
Перебіг мультирезистентного туберкульозу 
 

Хворий П., 36 років.  

Скарги при виявленні: на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39°, схуднення, 

збільшення шийних та пахвових  лімфовузлів, біль в області післяопераційної рани на шиї. 

 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворим близько 1 тижня тому, коли з'явились скарги на збільшення в 

розмірах шиї, підвищилась температура тіла до 39°. 03.08.2013р. каретою швидкої допомоги з виправної 

колонії хворий був направлений до хірургічного відділення міської лікарні. Хірургом оглянуто хворого. 

В на поверхні шиї утворення округлої форми з признаками флуктуації, шкіра під утворенням 

гиперимована. Проведено розтин абсцесу, евакуйоване 40мл гною. Рекомендовано консультація лікаря-

фтизіатра.   В той же день хворого спрямовано до фтизіатра. Враховуючи високий ризик захворювання 

на туберкульоз та клінічні прояви хворого госпіталізовано до обласної туберкульозної лікарні. 

 

Анамнез життя: Туберкульозом раніше не болів. Туб. контакт в місцях позбавлення волі. Проф. огляд 

проходів щорічно. Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет заперечує. 

Алергологічний анамнез не обтяжений. Гемотрансфузій не було. 

Страждає на наркоманію більш ніж 10 років. 

 Об єктивний статус: Загальний стан середнього ступеня тяжкості. Зниженого харчування. Шкіра 

бліда. Піхвові лімфовузли збільшені до 3 см. Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. 

Аускультативно: дихання везикулярне, хрипів немає. Перкуторно: звук ясний у всіх відділах. Тони 

серця приглушені, ритм правильний. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї. Печінка виступає з 

під краю реберної дуги на 4 см.  

На боковій поверхні шиї післяопераційна рана після розтину абсцесу, по задній поверхні жувального 

м'яза нориця з гнійно-некротичною ридиною. 

Обстеження в стаціонарі при вступі:  

ППФ від 06.08.2013р.:  В легенях вогнищево-інфільтративних тіней не виявлено. Корені мало 

структурні. Синуси свобідні. Серце в межах норми.   

      



Кров на  ВІЛ від 14.08.2013р.: виявлені антитіла до ВІЛ 

СД4 від 29.08.2013 р. – 40 клітин (9,35%) 

Вірусне навантаження від 02.10.2013р. – 3969359 РНК коп/мл 

HbsAg 05.08.2013 р. – не виявлено. 

Загальний аналіз крові 05.08.2013 р.: лейк-5,85/л , ер-2,31, Hgb – 91,3 г/л, Сег-69,4%, Ео-0,1%, Мон-6,6%, 

Лім-23,5%,Тром.-154г/л, ШОЕ – 60 мм/год. 

Біохімія крові від 05.08.2013: Загальний білок 75,0г/л, загальний білірубін-14,0мкмоль/л, АЛТ-23U/L, 

АСТ-49 U/L,тимолова пр.-9,5од. 

Мокротиння методом мікроскопії від 05,06.08.2013 р. – КУБ не виявлені 

Вміст з рани  методом мікроскопії від 05.08.2013 р. – КУБ виявлені 3+. 

Мокротиння методом посіву на середу Мідель-Брука від 06.08.2013 р. – позитивна 3+. 

Вміст з рани методом посіву від 05,06.08.2013 р. – позитивна 4+ 

Мокротиння з рани методом посіву від 05,06.08.2013 р. – позитивна 2+ 

 

ЦВКК від 12.12.2013 р.: ВДТБ (07.08.2013) органів дихання, периферичних лімфовузлів Дестр(-) 

МБТ(+) М(+) К(+) Резіст 0 Гіст0 Кат1 Ког3 (2013). 

 

Медикаментозна терапія: протитуберкульозна терапія: Інтенсивна фаза: 60 доз H0,3, R0,6, Z2,0, Е1,2, у 

підтримуючій фазі: 120 доз H0,3, R0,6. Симптоматична терапія. 

 

Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами І ряду покращення стану 

хворого не відмічалось, зберігались симптоми інтоксикації у вигляді фібрильної температури тіла, 

нориць на шиї. 

03.09.2013р. отримано результат тесту медикаментозної чутливості мокротиння: 

Стійкість до ПТП від 06.08.2013р.: стійкість до ізоніазіду, стрептоміцину, етамбутолу, піразінаміду, 

ріфампіцину, чутливість до офлоксацину, канаміцину, ПАСКу.  

03.09.2013р. отримано результат тесту медикаментозної чутливості вмісту з рани: 

Стійкість до ПТП від 06.08.2013р.: чутливість до ізоніазіду, стрептоміцину, етамбутолу, піразінаміду, 

ріфампіцину.  

 

Після отримання результатів тесту медикаментозної чутливості на ЦЛКК 03.09.2013р. встановлено 

діагноз та змінено схему лікування: МРТБ (03.09.2013) органів дихання, периферичних лімфовузлів 

Дестр(-) МБТ(+) М(+) К(+) Резіст + (H,R,Z,E,S) Гіст0 Кат4 Ког3 (2013). 

Схема лікування: лефофлоксацин, канаміцін, протіонамід, піразінамід, циклосерін, ПАС. Основний курс 

лікування до 18 місяців.  

07.02.2014р. розпочато антиретровірусну терапію за схемою: TDF+3TC+EFV. 

 

Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами ІІ ряду на при кінці інтенсивної 

фази відмічається покращення стану у вигляді зникнення симптомів інтоксикації, загоєння нориць, 

припинення бактеріовиділення. 

ППФ від 17.04.2013р.: В легенях вогнищево-інфільтративних тіней не виявлено. Корені мало 

структурні. Синуси свобідні. Серце в межах норми. 

 

 



    
 

Хворого після проведеного основного курсу лікування переведено до категорії 5.1. 

 

Заключення/рекомендації: 

         У кожної людини хворої на туберкульоз в організмі одночасно виявляються штами мікобактерій 

туберкульозу з різним рівнем резистентності. У такому випадку, необхідно при призначенні 

протитуберкульозної терапії враховувати найбільш загрозливий варіант резистентності, що було 

зроблено в даному випадку. В наслідок чого, вдалось стабілізувати та вилікувати туберкульоз.  

 

 


