
Складність діагностики при ВІЛ-інфекції 

 

Пацієнт К., 38 років. 

Скарги при виявленні: на нездужання, загальну слабкість, невеликий кашель, зниження маси тіла до 

10 кг за рік, втрату апетиту, сухість в роті, жовтушність шкіри, свербіння шкіри, суб фебрильну 

температуру тіла. 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворим з весни 2015 р., коли з’явилася субфебрильна температура та 

кашель. Проходив лікування з приводу хр. бронхіту. Без ефекту. Скарги наростали. У серпні 2015 р. 

госпіталізований у Центр СНІДу для поновлення АРТ. При обстеженні виникла підозра на 

туберкульозну етіологію змін у легенях, дані ОГП від 27.08.15 – вогнищеві зміни в легенях, 

лімфаденопатія. Проконсультований фтизіатром. Проведено дообстеження мокротиння: мікроскопія – 

нег., мокротиння методом Gene-Xpert – МБТ не виявлені. 01.09.2015 на ЦВКК встановлено діагноз: 

ВДТБ (01.09.2015) легень (дисемінований), периферійних та внутрішньо грудних лімфовузлів Дестр- 

МБТ- М- МГ- К0 Резист0 Гіст0 Кат1 Ког3(2015). Госпіталізований у протитуберкульозний стаціонар. 

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

хворів. Цукровий діабет заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений.  

З 2012 р. – ВІЛ-інфекція. АРТ призначено 26.12.12. В листопаді 2013 пацієнт перестав приймати АРТ, 

Повторне призначення - 20.06.2014. В серпні 2014 р. АРТ відмінено через не ефективність. СД4 від 

22.07.2015 – 269 клітин. Вірусне навантаження від 22.07.2015 – 18534 РНК копій. 

Об’єктивний статус: Загальний стан задовільний. Зниженого харчування. Шкіра бліда. Свідомість 

ясна. Орієнтується в обстановці і часі. Аускультативно: дихання в легенях везикулярне, хрипів немає. 

Тони серця звучні¸ ритм правильний. Живіт м’який, безболісний. Печінка збільшена (виступає з-під 

краю реберної дуги на 2 см). Набряків немає. 

Обстеження в стаціонарі при поступленні: 

Представлені Оглядова рентгенограма легень від 26.08.2015, КТ ОГП від 27.08.2015: З урахуванням 

даних КТ ОГП – з обох сторін, по всіх легеневих полях визначаються окремо розташовані вогнища 

діаметром 3-5,5 мм на тлі не зміненого легеневого малюнку. Корені малоструктурні. В середостінні 

визначаються численні лімфовузли діаметром до 10-24 мм, в пахвових областях – 13 мм. Серце без змін. 

Висновок: Дисемінований туберкульоз легень. Внутрішньогрудна і периферична лімфаденопатія.  

Клінічний аналіз крові від 03.09.2015: Hb-141,6г/л, ер-4,86/л, Л-6,8/л, П-4%, Сег-64%, Ео-2%, Мон-3%, 

Лім-27%, Тром.-377г/л, ШОЕ-2мм/ч. 

Біохімія крові від 03.09.2015: Заг. білок 69,6 г/л, заг. білірубін -10,3 мкмоль/л, АЛТ-20, АСТ-25, тімолова 

пр.-6,0 од, сечовина -4ммоль/л, креатинін-75 мкмоль/л 

Мокротиння методом мікроскопії від 26.08.15 – МБТ не виявлені 

Мокротиння методом Gene-Xpert від 26.08.15 – МБТ не виявлені. 

Мокротиння методом посіву від 26.08.15 – нег. 

Обстеження при виписці: 

Оглядова рентгенограма легень від 06.11.2015, КТ ОГП від 27.11.2015: В легенях збагачений та 

підсилений легеневий малюнок, визначаються численні вогнища з чіткими контурами діаметром 3-12 

мм.В середостінні визначаються численні лімфовузли діаметром до 29 мм, що зливаються в 

конгломерати до 50 мм, в підпахвових областях – 18 мм. 

Мокротиння методом мікроскопії від 06,07.04.15 – нег. 

Клінічний аналіз крові від 03.12.2015: Hb-138,5/л, ер-4,3/л, Л-6,5г/л, П-3%, Сег-75%, Ео-2%, Мон-3%, 

Лім-17%, Тром.-227г/л, ШОЕ - 5мм/ч. 

Невропатолог від 24.11.15 – Вертеброгенна шийно-плечовая радікулопатія. 



Ортопед від 23.11.15 – Остеохондроз шийно-грудного відділу хребта? Туб. спондильоз? Рекомендовано 

МРТ хребта. 

Гастроентеролог 06.11.2015: Хр. панкреатит, ст. загострення. Хр. гепатит (токсичний). Хр. холецистит. 

Хр. Гастродуоденіт. Рекомендовано: контроль біохімії та діастази крові, ФЕГДС. 

Онколог: Лімфопроліферативний процес? 

Медикаментозна терапія: протитуберкульозна терапія: по інтенсивній фазі отримав 90 доз за схемою 

H0,3, R0,6, Z2,0, E1,2, потім переведений на фазу підтримки в амбулаторних умовах: H0,3, R0,6. 

Дезінтоксикаційна, симптоматична терапія (контрикал, но-шпа, папаверин, кетонал, сорбилакт, вітаміни 

гр. В). 

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

покращувався. Зберігалися скарги з боку органів ШКТ. В легенях рентгенологічно відмічалася 

негативна динаміка на фоні лікування протитуберкульозними препаратами  

Виписаний 07.12.2015 в хірургічне відділення онкодиспансеру. 

Діагноз при виписці: 

А) основний: ВДТБ (01.09.2015) легень (дисемінований), периферійних та внутрішньо грудних 

лімфовузлів Дестр- МБТ- М- МГ- К0 Резист0 Гист0 Кат1 Ког3(2015). 

Б) супутній: Хр. панкреатит, ст. загострення. Хр. гепатит (токсичний). Хр. холецистит. Хр. 

гастродуоденіт. 

 

Хірургічне відділення з 08.12.2015 по 14.12.2015:  

КТ ОГП від 27.11.2015: В легенях збагачений та підсилений легеневий малюнок, визначаються численні 

вогнища з чіткими контурами діаметром 3-12 мм. В середостінні визначаються численні л/вузли 

діаметром до 29 мм, що зливаються в конгломерати до 50 мм, в пахвових областях – 18 мм. В тілі С-7, 

Т-1 літічна деструкція. КТ картина лімфопроліферативного процесу. 

Діагноз при виписці: Лімфопроліферативне захворювання з ураженням лімфовузлів в підключичній 

області справа, пахвових областей, середостіння 1А кл.гр. 

Обстеження на амбулаторному етапі: 

ФЕГДС від 24.12.2015: С-r кардіального відділу шлунку з переходом на нижню частину стравоходу  

Патогістологічний висновок від 24.12.2015: Помірно диференційована аденокарцинома з виразками. 

 

ЦВКК КУ «ДОКЛПО «Фтизиатрія»ДОС» від 05.01.2016: Зважаючи на дані рентгенограми в 

динаміці, результати патогістологічного обстеження, ФЕГДС, на даний момент немає даних на 

підтвердження туберкульозу. С-r кардіального відділу шлунку з метастазами в легені, лімфовузли. 

Спостереження та лікування в онколога. 

Висновки/рекомендації: 

У даному випадку діагностична помилка викликана сприйняттям туберкульозу легень і ВІЛ-інфекції як 

сталого сполучення. Хоча, насправді, туберкульоз є найпоширенішим захворюванням у ЛЖВ, не можна 

недооцінювати підвищений ризик виникнення у них інших захворювань, зокрема, злоякісних 

новоутворень. У даному випадку нехарактерним для туберкульозу і більш характерним для 

метастатичного процесу є виникнення поодиноких вогнищ, добре відокремлених від легеневої тканини, 

без жодного вогнища відсіву на периферії. Недооцінка скарг з боку ШКТ призвела до затримки 

проведення ФГЕДС, яке дозволило б встановити діагноз раніше.  


