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ВПЛИВ ВАГІТНОСТІ НА ТЛІ КО-ІНФЕКЦІЇ:  

ВІЛ АСОЦІЙОВАНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ 

Аннотация: Представлен случай течения беременности и родов у 

женщины на фоне ВИЧ-ассоциированного туберкулезного плеврита. 

Продемонстрирована возможность рождения здорового ребенка при 

правильно подобранной тактике терапии, несмотря на отягощенный 

акушерский анамнез и ко-инфекцией. В обсуждении освещены ключевые 

проблемы ведения беременных с сочетанием ВИЧ / туберкулез. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, туберкулез, беременность, 
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Abstract: A clinical case of HIV/tuberculous pleurisy co-infection during 

pregnancy is presented. The ability of the birth of a healthy baby with help of 

correctly chosen therapy despite aggravated obstetric anamnesis and co-infection 
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is demonstrated. At the retrospective consideration the main problems of such 

patients’ management is observed. 

Key words: HIV, tuberculosis, pregnancy, obstetrics, antiretroviral therapy  

Актуальність: Тюменська область знаходиться на 9-му місці серед 

територій Росії, уражених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) - 1 161 

випадки на 100 тис. Населення (17 161 чол.) Або 1,1% від всього населення 

області. [1] Поряд з цим, виявлено випадки ВІЛ-асоційованого туберкульозу: 

за період з 2007 по 2016 рр. частка ВІЛ в структурі поширеності туберкульозу 

склала 32,8%. Туберкульоз на тлі ВІЛ, визначає тяжкість перебігу хвороби і 

летальний результат. У відсутності терапії ВІЛ-інфекція призводить до 

посилення імунодефіциту і підвищенню сприйнятливості до інших 

інфекційних захворювань. [6] Дана ко-інфекція на сьогодні є глобальною 

проблемою громадської охорони здоров'я, в тому числі завдяки поширеності 

ВІЛ-інфікованих пацієнток серед жінок дітородного віку і вагітних, що має 

велику демографічну значимість [3]. У гестационном і післяпологовому 

періодах інфекційна захворюваність в 2-2,5 рази вище, ніж поза вагітністю [2]. 

У поєднанні з вагітністю туберкульоз пізно діагностується і може закінчитися 

летальним результатом [4]. Цю ситуацію ще більше погіршує супутня ВІЛ-

інфекція [5]. 

Мета дослідження: Продемонструвати клінічний випадок вагітності у 

жінки на тлі ко-інфекції (ВІЛ і туберкульоз). 

Матеріали і методи дослідження. Проведено аналіз історій хвороби, 

обмінної карти і історії вагітної і породіллі з ко-інфекцією, яка мешкає в м 

Тюмені. 

Результати дослідження. Пацієнтка В., 28 років. Перша вагітність - 

2011 р .: самовільний викидень в 8 тижнів. У цьому ж році у пацієнтки 

виявлена ВІЛ-інфекція. Туберкульоз легень з 2014 р З вересня 2014 р з'явилися 

кашель, задишка, біль в області грудної клітини. Стаціонарне лікування у 
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відділенні профпатології ОКБ №1 з Ds: Полісерозит, двосторонній плеврит. 

Дихальна недостатність I ступеня, В20, 3 стадії. Отримувала левофлоксацин, 

цефотаксим, ертапенем, симптоматичні засоби. В плевральному ексудаті 

визначався високий рівень білка, лімфоцитарний плеоцитоз (50-80%). Для 

подальшого обстеження переведена в Обласний протитуберкульозний 

диспансер (ОПТД). За результатами обстеження: цитологія плевральної 

рідини, аналізу мокротиння, бронхоальвеолярного змиву мікобактерію 

туберкульозу (МБТ) виявити не вдалося. Реакція на Діаскінтест - 7 мм 

(папула). Рентгенографічно в паренхімілегенів вогнищ не виявлено, справа 

гомогеннезатемнення від діафрагми до 8 ребра з локальним потовщенням 

плеври. За МСКТ: інфільтративні зміни в правій легені, двосторонній 

гідроторакс. Ds: правобічний ексудативний плеврит туберкульозної етіології, 

МБТ (-). Розпочато хіміотерапія по 1 режиму. Виходячи з позитивного 

результату бактеріального посіву мокротиння на МБТ і виявленої широкої 

лікарської стійкості (ШЛС) призначений 4 режим хіміотерапії до 240 доз. 

Антиретровірусну терапію (АРТ) розпочато з 2015 р (від раніше призначеної 

АРВТ відмовилася). В результаті прийому 2-х місячного курсу АРВТ рівень 

СD-4-лімфоцитів виріс в 3 рази, тобто з 76 до 250 (кл. / мкл.), а вірусне 

навантаження знизилася з 5110 до 150 (копій / мл). З 09.02.2016г. - погіршення 

стану з наростанням больового синдрому, задишки на тлі 2-ий вагітності в 

терміні 12 тижнів. Пацієнтка екстрено госпіталізована в ОКБ №1. 

Рентгенологічно - гідроторакс справа. При плевральної пункції - 1500 мл. 

вмісту. Протитуберкульозні препарати (ПТП) не приймала в зв'язку з 

вагітністю, виписана за порушення лікарняного режиму (самовільний відхід). 

На повторні прийоми в березні і квітні не була. Вагітність в квітні 2016 р 

закінчилася перериванням (в 21 тиждень) у зв'язку з вродженою вадою 

розвитку (ВВР) серця у плода. На 4.05.2016 - наростання рідини в правій 

плевральній порожнині, в зв'язку з чим госпіталізація в терапевтичне 

відділення для плевральної пункції. Від подальшого лікування відмовилася. За 
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результатами КТ органів грудної клітини від 14.02.2017г. виявлено 

фібріноторакс справа. Показано консервативне лікування у фтизіатра з 

періодичним пункційним веденням, зважаючи на неможливість оперативного 

втручання. Повторний прийом від 3.04.2017 - виявлена третя, справжня 

вагітність, 8 тижнів. Повторне лікування по 4 режиму хіміотерапії 

протипоказане через вагітності. 7.04.2017г. - фтизіатром ОПТД рекомендована 

постановка не врахування в «Обласний перинатальний центр» для спільного 

ведення з акушер-гінекологами. На повторні прийоми не була. Не дивлячись 

на рекомендовану ранню явку в жіночу консультацію, перебувала на обліку з 

18 тижнів (з медичної документації). За рішенням лікарської комісії ОПТД від 

25.04.2017г. показано призначення 4 режими хіміотерапії за життєвими 

показаннями, переривання вагітності в терміні 12 тижнів. Від подальшого 

лікування пацієнтка знову відмовилася. З 22 тижня вагітності - наростання 

явищ плевриту, невислуховується дихання нижче 5 ребра праворуч, по УЗД - 

збільшення кількості рідини в правій плевральній порожнині. Від 

госпіталізації відмовилася. 16.08.2017 р в терміні 30 тижнів поступила в ОКБ 

№1 м Тюмені, и з діагнозом: гідроторакс справа була направлена в ОПТД. За 

даними КТ - правобічний осумкований плеврит, вільна рідина в правій 

плевральній порожнині. Кількість рідини в динаміці наростає (2000 мл.). 

Вагітність ускладнилася: 19 тижнів - анемія легкого ступеня, кольпіт; 23 

тижнів - низька плацентация; 30 тижнів - гестаційний цукровий діабет; 33 

тижнів - підозра на ВПР органів шлунково-кишкового тракту плода (кіста 

печінки). У 37-38 тижнів пацієнтка спрямована на допологову госпіталізацію 

в «Обласний перинатальний центр». 02.11.2017. - родоразрешена живим, 

доношеним, здоровим дитиною чоловічої статі з оцінкою за шкалою Апгар: на 

1-ій хвилині - 8 балів, на 5-ій хвилині-8 балів. Перша доба післяпологового 

періоду без особливостей. 03.11.2017 (2 добу після пологів) - переведена для 

лікування в Обласний протитуберкульозний диспансер. Рекомендовано 

роз'єднати контакт з новонародженим, в зв'язку з впливом туберкульозу на 
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дитину. В даний час пацієнтка продовжує лікування в ОПТД. Дитина здорова, 

вакцинована БЦЖ-М, поствакцинальний період протікає сприятливо. 

Висновки: на тлі вагітності спостерігається хвилеподібний, 

прогресуючий перебіг туберкульозу. Несприятливого перебігу ко-інфекції 

сприяли несвоєчасний початок АРВТ і нерегулярний приймемо 

протитуберкульозної терапії на тлі вагітності. Завдяки прийому АРВТ терапії 

стало можливе народження здорової дитини. Проте поєднання ВІЛ-інфекції та 

туберкульозу у вагітних може бути чревате розвитком вродженої патології 

плода. Важливо своєчасно переконати пацієнтку приймати необхідні 

препарати для мінімізації ризиків розвитку перинатальної патології. 
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