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ПЕРВИННИЙ КРИПТОКОКОЗ ШКІРИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНОГО ПАЦІЄНТА:
АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Резюме. Випадок первинного криптококозу шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта. Описано клінічний перебіг первинного
криптококозу шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта; особливості клінічної картини, діагностика, лікування.
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Вступ
Опортуністичні інфекції у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
частіше всього мають грибкову та бактеріальну природу. Структура і частота з якою зустрічається ВІЛ-асоційована інфекція залежать від регіону, але головну позицію серед суперінфекцій займають опортунистичні мікози, які обумовлені переважно мікроорганізмами зовнішнього середовища (плісняві гриби, аспергіли, мукор,
пеніцили) або у вигляді ендоінфекцій (кандидози). До
групи ВІЛ-асоційованих мікозів внесено і криптококоз,
поза легенева форма якого належить до СНІД-індикаторних захворювань. Криптококоз (син. Європейський
бластомікоз, хвороба Бусе-Бушке) - глибокий мікоз,
який викликається дріжджеподібними грибами
Cryptococcus neoformans. Криптококоз - інфекція, яка
може бути пов'язана з інгаляційним зараженням, через слизову ротової порожнини, шлунково-кишковий
тракт, через ушкоджену шкіру.
Патогенність криптокока не постійна. Була описана
присутність збудника на шкірі та слизових оболонках
людей, які не мають клінічних проявів захворювання
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[2, 4]. Для виникнення захворювання необхідні такі умови і обставини, що призводять до зриву регуляторних
процесів, які забезпечують нормальні форми симбіозу
макро- і мікроорганізмів. Носійство бластоміцет відбувається завдяки визначеній рівновазі у системі біоценозу людини, при якому не відбувається проникнення
грибів у тканини господаря. Порушення цієї рівноваги,
яке призводить до активації гриба, залежить виключно
від імунологічних порушень в организмі господаря. Визначальне патогенетичне значення мають також: ранній
дитячий або старечий вік, порушення харчування, обміну речовин, особливо вуглеводневого, зміни складу
кровотворних органів, променевому впливі та інше. Не
останню роль має зниження функції епітелію, яке виникає під впливом несприятливих умов.
Розвиток криптококових уражень при знижені
кількості СД4+ лімфоцитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
супроводжується послабленням клітиних реакцій імунітету у відношенні аутофлори [1]. При проникненні гриба
виникають класичні реакції організму, опосередковані
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різними клітиннимиі гуморальними захисними механізмами. Найбільше значення з клітинних елементів мають нейтрофіли, макрофаги, лімфоцити (в умовах здорового організму). Нормальні нейтрофіли спроможні до
активного поглинання і знищення криптококів. Але криптококи в умовах організму створюють капсули, що призводить до неповноцінності нейтрофілів і макрофагів
(явище незавершеного фагоцитозу). Роль лімфоцитів
має значення в кооперації імунної відповіді: сенсибілізовані грибковими антигенами лімфоцити продукують
лімфокіни, які контролюють перебіг клітинних реакцій.
Але в умовах дефіциту лімфоцитів, вони неспроможні
до бластрансформації при збереженні реакціїна неспецифічні мітогени. Одним із важливих патогенетичних
аспектів розвитку криптококозу є бактеріальна асоціація, особливо у тих випадках, коли мікроб-асоціант проявляє резистентність до антибіотиків. Найбільш важкі,
що гірше за всіх піддаються лікуванню - асоціації грибів
і MRSA (метицилін-резистентний золотистий стафілокок).
У перші роки пандемії ВІЛ-інфекції, майже у чверті
хворих констатували криптококоз, проте в останні роки
кількість пацієнтів з криптококозом значно знизилась
[1, 4]. За даними деяких авторів, серед ВІЛ-інфікованих
з рівнем СД4+ лімфоцитів нижче 200 клітин в 1 мкл,
криптокок зустрічається в 6-8% випадків [5]. Ураження
шкіри при криптококозі відмічається у 10-20% випадків,
процес може локалізуватися на усіх ділянках шкіри,
клінічні прояви захворювання не мають специфічних
особливостей, можуть нагадувати різноманітні шкірні
інфекції: акне, контагіозний молюск, герпетична висипка, піодермія та інше.
Мета роботи - ознайомитися з клінічним перебігом
випадку первиного криптококозу шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта на тлі антиретровірусної та протигрибкової терапії.

Матеріали та методи
Пацієнт А., 35 років, знаходиться на диспансерному
обліку з січня 2014 року з діагнозом: ВІЛ-інфекція, III
клінічна стадія. Криптококова інфекція, шкірна форма.
Хворий самостійно звернувся до кабінету Довіри КМЦ
СНІДу для проведення дослідження на наявність антитіл
до ВІЛ, так як в останні місяці відчув погіршення загального стану у вигляді: слабкості, болі у м'язах, постійної субфебрильної температури тіла; висипки на шкірі
лівої вушної раковини протягом 2-х місяців. Після отримання двох позитивних результатів ІФА (виявлені
антитіла до ВІЛ), хворого було поставлено на диспансерний облік у Київському міському центрі профілактики і боротьби зі СНІДом.
У хворого встановлено статевий шлях інфікування
ВІЛ, оскільки пацієнт мав незахищені статеві контакти,
гетеросексуал. Туберкульозом, вірусними гепатитами,
сифілісом не хворів. За фахом - музикант. Із жовтня
2013 року відмічав появу висипки на шкірі лівої вуш“BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY”
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Рис. 1. Криптококоз шкіри: на фоні набряку та гіперемії
ерозії, мокнуття та жовто-коричневі кірочки.

Рис. 2. Криптококоз шкіри: щільний вузол синюшно-червоного кольору з серозно-слизовими виділеннями, поодинокими жовто-коричневими кірочками.

ної раковини у вигляді пухирців, ерозій, кірочок. Зі слів
пацієнта, лікувався у дерматолога у приватній лікарні з
діагнозом: "Оперізуючий лишай", отримував противірусну терапію (вальтрекс), яка не мала позитивного
ефекту.
Об'єктивно: шкіра тулуба тілесного кольору, слизові чисті, висипки немає. Ураження шкіри має локальний характер і займає верхню половину лівої вушної
раковини. В місці ураження, на тлі набряку та еритеми
із синюшним відтінком відмічені мікроерозії, мокнуття,
серозне виділення, кірочки жовто-коричневого кольору, котрі прикріплені щільно та не відділяються від поверхні шкіри; пальпування лівого вуха супроводжується різкою болючістю (рис. 1). На шкіри верхньої частини правої сідниці знаходиться вузол овальної форми,
синюшно-червоного кольору до 1,5 см, вкритий коричневими кірочками, щільний, пальпування безболісне
(рис. 2). За даними клінічного обстеження встановлено попередній діагноз: Саркома Капоши? Піодермія?
Пацієнт направлений на дообстеження: загальні
клінічні та імунологічні аналізи, мікробіологічне дослідження серозно-гнійних виділень з раневої поверхні,
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Рис. 3. Мікроскопічне дослідження матеріала.

цитологічне дослідження матеріалу ураженої ділянки.
Загальний аналіз крові: - 146 г/л, ер. - 4,94 х 10, лейк. 5,3 х 10, нейт. - 32,3%, лимф. - 58,7%, еоз. - 1,7%, ШОЕ
- 24. Біохімічний аналіз крові: АЛТ - 22, АСТ - 30, глюк.
- 5,5 ммоль/л, моч. - 3,4, креат. - 0,094, заг. білок - 76,
заг. біл. - 10. Імунологічне дослідження: СД4+ лімфоцитів - 64 (2,04%). Вірусне навантаження: 200000 РНК
копій/мл. Загальний аналіз сечі: патологічних змін
немає.
Рентгенографія органів грудної клітки: легені та серце
у нормі, патології немає. Мікроскопічне дослідження
матеріалу: за результатами мікроскопічного дослідження
у серозних виділеннях знайдені інкапсульовані дріжджеподібні клітини, деякі - у стані брунькування (рис. 3).
На гістологічних мікропрепаратах (кірочки), які пофарбовані муцекарміном, виявлені дріжджеподібні
клітини, котрі визначені як криптококи, навколо яких
розеткоподібно розташовані лейкоцити, що фагоцитують, ядра відмерлих клітин, дентрит. Для виділення чистої культури криптококу використовували середовище Сабуро з додаванням антибіотиків. Визначення чутливості отриманої культури до протигрибкових препаратів проводили методом стандартних дисків і методом "колодязів".
Цитологічне дослідження: в мікропрепаратах на тлі
волокнистої речовини виявляється знижена клітина
реакція, лімфоцити, фіброцити.

Результати. Обговорення
Виділена культура грибів на основі проведених досліджень (наявністю капсули, культуральних властивостей
та
інше),
була
ідентифікована
як
Cryptococcusneoformans. Дослідження чутливості виділеного гриба до протигрибкових препаратів, дозволило встановити високу чутливість до амфотерицину В,

флуцитозину, декасану, флуконазолу, миконазолу; помірну чутливість до інтраконазолу, слабку чутливість до
каспофунгину, кетоконазолу. Визначена культура криптококумала стійкість до йодатів.
Хворому встановлено діагноз: ВІЛ-інфекція, III
клінічна стадія. Криптококоз, шкірна форма.
Пацієнт був направлений на стаціонарне лікування,
яке тривало 14 днів, отримував протигрибкову (амфотерицин В - 0,7мг на кг ваги тіла внутрішньовенно 1 раз
на добу - 14 днів) і симптоматичну терапію, с подальшим тривалим прийомом, 8 тижнів флюконазолу, у
добовій дозі 400 мг, згідно клінічному протоколу лікування опoртуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих
пацієнтів [3]. Для місцевого лікування пацієнт використовував розчин фукорцину і міконазол (2% крем) по
черзі.
Протигрибкову терапію проводили на тлі високо активної антиретровірусної терапії (TDF+3TC+EFV). Хворий був попереджений, що у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
при мікотичній патології відмічена висока частота рецидивів, хронізація процесу, яка потребує повторних
курсів протигрибкової терапії.
Пацієнту проведено контрольне мікроскопічне дослідження через 2 тижні після закінчення лікування протигрибковими препаратами. Cryptococcus neoformans не
виявлено.
Обстежений хворий в КМЦ СНІДу отримав повноцінну діагностику та адекватну терапію, що дало можливість отримати позитивний результат в лікуванні криптококової інфекції. За нашими спостереженнями лікування ВІЛ-інфікованих хворих з криптококозом шкіри
обов'язково повинно проводитися в умовах стаціонару.

Висновки
роз робок

та

перспективи

подальших

1. Клінічний перебіг первинного криптококозу шкіри
у ВІЛ-інфікованого хворого не мав специфічних особливостей і нагадував різноманітні ушкодження шкіри,
які можуть викликатись різноманітними мікроорганізмами.
2. Загальне лікування грибкової інфекції у ВІЛінфікованих пацієнтів необхідно поєднувати з місцевими антифунгальними препаратами.
3. Негативні повторні результати мікологічних дослідженьє достовірним критерієм ефективності проведеного лікування, основна задача якого полягає в збереженні якості життя пацієнта.
Перспективним та доступним є впровадження отриманих результатів дослідження в практичну медицину
для діагностики та лікування первинного криптококозу
шкіри у ВІЛ-інфікованих пацієнтів.

Список літератури

1978.- С.164-170.
1. Бартлетт Д. Клинические аспекты 2. Кашкин П.Н. Руководство по медицинской микологии /П.Н.Кашкин, 3. Клінічний протокол з діагностики та
ВИЧ-инфекции /Д.Бартлетт, Д.ГаН.Д.Шеклаков.- М.: Медицина,
лікування
опортуністичних
лант, П.Фам.- М., 2010.- 490с.

1 48

“BIOMEDICAL AND BIOSOCIAL ANTHROPOLOGY”
2016, №26

CLINICAL ARTICLES
інфекцій і загальних симптомів у
and its correlation with human infection
with special reference to HIV/AIDS
ВІЛ-інфікованих дорослих та
підлітків /МОЗ України.- 2007.patients /D.Pal, S.Basak, T.Devi //J.
of Mycopathological Res.- 2012.С.42-43.
4. Pal D. Study on isolation of Cryptococcus
Vol.50, №2.- Р.261-265.
neoformans from human and animals 5. Vijaya D. Disseminated cryptococcosis
Март ынчук Н.А.

with localized cutaneous lesion in an
AIDS
patients
/D.Vijaya,
T.Nagarothamma, B.Leelavathy //J.
of The Academy of Clinical
Microbiologist.- 2013.- Vol.18, №1.Р.30-31.

ПЕРВИЧНЫЙ КРИПТ ОКОККОЗ КОЖИ У ВИЧ- ИНФИЦИРОВАННОГ О ПАЦИЕНТ А: АСПЕКТ Ы ДИАГ НОСТ ИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
Резюме. Случай первичного криптококкоза кожи у ВИЧ-инфицированного пациента. Описано клиническое течение первичного криптококкоза кожи у ВИЧ-инфицированного пациента; особенности клинической картины, диагностика, лечения.
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