаціонарному 

лікуванні в обласному СНІД-центрі.  



КТ ОГП від 05.11.2015 р.: Патологічні зміни не виявлені. (плівка відсутня в зв’язку з відсутністю коштів 

у хворої на придбання). 

МРТ головного мозку від 18.11.2015 р.: без динаміки. З’явились нові вогнища. (плівка відсутня в зв’язку 

з відсутністю коштів у хворої на придбання).   

Мокрота методом мікроскопії від 30.10.15 р. – КСП не виявлено. 

Мокрота методом Gene-Xpert від 30.10.15 р. – МБТ не виявлено. 

Дослідження СМР від 30.10.2016р.: прозора, цитоз- 2/3 (лімфоцити), білок-0,24г/л, глюкоза-3,7г/л, р. 

Панді+ 

Клінічний аналіз крові від 30.10.2015 р.: Hb-96/л, ер-2,6/л, Л-1,42/л, П-0%, Сег-32,4%, Ео-3,5%, Мон-

26,8%, ШОЕ-63 мм/год. 

ПЛР СМР від 30.10.2016р.: на МБТ- негативний.  

Посів СМР від 30.10.2016р.: Candida crusei. 

Кров на стерильність від 30.10.2016р.: негативний 

Хвора отримувала лікування бісептом та флуконазолом.  

Пацієнтка 01.12.2016р. направлена на консультацію фтизіатра інституту інфекційних хвороб ім.. 

Громашевського: Враховуючи відсутність ефекту від лікування токсоплазмозу, довготривалу 

лихоманку, не можливо виключити туберкульозний енцефаліт. Провести емпіричну терапію: ізоніазид, 

рифапмпіцин, піразинамід, етамбутол. 

 

Враховуючи незначну позитивний ефект лікування токсоплазмозу та грибкового енцефаліту, 

представлена на ЦЛКК 04.12.2016р.: ВДТБ (04.12.15) туберкульозний енцефаліт  Дестр(-) МБТ(-) М(-) 

МГ(-)К(0) Риф0 резист0 Кат1 Ког4 (2015). 

 

Госпиталізована в протитуберкульозний стаціонар. 

Анамнез життя: Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Туберкульозом, зі слів,  раніше не 

хворіла. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений. Гемотрансфузій не було.  

З 20104 – ВІЛ-інфекція. АРТ не отримувала. СД4-29 клітин.  

Об’єктивний статус: Загальний стан відносно задовільний. Пониженого харчування. Шкіра бліда. 

Свідомість – ясна. Орієнтується в часі і просторі. Аускультативно: дихання в легенях везикулярне, 

хрипів немає. Тони серця звучні, ритм правильний. Живіт м’який, безболісний. Набряків немає. 

Обстеження: 

А) при поступленні: Оглядова рентгенограма легень від 07.12.2015: В легенях без патології.  

 
МРТ головного мозку від 18.11.2015 р.: МР-ознаки множинних об’ємновогнищевих змін головного 

мозку в лобних, тем'яних, правої скриньової частки, області базальних ядер, області базальних ядер з 

обох сторін (можливо обумовлені нейротоксоплазмозом). 



 
Клінічний аналіз крові від 10.12.2015 р.: Hb-112,5/л, ер-3,8/л, Л-2,0/л, П-14%, Сег-34%, Ео-4%, Мон-12%, 

ШОЕ-61 мм/год. 

СМР методом мікроскопії від 27.11.15 р. – негативний 

СМР методом Gene-Xpert від 27.11.15 р. – МБТ не виявлено. 

СМР методом посіву від 27.11.15 р. – негативний 

Невропатолог від 10.12.15 р. – В20, менінгоенцефаліт нез’ясованої  етіології. Дообстеження. 

 

Медикаментозна терапія: Враховуючи стан хворої, призначена протитуберкульозна терапія: ізоніазид, 

рифапмпіцин, піразинамід, етамбутол, лефофлоксацин, канаміцин. 

Дезінтоксикаційна, симптоматична терапія, терапія проти токсоплазмозу, протигрибкова терапія 

(флуконазол). 

Перебіг захворювання (особливості): Незважаючи на терапію, що проводилася, стан хворої 

прогресивно погіршувався. 23.01.2016р. при наростанні легенево-серцевої недостатності, наростанні 

мозкових явищ констатовано біологічну смерть. 

Діагноз заключний: 

ВІЛ інфекція в стадії СНІД з проявом множинних інфекцій: токсоплазменої, криптокової з ураженням 

легень та головного мозку.  

Набряк-набухання головного мозку з вклиненням олив мозочка і стовбура мозку у великий потиличний 

отвір. 

 

Висновки/заключення/рекомендації: 

Поряд з туберкульозом, захворювання, викликане токсоплазмозом та криптококозом відноситься 

до СНІД-індикаторних захворювань. Враховуючи хронічний характер захворювання криптококозом 

(поступовий початок, не виражені скарги), східна клінічна картина, характер цереброспінальної  рідини 

(лимфоцитарний цитоз,  зниження глюкози, збільшення білка), східні рентгенологічні картини, робить 

дуже складною диференціальну    діагностику з туберкульозним енцефалітом. Єдиним лабораторним 

дослідженням для підтвердження діагнозу є знаходження криптококів в спіномозковій рідині. Методика 

проведення даного дослідження не є складною. В зв’язку з чим, в кожному протитуберкульозному 

закладі повинні володіти проведенням дослідження на визначення криптококів. Вочевидь, така ситуація 

повинна бути прийнята до уваги підчас діагностики ТБ і криптококозів  та включена до обов’язкових 

методів дослідження на третинному рівні в наступній редакції протоколу ведення ТБ/ВІЛ. 


