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реЗЮМе. Лечение туберкулеза у ВИЧ-инфицированных представляет сложную задачу и часто требует проведения курса 
интенсивной терапии с внутривенным введением противотуберкулезных препаратов, особенно при генерализованных 
формах, мальабсорбции, наличии энтеропатий, гепатитов В и С, в случае тяжелого состояния больного. Одной из наиболее 
опасных форм туберкулеза у ВИЧ-инфицированных является туберкулез центральной нервной системы (ЦНС). В этих случаях 
эффективность лечения ВИЧ-инфицированных зависит от своевременного выявления, диагностики чувствительности к проти-
вотуберкулезным препаратам, наличия других оппортунистических инфекций. В статье описан клинический случай лечения 
ВИЧ-инфицированного больного милиарным туберкулезом с поражением легких, лимфатических узлов и ЦНС, вызванным 
полирезистентным штаммом ТБ.  Лечение проводили с учетом способности препаратов проникать через гематоэнцефалический 
барьер, а также с учетом данных теста медикаментозной чувствительности, иммуносупрессии и наличия мальабсорбции. Свое-
временная интенсивная внутривенная терапия с учетом медикаментозной чувствительности позволила в краткий срок добиться 
положительной динамики и вылечить больного.
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aBStraCt. The treatment of tuberculosis in HIV-infected persons is a complex task and often requires intensive therapy 
with intravenous administration of antituberculosis drugs, especially in generalized forms, malabsorption, presence of 
enteropathy, hepatitis B and C, severe condition. One of the dangerous forms of tuberculosis in HIV-infected people is meningeal 
tuberculosis. In these cases, the effectiveness of treatment for HIV-positive patients depends on timely detection, diagnosis of 
resistance to antituberculosis drugs, presence of other opportunistic diseases. Here is an example of treating a HIV-positive 
patient with miliary tuberculosis with lung damage, lymph nodes and meningeal tuberculosis caused by a multiresistant strain 
of tuberculosis. The treatment was performed taking into account drugs that cross the blood-brain barrier, drug sensitivity test, 
immunosuppression and the presence of malabsorption. Timely intensive therapy with intravenous administration of medications 
for medical sensitivity allowed to obtain positive dynamics and cure the patient in the short term.
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реЗЮМе. Лікування туберкульозу (ТБ) у ВІЛ-інфікованих пацієнтів є складним завданням і часто потребує інтенсивної те-
рапії з внутрішньовенним введенням протитуберкульозних препаратів, особливо при генералізованих формах, мальабсорб-
ції, наявності ентеропатії, гепатитів В і С, у разі тяжкого стану хворого. Однією з небезпечних форм ТБ у ВІЛ-інфікованих є 
туберкульоз центральної нервової системи (ЦНС). У цих випадках ефективність лікування ВІЛ-позитивних пацієнтів залежить 
від своєчасного виявлення, діагностики стійкості до протитуберкульозних препаратів, наявності інших опортуністичних за-
хворювань. У статті наведено клінічний випадок лікування ВІЛ-позитивного хворого на міліарний туберкульоз з ураженням 
легень, лімфатичних вузлів і ЦНС, спричинений полірезистентним штамом туберкульозу. Лікування проводили з урахуванням 
здатності препаратів проникати через гематоенцефалічний бар’єр, а також з урахуванням даних тесту медикаментозної 
чутливості, імуносупресії і наявності мальабсорбції. Своєчасна інтенсивна внутрішньовенна терапія з урахуванням меди-
каментозної чутливості дозволила в короткий термін отримати позитивну динаміку і вилікувати хворого.
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