
Туберкульоз легенів +ВІЛ (відмова від АРТ) 
 

Хворий Ф., 49 років.  

Скарги при виявленні: на загальну слабкість, кашель з мокротинням, задишку при незначному 

фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 39°, схуднення, набряки на ніжних кінцівках. 

Анамнез хвороби: Вважає себе хворим 3-4 місяці тому, коли з'явились перераховані вище скарги. До 

лікаря не звертався. Стан погіршувався. У вересні 2013р. був госпіталізований до ЦРЛ. При обстеженні 

виявлено зміни в легенях. В мокроті виявлені КУБ. Спрямований до фтизіатра. 

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

не проходів більш ніж 8 років. Венеричні, інфекційні захворювання заперечує. Цукровий діабет 

заперечує. Алергологічний анамнез не обтяжений. Гемотрансфузій не було. 

З 2012р. знаходиться на обліку у лікаря-інфекціоніста з приводу Віл-інфекції. 

Зловживає алкоголем. Страждає на наркоманію більш ніж 20 років. 

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

бліда. Свідомість ясна. В обстановці та часі орієнтується. Аускультативно: дихання ослаблене в 

нижньому відділі лівої легені, хрипів немає. Перкуторно: притуплення в нижньому відділі лівої легені. 

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

виступає з під краю реберної дуги на 6 см. Набряки на ніжних кінцівках.   

Обстеження в стаціонарі при вступі:  

Представлена Обзорна рентгенограма легень від 16.09.2013р., обзорна рентгенограма легень від 

18.09.2013р.:  З права: на всьому протягнені мілкі множені малоінтенсивні вогнища, в нижньому відділі 

затемнення яке зливається з коренем легені. З ліва: від ІІІ ребра затемнення за рахунок рідини. У 

видимих відділах легені – множині мало інтенсивні вогнища.  

Органі середостіння зміщено в право.   

Від 16.09.2013р. зменшення кількості рідини в плевральній порожнині зліва.  

Висновок: Дисемінований туберкульоз легень ф. інфільтрації і розпаду. Гідроторакс. 



 
СД4 від 14.11.2013 р. – 74 клітин  

Вірусне навантаження від 22.10.2013р. – 2207851 РНК коп/мл 

HbsAg 18.09.13 р. – н/о. 

загальний аналіз крові 18.09.13 р.: лейк-6,51/л , ер-4,71, Hgb – 135,6 г/л, Сег-80,7%, Ео-0,1%, Мон-4,0%, 

Лім-14,4%,Тром.-351г/л, ШОЕ – 2 мм/год. 

Біохімія крові від 18.09.2013: Загальний білок 77,4г/л, загальний білірубін-11,2мкмоль/л, АЛТ-203U/L, 

АСТ-171 U/L,тимолова пр.-10од. 

Мокротиння методом мікроскопії від 18,19.09.13 р. – КУБ 2+. 

Мокротиння методом посіву на середу Мідель-Брука від 18.09.13 р. – позитивна 2+. 

Харкотиння методом посіву від 18,19.09.13 р. – позитивна 4+ 

 

ЦВКК від 12.12.2013 р.: ВДТБ (18.09.13) легень (дисемінований) Дестр(-) МБТ(+) М(+) К(0) Резіст 0 

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. 

Стійкість до ПТП від 18.09.2013р.: стійкість до ізоніазіду, стрептоміцину, етамбутолу, піразінаміду.  

Після отримання результатів тесту медикаментозної чутливості змінено схему лікування: ріфампіцин, 

левофлоксацин, канаміцін, протіонамід. Основний курс лікування до 18 місяців.  

 

Перебіг захворювання (особливості): На фоні лікування препаратами І ряду відмічається погіршення 

стану у вигляді наростання скарг, відмічається негативна рентгенологічна динаміка. 

Обзорна рентгенограма легень від 21.10.2013р.: негативна рентгенологічна динаміка у вигляді 

зростання затемнення зліва. Рекомендовано КТ ОГП. 



 
 

В зв’язку зі стійкістю до протитуберкульозних препаратів змінено схему лікування згідно чутливості. 

Але стан хворого не покращується.  

Обзорна рентгенограма легень від 21.10.2013р.: спостерігається зменшення кількості рідини зліва, 

середостіння частково зміщено. Поява порожнини розпаду в верхньої частки лівої легені. В іншому без 

змін. 

 
 

Лікарем – інфекціоністом рекомендовано призначення АРТ, від якої хворий категорично відмовився. 

Не зважаючи на інтенсивну протитуберкульозну терапію, симптоматичну та дезінтоксікаційну терапію 

стан хворого прогресивно погіршувався: наростали скарги, симптоми інтоксикації, продовжувалось 

бактеріовиділення. 

ППФ від 17.03.2013р.: спостерігається негативна динаміка у вигляді збільшення розмірів каверни в 

верхньої частки лівої легені. В іншому без змін. 



 

 
 

При неодноразовому наполяганні необхідності призначення АРТ хворий категорично відмовлявся від 

призначення.  

Незважаючи на проведенні заходи стан хворого продовжував погіршуватись та 25.05.2014р. при 

наростанні легенево-серцевої недостатності констатовано біологічну смерть.  

Заключення/рекомендації: 

 Без раннього призначення антіретровірусної терапії при тяжкої імуносупресії  ефективність лікування 

туберкульозного процесу викликає глибокі сумніви. Прогноз для одужання таких хворих сумнівний. 

 

 


