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Резюме
Целта на настоящата работа å äà ñå ïðîó÷è ÷åñòîòàòà, êëèíè÷íàòà õàðàêòåðèñòèêà, äèàãíîñòè÷íèòå è òåðàïåâòè÷íèòå ïðîáëåìè ïðè ïàöèåíòè ñ êîèíôåêöèÿ îò
òóáåðêóëîçà è ÕÈÂ/ÑÏÈÍ, ìîíèòîðèðàíè â Êëèíèêà ïî èíôåêöèîçíè áîëåñòè, ÓÌÁÀË – Ïëîâäèâ. Òóáåðêóëîçàòà å íàé÷åñòàòà êîèíôåêöèÿ ïðè ÕÈÂ (+) ïàöèåíòè, à ÕÈÂ èíôåêöèÿòà å îñíîâåí ðèñêîâ ôàêòîð çà ðàçâèòèå íà àêòèâíà
òóáåðêóëîçà. Ïî äàííè íà ÑÇÎ ïðåç 2013 ã. îò 8.6 ìëí. äóøè
ñ òóáåðêóëîçà 1.1 ìëí. (13%) ñà ÕÈÂ (+) è 320 000 ñà ïî÷èíàëè.
Ðèñêúò îò ðàçâèòèå íà òóáåðêóëîçà çàâèñè ïðÿêî îò ñòåïåíòà íà èìóííèÿ äåôèöèò. Îñíîâíèòå ðèñêîâè ôàêòîðè ñà
íèñúê áðîé CD4-êëåòêè, íèñúê èíäåêñ íà òåëåñíà ìàñà, êúñíà äèàãíîçà, àíåìèÿ è âèñîê âèðóñåí òîâàð. Çàêúñíÿëàòà äèàãíîçà íà òóáåðêóëîçíàòà èíôåêöèÿ, ðåñïåêòèâíî êúñíèÿò
ñòàðò íà òåðàïèÿòà ñå àñîöèèðà ñ 45–85% ðèñê îò ñìúðò
ïðè ÕÈÂ (+) ïàöèåíòè.
Материали и методи: Ïðîó÷âàíåòî âêëþ÷âà 20 ÕÈÂ (+)
ïàöèåíòè ñ òóáåðêóëîçà, ëåêóâàíè â Êëèíèêà ïî èíôåêöèîçíè áîëåñòè, ÓÌÁÀË – Ïëîâäèâ, ïðåç ïåðèîäà 2011–2013 ã.
Ïðè âñè÷êè äèàãíîçàòà ÕÈÂ/ÑÏÈÍ å ïîòâúðäåíà â Íàöèîíàëíàòà ïîòâúðäèòåëíà ÕÈÂ ëàáîðàòîðèÿ, à çà äèàãíîçàòà íà òóáåðêóëîçàòà å èçïîëçâàí êîìïëåêñåí äèàãíîñòè÷åí
ïîäõîä. Èçïîëçâàíè ñà ìåòîäèòå íà åïèäåìèîëîãè÷íî ïðîó÷âàíå, êëèíè÷åí àíàëèç, ëàáîðàòîðíè òåñòîâå, îáðàçíà äèàãíîñòèêà, ìèêðîáèîëîãè÷íè, èìóíîëîãè÷íè è ìîëåêóëÿðíè
ìåòîäè.
Резултати: Â ïåðèîäà íà ïðîó÷âàíå ñà äèàãíîñòèöèðàíè
è ëåêóâàíè 20 áîëíè ñ òóáåðêóëîçà – 12.27% îò îáùèÿ áðîé
(163) ìîíèòîðèðàíè â êëèíèêàòà ÕÈÂ (+) ïàöèåíòè. Ïðè
øåñò å íàñòúïèë ôàòàëåí èçõîä – ëåòàëèòåòúò å 30%. Ïîíàñòîÿùåì íà àíòèòóáåðêóëîçíî ëå÷åíèå ñà 14 ïàöèåíòè.
Âñè÷êè ñà îò ðîìñêè ïðîèçõîä, èíòðàâåíîçíè íàðêîìàíè, äåâåòíàäåñåò (95%) ñà ñ íèñúê ñîöèàëåí ñòàòóñ.
Изводи: Îáñúæäàò ñå äèàãíîñòè÷íèòå, òåðàïåâòè÷íèòå è ïðîãíîñòè÷íèòå ïðîáëåìè ïðè ïàöèåíòèòå ñ êîèíôåêöèÿ îò òóáåðêóëîçà è ÕÈÂ ñ îãëåä íà ñâîåâðåìåííà äèàãíîçà è èçáîð íà ìàêñèìàëíî àäåêâàòåí òåðàïåâòè÷åí ðåæèì.
Ключови думи: ÕÈÂ/ÑÏÈÍ, òóáåðêóëîçà, êî-èíôåêöèÿ
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Abstract
The objective of the study is to investigate the frequency, clinical characteristics, diagnostic and therapeutic problems in patients
co-infected with tuberculosis and HIV, monitored at the Clinic of
Infectious Diseases, University Hospital - Plovdiv. Tuberculosis (TB)
is the most common co-infection in HIV (+), and HIV is a major risk
factor for the development of active TB. According to WHO data, in
2012 there were 8.6million people with tuberculosis, 1.1 million (13%)
of them were HIV (+) and 320 000 people died. The risk of developing TB is directly dependent on the degree of immunå deficency.
Major risk factors are low CD4 cells, low body mass index, anemia
and high viral load. Late diagnosis of tuberculosis and respectively
late start of therapy is associated with 45-85% risk of death in HIV
(+) patients.
Materials and methods: The study includes 20 HIV (+) patients
with tuberculosis treated at the Clinic of Infectious Diseases from
2011 to 2013. In all diagnosis HIV/AIDS was confirmed and to diagnose tuberculosis a complex diagnostic approach was applied.
The following methods have been used: epidemiological research,
clinical analysis, laboratory tests, imaging, microbiological, immunological and molecular methods.
Results: During the study period 20 patients with tuberculosis
were diagnosed and treated–i.e. 12.27% of the total number (163) of
HIV (+) patients, monitored in the Clinic. Six fatalities occurred –
lethality was 30%. Currently, 14 patients are undergoing anti-tuberculosis treatment. All are of Roma origin and intravenous drug
drug users, nineteen (95%) have low social status.
Conclusion: There are diagnostic, therapeutic and prognostic
problemsin patients co-infected with tuberculosis and HIV. Timely
diagnosis and selection of the most adequate therapeutic regimen
should be improved.
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Въведение
Туберкулозата (TБ) е най-честата коинфекция при
ХИВ (+) пациенти, а ХИВ инфекцията е основен рисков
фактор за развитие на активна туберкулоза1, 2, 3. По данни на СЗО през 2013 г. от 8.6 млн. души с туберкулоза
1.1 млн. (13%) са ХИВ (+) и 320 000 са починали4, 5. Рискът
от развитие на туберкулоза зависи пряко от степента на имунния дефицит. Основните рискови фактори са
ниският брой CD4-клетки, ниският индекс на телесна
маса, късното поставяне на диагнозата, анемията и
високият вирусен товар. Закъснялата диагноза на туберкулозната инфекция, респективно късният старт
на терапията се асоциират с 45–85% риск от смърт
при ХИВ (+) пациенти6, 7. Целта на настоящата работа
е да се проучи честотата, клиничната характеристика, диагностичните и терапевтичните проблеми при
пациенти с ко-инфекция от туберкулоза и ХИВ/СПИН.

Материали и методи
Проучването включва 20 ХИВ (+) пациенти с туберкулоза, лекувани в Клиниката по инфекциозни болести,
УМБАЛ – Пловдив, през периода 2011–2013 г. При всички
диагнозата ХИВ/СПИН е потвърдена в Националната
потвърдителна ХИВ лаборатория, а за диагнозата на
туберкулозата е използван комплексен диагностичен
подход. Тя беше диагностицирана със следните методи:
при всички (20) с Ro-графия; при 4 чрез директна микроскопия; при 7 с посявка на храчка; при двама с TB spot
test и при двама с посявка на ликвор. Използвани са методите на епидемиологично проучване, клиничен анализ,
лабораторни тестове, образна диагностика, микробиологични, имунологични и молекулярни методи.
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TB през 2012 г. са били HIV-положителни. Около 75% oт
тези случаи са били в Африканския регион4.
При шест от проучените пациенти с ТБ настъпи
фатален изход – леталитетът е 30%. Той е сходен с
леталитета по данни на СЗО8, които показват, че в
света през 2012 г. около 450 000 души са заболели от
полирезистентна туберкулоза и около 170 000 от тях са
умрели. Повечето от смъртните случаи с туберкулоза
са били мъже, но TБ остава сред първите три заболявания в света, причиняващи смърт при жените8.
Понастоящем на антитуберкулозно лечение в клиниката са 14 пациенти. Всички са от ромски произход,
интравенозни наркомани, 19 (95%) са с нисък социален
статус.
Клинично ТБ протече като: при 16 – белодробна форма; при двама – лимфаденит; при двама – туберкулозен
менингит.
Броят на CD4-клетките при пациентите с HIV/TБ
беше: при 3 (15%) под 50 клетки/mm3; при 7 (35%) от
50–150 клетки/mm3; при 10 (50%) – над 150 клетки/mm3
(фиг. 2), като максималният брой беше 385 клетки/mm3.
Вирусният товар при пациентите с HIV/TБ беше:
при 1 (5%) под 50; при 9 (45%) – от 50 до 100 000; при 10
(50%) – над 100 000 копия/микролитър (фиг. 3), като при
1 пациент беше 6 280 000.

15%

35%
50%

Резултати и обсъждане
В периода на проучване са диагностицирани и лекувани 20 болни с туберкулоза – 12.27% от общия брой (163),
мониторирани в клиниката ХИВ (+) пациенти (фиг. 1).
Тези данни са сходни с данните на CDC4, според които
около 1.1 милиона (13%) oт общо 8.6 милиона болни от

под 50 c/μL

от 50–150 c/μL

над 150 c/μL

Фиг. 2. Брой CD4 -клетки/mm3 при пациентите с
ХИВ/TБ
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Фиг. 1. Относителен дял на болните с ХИВ/TБ от
общия брой мониторирани случаи с ХИВ
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от 50 до 100 000 c/μL
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Фиг. 3. Вирусен товар (копия/микролитър) при
пациенти с ХИВ/TБ
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Фиг. 4. CD4 -клетки/mm3 при умрели и преживели
пациенти с ХИВ/TБ

Средният брой на CD4-клетките при пациентите с
фатален изход беше значително по-нисък от този на
преживелите пациенти: 42±7.3 срещу 122.86±14.81 клетки/mm3 (фиг. 4).
При нашите пациенти с ХИВ/ТБ не открихме полирезистентни щамове на Mycobacterium tuberculosis. В
това отношение получените от нас резултати се отличават от резултатите на СЗО8, които показват, че
ако през 2012 г. всички регистрирани случаи с ТБ са били
тествани за резистентност, то около 300 000 от тях
биха били полирезистентни щамове. Целите, включени
в Глобалния план за елиминация на ТБ 2011–2015 г., са
от 2015 г. всички нови случаи с ТБ да се считат като
рискови за полирезистентност (предполага се, че около 20% от всички нови бактериологично потвърдени
случаи с ТБ в света са полирезистентни). Трябва също
всички лекувани преди това случаи да се тестват за
резистентност поне към една от лекарствените линии
за първи избор – rifampicin и isoniazid. По същия начин
всички пациенти с полирезистентни щамове трябва да
бъдат тествани и за особено висока лекарствена реЛитература
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зистентност – еxtensively drug-resistant TB: XDR-TB8.
Службите за обединение в борбата против TБ-ХИВ
се разрастват, но главната цел още не е постигната.
Основното, за да се намали разпространението на ХИВ
сред болните с туберкулоза, е те да се изследват за
инфектиране с ХИВ и да се проведе ART и cotrimoxazole
превантивна терапия (CPT) на тези, които са открити като ХИВ (+). За да се намали разпространението
на ТБ сред лицата с ХИВ, те трябва редовно да бъдат
скринирани за ТБ и да се проведе превантивна терапия
с isoniazid (IPT) на тези от тях, при които се открие
туберкулозна инфекция.
Прогресът на мерките за ограничаване на ко-инфекцията ТБ/ХИВ беше затвърден през 2012 г. Сега в света 46% oт пациентите с TБ знаят своя ХИВ статус (за
сравнение през 2011 г. те са били 40%). В Африканския
регион, където TБ/ХИВ ко-инфекцията е най-разпространена, 74% oт пациентите с TБ знаят своя ХИВ статус (през 2011 г. са били 69%). Сред 41 от страните с
най-голямо разпространение на ТБ/ХИВ ко-инфекцията
над 85% oт пациентите с TБ знаят своя ХИВ статус8.
Покритието с ART на пациентите с TБ, които са
били ХИВ (+) през 2012 г., достигна 57%, докато през
2011 г. е било 49%. По същия начин през изминалите няколко години около 80% oт ХИВ (+) пациенти с ТБ са
били лекувани със CPT.
През 2012 г. 4.1 милиона души, преминали през ХИВ
отделения, са били скринирани за ТБ, а през 2011 г. те
са били 3.5 милиона. Oт регистрираните 1.6 милиона
нови случая с ХИВ през 2012 г. на 0.5 милиона (31%) е
била проведена IPT.

Изводи
Считаме за уместно насоченото своевременно търсене на TБ инфекция при пацентите с ХИВ да стане
рутинна практика и при доказване на ТБ веднага да се
започне антитуберкулозна терапия. Особено рискови са
пациентите с брой на CD4-клетките под 50 клетки/mm3.
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