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всі досліджувані хворі померли в період до 5�ти років

після встановлення ВІЛ�інфікування.

ВИСНОВКИ

Таким чином, проведений аналіз захворюваності на

ВІЛ/СНІД — асоційований туберкульоз за 2000–2005 рр.,

підтверджує високу розповсюдженість поєднаної патоло�

гії та зростаючі темпи поширеності її за останні роки. Кон�

статовано також високу летальність даних хворих (30 %),

причому в переважній більшості хворі помирають на про�

тязі перших 2�х років після виявлення.

Згідно досліджень встановлено відсутність взаємо�

зв'язку між фтизіатричною службою та центрами ВІЛ/

СНІДу, що проявляється в недостатньому обліку хворих,

в неповноцінності діагнозу обох захворювань, тактиці та

методиці лікування хворих, не визначені контингенти для

ефективної АРВТ, місце та терміни проведення, не вра�

ховується вірусне навантаження.

Однак, за 2005 рік є певні позитивні зрушення по ви�

щезгаданих питаннях щодо організації виявлення, обліку

та перші кроки по АРВТ. Подальша співпраця та наукове

обґрунтування лікування поєднаної патології дозволить

підвищити його ефективність та подовжити життя хворих. 
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ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТА ЛЕТАЛЬНІСТЬ ХВОРИХ

НА ТУБЕРКУЛЬОЗ У ПОЄДНАННІ З 

ВІЛ8ІНФІКУВАННЯМ ТА СНІДОМ
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Резюме

Обстежено 280 хворих на туберкульоз в поєднанні з ВІЛ�

інфікуванням та СНІДом. Виявлено щорічне зростання захво�

рюваності як на туберкульоз (4–10 %) та СНІД (10–15 %), так

і на ВІЛ/СНІД�асоціований туберкульоз (з 0,22 до 3,3 на 100

тис.). З кожним роком зростає питома вага хворих молодого

віку (40–60 %). Встановлена висока летальність (30 %) хворих

на поєднану патологію на протязі перших двох років після вияв�

лення ВІЛ�інфікування.

INCIDENCE AND LETHALITY IN PATIENTS WITH

TUBERCULOSIS IN COMBINATION WITH HIV

INFECTION AND AIDS
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Summary

We examined 280 patients with tuberculosis in combination

with HIV/AIDS. It was revealed the annually growing incidence of

both tuberculosis (4–10 %) and AIDS (10–15 %), and HIV/AIDS�

associated tuberculosis (from 0,22 to 3,3 per 100 thousands pop�

ulation). The proportion of the younger patients (40–60 %) in�

creases each year. Нigh lethality was found (30 %) in patients with

tuberculosis and HIV/AIDS during first two year diagnosing of

HIV�infection.




