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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Незважаючи на значну кількість досліджень 

останніх років, спрямованих на вивчення ВІЛ-інфекції, вона залишається 

актуальною проблемою для світової медичної спільноти, а її поширення 

набуло глобального характеру. Так, за останніми даними у світі близько 38,0 

млн людей мають ВІЛ-інфекцію (UNAIDS, 2019). Епідемічна ситуація щодо 

ВІЛ-інфекції у світі і Україні залишається напруженою – продовжується 

поширення ВІЛ серед населення, зростає кумулятивна кількість ВІЛ-

інфікованих (ВІЛ-інфекція в Україні. Інформаційний бюлетень № 50, 2019). З 

поширенням епідемії зростає й частка осіб з пізньою стадією захворювання – 

СНІДом, що пов’язано з поглибленням імунодефіциту та приєднанням 

опортуністичних інфекцій (ОІ), які ускладнюють перебіг захворювання, 

скорочують тривалість і погіршують якість життя хворих (Розенберг В.Я. и 

соавт., 2018Cox J.A. et al., 2016, da Silva Escada R.O. et al., 2017).  

Серед ОІ туберкульоз (ТБ) залишається провідною причиною 

летальності серед людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), і є причиною кожної 

третьої СНІД-асоційованої смерті (Процюк Р.Г., 2016, UNAIDS, 2018).  

На сьогодні антиретровірусна терапія (АРТ) є універсальним 

інструментом, що дозволив наблизити ВІЛ-інфекцію до розряду 

захворювань, потенційно керованих лікувально-діагностичними заходами 

(Турсунов Р.А. и соавт., 2018, Cohen M.S. et al., 2013). Ефективна АРТ сприяє 

суттєвому зниженню захворюваності та смертності ВІЛ-інфікованих осіб, 

однак її призначення не завжди дозволяє досягти відновлення функції 

імунної системи та збільшення  очікуваної тривалості життя таких пацієнтів 

(Hunt P.W. et al., 2016, Luo B. et al., 2016, Lapadula G. et al., 2015), що в свою 

чергу зумовлює необхідність  пошуку імовірних предикторів прогресування 

ВІЛ-інфекції під час лікування. 

У теперішній час досліджується вплив численних факторів на 

прогресування ВІЛ-інфекції на фоні прийому АРТ, пов’язаних як 

безпосередньо з ВІЛ – вірусне навантаження (ВН), резистентність ВІЛ до 

препаратів АРТ, тяжкість імуносупресії, так і з біологічними – вік, стать, 

індекс маси тіла (ІМТ), поведінковими – шлях передачі, паління, 

зловживання алкоголем, низька прихильність до АРТ та генетичними 

характеристиками організму хазяїна (Sinha S. et al., 2018, Fenner L. et al., 

2017, Nasi M. et al., 2017, Ziegler S. et al., 2016, Klein S.L. et al., 2016). 

Особливий інтерес в розумінні патогенезу прогресування ВІЛ-інфекції 

становлять індивідуальні особливості вродженого імунітету, зокрема Toll-like 

receptors (TLR), які приймають участь у розпізнаванні збудників та активації 

системи імунної відповіді (Zhang Z., 2016, Cohen K.W., 2015). 

Враховуючи, що дані з приводу комплексного впливу різних чинників 

на клінічне прогресування ВІЛ-інфекції на фоні АРТ на сьогоднішній день є 

недостатньо вивченими та досить суперечливими, пошук клініко-

імунологічних предикторів розвитку опортуністичних інфекцій та 



прогресування ВІЛ-інфекції у осіб, які отримують АРТ, є актуальним і 

дозволить покращити якість медичної допомоги даній когорті пацієнтів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом наукової роботи кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією: «Визначення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів у 

патогенезі інфекційних захворювань» (номер державної реєстрації 

0113U005006) та «Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при 

інфекційних захворюваннях вірусної, бактеріальної, паразитарної етіології та 

їх мікст-форм на основі вивчення їх клініко-патогенетичних особливостей» 

(номер державної реєстрації 0119U102923). 

Мета дослідження – оптимізувати діагностичну тактику на підставі 

вивчення динаміки клініко-імунологічних характеристик і виявлення 

предикторів прогресування ВІЛ-інфекції у пацієнтів, які отримують 

антиретровірусну терапію. 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати клініко-імунологічні характеристики перебігу ВІЛ-інфекції та 

провести аналіз ОІ до призначення і на фоні АРТ 

2. Дослідити поширеність носійства алелей 299Gly гена TLR4 та 11Leu 

гена TLR7 серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  

3. Оцінити особливості перебігу ВІЛ-інфекції та частоту розвитку ОІ до 

призначення і на фоні АРТ з урахуванням рівнів CD4-лімфоцитів і 

носійства алелей 299Gly гена TLR4 та 11Leu гена TLR7. 

4. Визначити основні фактори ризику прогресування ВІЛ-інфекції до 4 

клінічної стадії у пацієнтів до призначення АРТ. 

5. Ідентифікувати клініко-генетичні предиктори та створити прогностичну 

модель розвитку СНІД-індикаторних ОІ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на 

фоні АРТ. 

6. Виявити клініко-генетичні предиктори та створити прогностичну модель 

розвитку ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ. 

Об’єкт дослідження: ВІЛ-інфекція до призначення та на фоні АРТ. 

Предмет дослідження: предиктори прогресування ВІЛ-інфекції до 

призначення та на фоні АРТ, поширеність генотипів та алелей генів TLR4 та 

TLR7, клініко-імунологічні характеристики ВІЛ-інфікованих в залежності від 

носійства алелей 299Gly гена TLR4 і 11Leu гена TLR7, предиктори розвитку 

СНІД-індикаторних ОІ та ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ. 

Методи дослідження: загально-клінічні, серологічні, молекулярно-

біологічні, інструментальні, статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уточнені дані щодо 

зростання ризику розвитку ВІЛ-інфекції у осіб із наявністю в геномі алелі 

299Gly гена TLR4 порівняно із групою популяційного контролю, за умови 

інфікування. 

З’ясовані особливості перебігу ВІЛ-інфекції у пацієнтів із носійством 

алелі 299Gly гена TLR4 до початку АРТ, а саме: вищий ризик розвитку 

дисемінованої форми ТБ, лейкоплакії язика, герпесвірусних уражень шкіри й 

слизових оболонок; маніфестація ОІ при вищих показниках CD4-лімфоцитів. 



Вперше встановлено, що на фоні АРТ у ВІЛ-інфікованих із носійством 

алелі 299Gly гена TLR4 ризик розвитку/реактивації ТБ зростає у 3,4 рази; 

бактеріальні опортуністичні інфекції та вірусні ураження реєструються при 

вищих показниках CD4-лімфоцитів. 

Доповнені наукові дані щодо клініко-генетичних факторів 

прогресування ВІЛ-інфекції до призначення АРТ: парентеральний шлях 

передачі ВІЛ, обстеження на ВІЛ за клінічними показаннями, початковий 

рівень СD4-лімфоцитів < 350 кл/мкл, рівень гемоглобіну нижче 100 г/л. 

Вперше обґрунтовані предиктори розвитку СНІД-індикаторних ОІ у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ: чоловіча стать, відсутність 

імунологічної відповіді на АРТ, рівень гемоглобіну нижче 100 г/л, низька 

прихильність до АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4.  

Вперше визначені предиктори розвитку/реактивації ТБ у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів на фоні АРТ: чоловіча стать, відсутність імунологічної 

відповіді на АРТ, рівень гемоглобіну нижче 100 г/л, низька прихильність до 

АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4. 

Практичне значення роботи. Запропоновано досліджувати носійство 

алелі 299Gly гена TLR4 для оцінки підвищеного ризику розвитку ВІЛ-

інфекції та її прогресування на фоні АРТ (Інформаційний лист№ 20 – 2020).  

Розроблені рекомендації щодо диспансерного нагляду за хворими на 

ВІЛ-інфекцію на фоні АРТ, які є носіями алелі 299Gly гена TLR4 і мають 

вищий ризик прогресування ВІЛ-інфекції та розвитку дисемінованої форми 

ТБ: огляд, скринінгові обстеження на ТБ і інші ОІ, оцінка прихильності до 

АРТ, лабораторні та/або інструментальні обстеження за потребою із 

частотою щонайменше кожні 2 міс. 

Розроблена прогностична модель розвитку СНІД-індикаторних ОІ у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ, в якій клініко-генетичними 

предикторами є: чоловіча стать, відсутність адекватної імунологічної 

відповіді на АРТ, рівень гемоглобіну < 100 г/л, низька прихильність до АРТ і 

носійство алелі 299Gly гена TLR4. Наявність цих факторів указує на 

необхідність виділення групи пацієнтів пріоритетної щодо збільшення 

частоти диспансерного нагляду та ретельного формування прихильності 

(Інформаційний лист № 18 – 2020). 

Рекомендовано враховувати наступні предиктори розвитку/реактивації 

ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ: чоловіча стать, початкове ВН 

ВІЛ >1,0×10
5
 копій/мл, відсутність імунологічної відповіді на АРТ, низька 

прихильність до АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4. На підставі 

зазначених предикторів виділяється група пацієнтів для ретельного 

медичного нагляду та соціального супроводу (Інформаційний лист № 19 – 

2020). 

 Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

досліджень впроваджені в практику КП «Обласний центр профілактики та 

боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради» та КП «Дніпропетровський 

обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом». Теоретичні 

положення й практичні рекомендації використовуються в навчальному 



процесі на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією Української 

медичної стоматологічної академії та кафедрі інфекційних хвороб ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Внесок автора полягає в проведенні інформаційно-

патентного пошуку, аналізі та узагальненні даних наукової літератури, 

розробці основних завдань дослідження. Дисертантом особисто 

систематизовані отримані дані, узагальнені результати дослідження, написані 

всі розділи роботи. Разом з науковим керівником сформульовано висновки і 

розроблені практичні рекомендації. Автор особисто підготувала наукові 

матеріали до публікації, забезпечила впровадження наукових розробок у 

практичну діяльність лікувальних закладів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорювалися та викладені на науково-практичних конференціях 

Полтавського обласного товариства інфекціоністів (2016-2019 рр.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інфекційні хвороби в 

практиці лікаря-інтерніста: сучасні аспекти» (Суми, 2017 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції «Biomedical perspectives» (Суми, 2019 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції інфекціоністів «Діагностика, 

Лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» 

(Кропивницький, 2019 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (Полтава, 

2019 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 праць, із них 5 – 

статті в наукових спеціалізованих виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого МОН України (2 – одноосібні), 1 стаття в закордонному 

виданні, що обліковується наукометричною базою «SCOPUS», 3 тез науково-

практичних конференцій та 3 інформаційні листи. 

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 178 сторінках і 

включає вступ, огляд літератури, загальну характеристику обстежених осіб 

та методів дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз та 

узагальнення отриманих результатів, висновки, практичні рекомендації. 

Список використаних літературних джерел нараховує 187 наукових праць, з 

них 48 – опубліковані кирилицею та 139 – латиницею. Робота ілюстрована 19 

таблицями та 36 рисунками.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Загальна характеристика обстежених осіб та методи дослідження. 
Для досягнення поставленої в роботі мети проводилися ретроспективне, 

проспективне когортні та дослідження з використанням методики «випадок-

контроль». Проаналізовані дані карт амбулаторних хворих та проведене 

поглиблене комплексне обстеження 181 ВІЛ-інфікованого пацієнта, який 

знаходився на диспансерному обліку у КП «Обласний центр профілактики та 

боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради» (КП "ОЦПБ З ВІЛ/СНІД") 

за період з 2013 по 2017 рр., середня тривалість спостереження склала 4,3±0,3 



років. Комплексне клініко-лабораторне обстеження пацієнтів і аналіз 

медичної документації проводилися на базі КП "ОЦПБ З ВІЛ/СНІД". Всі 

лікувальні та діагностичні процедури здійснювалися за письмової 

інформованої згоди пацієнтів. 

При постановці діагнозу ВІЛ-інфекції керувались міжнародною 

класифікацією хвороб 10 перегляду і Наказом МОЗ України № 551 від 

12.07.2010р. та верифікували виявленням специфічних серологічних та 

молекулярно-біологічних маркерів ВІЛ. У дослідження включались особи 

віком старше 18 років, що заразились ВІЛ як статевим шляхом, так і при 

вживанні ін’єкційних наркотиків, перебували на АРТ не менше 2 років з 

призначенням схем АРТ 1-го ряду, з перервами в прийомі АРТ не більше 3 

місяців. Критерії виключення з дослідження: вагітність, вік молодше 18 

років, декомпенсовані соматичні захворювання, супутні хронічні вірусні 

гепатити B і С, онкологічна патологія, перерви в прийомі АРТ більше 3 

місяців, синдром імунної реконституції (виявлення ОІ протягом 6-ти місяців 

від початку АРТ).  

Серед 181 обстеженого: чоловіків – 127, жінок – 54 віком від 21 до 55 

років (середній – 34,6±0,6 роки). Серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, як 

чоловіків, так і жінок, переважали особи молодого віку – 163 (90,0%) 

пацієнтів. 

Тривалість інфікування ВІЛ визначали від першого підтвердженого 

позитивного тесту на антитіла до ВІЛ. Середня тривалість спостереження за 

пацієнтами до призначення АРТ склала 1,64±0,17 років, з моменту початку 

АРТ до закінчення періоду спостереження – 3,42±0,15 років. 

Для встановлення предикторів прогресування ВІЛ-інфекції до 

призначення АРТ  пацієнти були розподілені на такі групи: 

− 1група – пацієнти з прогресуванням ВІЛ-інфекції до 4 клінічної 

стадії до ініціації АРТ – 89 осіб; 

− 2 група – пацієнти з прогресуванням ВІЛ-інфекції до 4 клінічної 

стадії на фоні АРТ – 40 осіб; 

− 3 група – пацієнти без прогресування ВІЛ-інфекції до 4 клінічної 

стадії до ініціації та на фоні АРТ – 52 особи. 

Предиктори розвитку СНІД-індикаторних ОІ на фоні АРТ 

встановлювались при порівнянні таких груп пацієнтів: 

− зі СНІД-індикаторними ОІ на фоні АРТ – 37 особи; 

− без СНІД-індикаторних ОІ на фоні АРТ – 144 особи. 

Для визначення предикторів розвитку/реактивації ТБ на фоні АРТ 

порівнювались наступні групи пацієнтів: 

− з розвитком/реактивацією ТБ на фоні АРТ – 29 осіб; 

− без розвитку/реактивації ТБ на фоні АРТ – 152 особи. 

Всім хворим було проведене загально-клінічне обстеження, 

проаналізовані дані амбулаторних карт. Лабораторні та додаткові 

дослідження виконувались у відповідності до діагностованої патології із 

залученням консультантів. Антитіла до ВІЛ-1, 2 в крові виявляли методом 

ІФА (тест-системи «Labsistem», Нідерланди). Для визначення рівня ВН ВІЛ-1 



методом ПЛР використовували ампліфікатор AbbottReal-time m2000rt 

(RealTime HIV -1 «Abbott», США) з відповідними реактивами на базі КП 

"ОЦПБ З ВІЛ/СНІД". Стан клітинної ланки імунітету оцінювали за 

загальною кількістю лейкоцитів, лімфоцитів та їх субпопуляцій (абсолютний 

та відносний вміст) шляхом імунофенотипування моноклональними 

антитілами з подальшим аналізом досліджуваних зразків на поточному 

цитофлюориметрі FACSCailbur (BectonDickinson, США).  

Аналіз отриманих клінічних даних, діагностику ОІ та встановлення 

стадії ВІЛ-інфекції здійснювали відповідно до стандартних протоколів 

(Накази МОЗ України №182 від 13.04.2007 та № 551 від 12.07.2010р) із 

використанням класифікацій, наведених у МКХ-10 (ВООЗ, 2006) зі змінами  

та доповненнями.  

Для проведення аналізу впливу генетичних маркерів на розвиток ОІ у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів до та на фоні АРТ використовували результати 

обстеження, отримані спільно із науковим керівником Коваль Т.І. на базі НДІ 

Генетичних та імунних основ розвитку патології та фармакогенетики 

(НДІГІОРПФ) Української медичної стоматологічної академії. Дані 

обстеження осіб контрольної групи використовувались із бази даних 

НДІГІОРПФ. 

Дослідження носійства алелі 299Gly гена TLR-4 проводили методом 

ПЛР із використанням специфічних олігонуклеотидних праймерів на 

ампліфікаторі «Терцик» (ООО «НПО ДНК-Технология», Росія). Носійство 

алелі 11Leu гена TLR7 визначали із використанням специфічних 

олігонуклеотидних праймерів на ампліфікаторі «ДТ-Лайт» (ООО «НПО 

ДНК-Технология», Росія) у режимі реального часу.  

Зважаючи на термін включення пацієнтів у дослідження протягом 

2013-2015 рр., показання до початку та критерії ефективності АРТ 

визначалися згідно клінічного протоколу АРТ ВІЛ-інфекції у дорослих та 

підлітків затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) 

Україні від 12.07.2010 №551. АРТ проводилась з використанням схем першої 

лінії – 2 нуклеозидними та 1 ненуклеозидним інгібіторами зворотньої 

транскриптази: зидовудин/ламівудин + ефавіренц або 

тенофовір/емтрицитабін + ефавіренц. Критеріями ефективності АРТ були 

показники вірусологічної, імунологічної та клінічної відповіді на лікування, 

які оцінювали в динаміці. З метою виключення синдрому імунної 

реконституції поява чи рецидив ОІ оцінювалась не раніше ніж через 6 місяців 

від моменту початку АРТ (Walker N.F. et al., 2015). Прихильність до АРТ 

оцінювали, як низьку, за наявності перерв в прийомі від 1 до 3 місяців за 

відсутності медичних показань. 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили з 

використанням пакетів прикладних програм SPSS, 17 версія та STATA, 11 

версія (США). Порівняння частот генотипів та алелей проводили шляхом 

аналізу таблиць спряженості із використанням точного тесту Фішера та 

критерію χ
2
 залежно від передумов аналізу. Перевірку нормальності 

розподілу даних проводили за критерієм Колмогорова-Смірнова. У разі 



нормального розподілу вірогідність відмінностей кількісних результатів для 

різних груп пацієнтів визначали за допомогою t-критерію Ст’юдента, при 

розподілі, який відрізнявся від нормального – U-критерію Манна-Уітні, 

якісних – шляхом аналізу таблиць спряженості за допомогою точного тесту 

Фішера та критерію χ
2
 залежно від передумов аналізу. При порівнянні частот 

бінарних ознак у двох пов’язаних групах в динаміці використовували 

критерій Мак-Немара, кількісних – критерій Уілкоксона. 

Для виявлення асоціацій між окремими показниками застосовували 

бінарний та множинний логістичний регресійний аналіз. Статистична 

значимість прогностичної моделі оцінювалась за критерієм χ
2
, діагностична 

сила – за допомогою аналізу операційних характеристик діагностичних тестів 

(Receiver Operating Characteristic – ROC). 

 

Результати досліджень та їх обговорення  

Клініко-імунологічна  характеристика  перебігу ВІЛ-інфекції та 

аналіз опортуністичних інфекцій до призначення і на фоні АРТ 

Проведений аналіз клініко-анамнестичних даних встановив, що серед 

ВІЛ-інфікованих при первинному обстеженні переважали особи молодого 

віку (90,0 %), чоловічої статі (70,2 %), близько половини вказували на досвід 

споживання ін’єкційних наркотиків (66,9 %), шкідливі звички (палили - 49,2 

%, зловживали алкоголем - 14,4 %). Близько чверті (26,5 %) пацієнтів мали 

досвід ув’язнення та обстежувались на ВІЛ за клінічними показаннями. 

У більшості пацієнтів (71,3%) при первинному обстеженні реєстрували 

ІІІ і ІV клінічні стадії ВІЛ-інфекції та, відповідно, опортуністичні інфекції, 

притаманні цим стадіям (ТБ (11,6 %), орофарингеальний кандидоз (24,8 %), 

лейкоплакію язика (15,5 %), позагоспітальні пневмонії (12,7 %) тощо), при 

чому у 21 (11,6 %) обстеженого ОІ розвинулись при високих рівнях CD4-

лімфоцитів ≥ 350 кл/мкл. 

Протягом періоду спостереження від встановлення на облік до 

призначення АРТ у більшості пацієнтів спостерігалося суттєве 

прогресування ВІЛ-інфекції: поглиблення імуносупресії (зниження рівня 

CD4-лімфоцитів зі 170,5 (66,0-345,0) кл/мкл до 152,0 (60,0-283,5) кл/мкл, p 

≤0,001), зростання кількості осіб з високим ВН ВІЛ (32,5 % проти 29,3 %, 

p=0,070), значне клінічне прогресування зі зростанням частки пацієнтів із 3 і 

4 клінічними стадіями (з 71,3 % до 81,8 %, р=0,010), збільшенням питомої 

ваги бактеріальних, вірусних, грибкових та паразитарних ОІ, характерних 

для пізніх стадій захворювання, причому в 35 (19,3 % ) осіб ОІ 

діагностувались на рівні CD4-лімфоцитів ≥350 кл/мкл, що 1,7 разу більше 

(p<0,001), ніж при реєстрації. 

Спостереження на фоні АРТ показало, що у більшості пацієнтів 

відбулись зниження ВН до невизначального рівня, покращення імунного 

статусу. Так, рівень ВН ВІЛ виявлявся невизначальним через 6 місяців АРТ  

у 81,8 % пацієнтів, через 2 роки – у 97,2 % осіб (рис. 1). 



 

Рис. 1. Вірусологічна та імунологічна ефективність АРТ в динаміці 

 

Середній показник рівня CD4-лімфоцитів  протягом 2-х років АРТ 

збільшився зі 178,5 кл/мкл на момент початку АРТ до 397 кл/мкл. Загалом 

адекватна імунологічна відповідь впродовж першого року АРТ була 

досягнута у 81,2 % ВІЛ-інфікованих. Однак незважаючи на загальну 

вірусологічну та імунологічну ефективність АРТ, на фоні лікування 

відбулось збільшення питомої ваги 3 і 4 клінічних стадій (з 81,8 % до 91,7 %, 

р<0,001) за рахунок діагностики ОІ, характерних для пізніх клінічних стадій 

захворювання, зокрема СНІД-індикаторних ОІ (рис. 2).  

Рис. 2. Динаміка змін клінічних стадій ВІЛ-інфекції  на фоні АРТ 

 

Так, реєстрація однієї із найбільш небезпечних і поширених в Україні 

ОІ – легеневого ТБ під час АРТ залишилась практично на однаковому рівні із 

періодом до АРТ (17,0% проти 14,9%, p>0,005), а питома вага бактеріальних 

позагоспітальних пневмоній в динаміці знизилась в 1,7 разу (p<0,001), однак 

продовжувала реєструватися на високому рівні - 14,4% (рис. 3). 



 

Рис. 3. Аналіз структури опортуністичних інфекцій, у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів до та на фоні АРТ 

Примітка: * – p<0,05 – рівень значимості отриманий з використанням 

критерію Ст'юдента для відносних показників. 

 

Привертало увагу виявлення ОІ у 21 (11,9%) особи на фоні високих 

показників CD4-лімфоцитів ≥350 кл/мкл на момент початку АРТ, а частка 

бактеріальних інфекцій у цієї категорії пацієнтів реєструвалася на 

незмінному рівні (6,6%) порівняно із періодом до призначення АРТ (рис. 4).  

 
Рис. 4. Частота реєстрації опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів залежно від рівня CD4-лімфоцитівна фоні АРТ 

 

Відсутність адекватної імунологічної відповіді та клінічна 

неефективність АРТ у значної частки пацієнтів, які перебували на АРТ 

протягом 2-х років і більше, потребує пошуку предикторів можливого 

прогресування ВІЛ-інфекції під час АРТ, як клініко-лабораторних, так і 

генетичних. 



Аналіз впливу носійства алелей 299Gly гена TLR4 та 11Leu гена 

TLR7 на клініко-лабораторні характеристики ВІЛ-інфекції до та на фоні 

АРТ 

Вивчення поширеності досліджуваних алелей показало, що носійство 

алелі 299Gly гена TLR4 достовірно частіше реєструвалось серед ВІЛ-

інфікованих пацієнтів порівняно із групою популяційного контролю (14,9 % 

проти 3,3  %, р<0,05). Тобто за наявності в геномі алелі 299Gly гена TLR4 

ризик розвитку ВІЛ-інфекції за умови інфікування зростає у 5,0 разів 

(OR=5,08, р=0,005). Носійство алелі 11Leu гена TLR7 у ВІЛ-інфікованих 

визначалось на рівні популяційного контролю – 23,5% і 20,3 % відповідно 

(р>0,05) із достовірним переважанням у ВІЛ-інфікованих та здорових жінок – 

у 3,4 та 2,7 разу частіше, ніж у чоловіків (р=0,000 та р=0,013 відповідно), що 

обумовлено Х-хромосомною локалізацією даного гена (рис. 5). 

 
Рис. 5. Гендерний розподіл носіїв алелей 299Gly гена ТLR4 та 11Leu 

гена ТLR7 серед ВІЛ-інфікованих та здорових 

Примітка: * – p<0,05 (рівень значимості отриманий із використанням 

критерію χ
2
 та точного критерію Фішера залежно від передумов аналізу). 

 

Аналіз клініко-лабораторних характеристик виявив схожість клінічної 

картини за виключенням окремих характеристик. Так, у носіїв алелі 299Gly 

гена TLR4 частіше ніж у носіїв гомозиготного генотипу реєстрували гарячку 

і кашель (р=0,070 та р=0,002 відповідно), серед ОІ – лейкоплакію язика у 2,7 

(p= 0,017) рази, в гемограмі - лімфоцитоз (р=0,005) та нейтропенію (р=0,083), 

при рівні СD4-лімфоцитів 200-349 кл/мкл - герпесвірусні інфекції (p=0,059), 

зокрема простий герпес (p=0,022), а при рівні ≥350 кл/мкл – лейкоплакію 

язика (p=0,044). У пацієнтів із носійством алелі 11Leu гена TLR7  частіше 

спостерігалися лімфоцитоз та нейтропенія (в 1,6 разу, р=0,033 та p=0,025 

відповідно), та в 1,8 разу рідше - тромбоцитопенія (р=0,015), ніж у носіїв 

генотипів Gln11Gln, 11Gln/- цього гена. 

Протягом періоду спостереження до початку АРТ у більшості пацієнтів 

спостерігалося прогресування ВІЛ-інфекції. Однак у пацієнтів із носійством 

алелі 299Gly гена TLR4 виявлені наступні особливості перебігу порівняно із 

носіями генотипу Asp299Asp: вищий ризик розвитку дисемінованої форми 



ТБ у 6,3 (OR=6,29 [95 % 1,20-32,99], р=0,044), лейкоплакії язика – у 2,5 

(OR=2,50 [95 % 1,08-5,88], р=0,028), герпесвірусних уражень шкіри й 

слизових оболонок – у 2,6 (OR=2,58 [95 % 1,04-6,39], р=0,036), у тому числі 

оперізувального герпесу – в 3,2 рази (OR=3,27 [95 % 1,02-10,47], р=0,037); 

маніфестація ОІ спостерігається при вищих показниках CD4-лімфоцитів (при 

рівні СD4-лімфоцитів ≥350 кл/мкл позагоспітальну пневмонію реєстрували у 

4,3 (р=0,069), лейкоплакію язика – у 2,8 (р=0,037) та герпесвірусні інфекції – 

у 5,6 (р=0,018) та 18,5 (p= 0,011) разу частіше); більша швидкість зниження 

CD4-лімфоцитів  - 251,5 (127,3–340,25) кл/мкл/рік проти 108,25 (62,7 –147,5) 

кл/мкл/рік (p=0,042) у носіїв генотипу Asp299Asp. 

На фоні АРТ у групі ВІЛ-інфікованих із носійством алелі 299Gly гена 

TLR4 порівняно з носіями генотипу Asp299Asp виявлені наступні 

відмінності: вищий ризик розвитку ТБ – у 3,4 рази (OR=6,29 [95 % 1,33-8,47], 

р=0,008); маніфестація ОІ при вищих рівнях СD4-лімфоцитів (при рівні ≥350 

кл/мкл частіше реєструвалися бактеріальні – у 2,8 (p=0,084), зокрема  ТБ у 

3,2 (р=0,064) разу та вірусні – у 4,3 (р=0,035), а саме лейкоплакія язика – у 

12,3 (р=0,059) разу) (рис. 6). 

Рис. 6. Структура опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

залежно від рівня CD4-лімфоцитів та наявності алелі 299 Gly гена TLR4 на 

фоні АРТ 

Примітка: р– рівень значимості отриманий з використанням критерію 

Манна-Уітні 

 

У носіїв алелі 11Leu у 3,2 разу рідше (6,0 % проти 19,3 % p=0,030) 

реєструвалися бактеріальні інфекції при рівні CD4-лімфоцитів <200 кл/мкл, 

зокрема ТБ - у 5,8 (p=0,046) разу, ніж у носіїв генотипів Gln11Gln, 11Gln/-. 

Отже отримані результати опосередковано свідчать про значний темп 

прогресування ВІЛ-інфекції у пацієнтів з носійством алелі  299Gly гена TLR4 

та наявність у них значимих ОІ, притаманних 3 і 4 клінічним стадіям хвороби 

як до призначення, так і на фоні АРТ, що зумовлює необхідність розглядати 



носійство алелі 299Gly гена TLR4 як потенційний фактор ризику 

прогресування ВІЛ-інфекції, зокрема у пацієнтів, що отримують АРТ. 

 

Моделювання прогресування ВІЛ-інфекції у пацієнтів на фоні АРТ 

Враховуючи отримані дані в подальшому був проведений аналіз 

факторів, що впливають на прогресування ВІЛ-інфекції. В ході дослідження 

встановлено, що незалежними предикторами прогресування ВІЛ-інфекції до 

4 клінічної стадії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів до призначення АРТ 

виявились: чоловіча стать (p=0,037), парентеральний шлях передачі ВІЛ при 

вживанні ін’єкційних наркотиків (p=0,004), первинне обстеження за 

клінічними показаннями (p=0,020), ІМТ менше 18,5 кг/м
2
 (p=0,040), 

початкове ВН ВІЛ >1,0х10
5
 копій/мл (p=0,034), початковий рівень СD4-

лімфоцитів <350 кл/мкл (p=0,000), рівень гемоглобіну нижче 100 г/л 

(p=0,001), наявність яких підвищує ризик прогресування ВІЛ-інфекції до 4 

клінічної стадії на етапі до призначення АРТ. 

Проведений в подальшому аналіз показав, що клініко-генетичними 

предикторами розвитку СНІД-індикаторних ОІ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 

які отримують АРТ є: чоловіча стать (OR=5,63, p=0,005), відсутність 

адекватної імунологічної відповіді на АРТ (OR=5,0, p=0,002), рівень 

гемоглобіну <100 г/л (OR=3,44, p=0,008), низька прихильність до АРТ 

(OR=7,79, p=0,000) і носійство алелі 299Gly гена TLR4 (OR=2,90, p=0,047) 

(рис. 7). 

 

 
 Рис. 7. Клініко-генетичні предиктори розвитку СНІД-індикаторних ОІ 

у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ 

 

На підставі зазначених предикторів створена прогностична модель 

розвитку СНІД-індикаторних ОІ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують 

АРТ, що продемонструвала статистичну значимість (χ²=59,88, р<0,001) із 

операційними характеристиками: чутливість – 73,0 %, специфічність – 79,0 % 

та мала високий показник прогностичної ефективності (площа під ROC-

кривою – 0,8580) (рис. 8). 



 
Рис. 8. ROC-крива фінальної прогностичної моделі розвитку СНІД-

індикаторних ОІ у ВІЛ-інфікованих на фоні АРТ 

 

Клініко-генетичними предикторами розвитку/реактивації ТБ у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів на фоні АРТ виявились: чоловіча стать (OR=5,02, 

p=0,018), початкове ВН ВІЛ >1,0х10
5
 копій/мл (OR=3,92, p=0,009), 

відсутність імунологічної відповіді на АРТ (OR=9,85, p=0,000), низька 

прихильність до АРТ (OR=3,51, p=0,016) і носійство алелі 299Gly гена TLR4 

(OR=4,07, p=0,010). На підставі зазначених предикторів створена 

прогностична модель розвитку/реактивації ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, 

які отримують АРТ, з високими операційними характеристиками (чутливість 

– 72,4%, специфічність – 86,0 %) і відповідала критеріям «дуже гарної» 

прогностичної здатності (площа під ROC-кривою – 0,8407) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. ROC-крива фінальної прогностичної моделі розвитку ТБ у ВІЛ-

інфікованих на фоні АРТ 

 

Отримані результати надають можливість прогнозувати вірогідність 

прогресування ВІЛ-інфекції, появи СНІД-індикаторних ОІ, зокрема ТБ у 

пацієнтів під час АРТ та індивідуалізувати тактику ведення даної категорії 

хворих на основі комплексної оцінки простих клініко-лабораторних 

характеристик, більшість із яких використовується в рутинній клінічній 

практиці. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуального наукового-практичного завдання, яке полягає в 

оптимізації діагностичної тактики на підставі вивчення динаміки клініко-

імунологічних характеристик і виявлення предикторів прогресування ВІЛ-

інфекції у пацієнтів, які отримують антиретровірусну терапію. 

1. Перебіг ВІЛ-інфекції до призначення і на фоні АРТ мав наступні 

особливості: 

– протягом спостереження до призначення АРТ у більшості пацієнтів 

спостерігалося суттєве прогресування ВІЛ-інфекції: поглиблення 

імуносупресії (зниження рівня CD4-лімфоцитів зі 170,5 (66,0-345,0) кл/мкл 

до 152,0 (60,0-283,5) кл/мкл), клінічне прогресування зі зростанням частки 

пацієнтів із 3 і 4 клінічними стадіями з 71,3 % до 81,8 %.  

– на фоні АРТ, незважаючи на її вірусологічну ефективність, 

реєструвалося збільшення частки пацієнтів із 3 і 4 клінічними стадіями з 81,8 

% до 91,7 % за рахунок діагностики СНІД-індикаторних ОІ, зокрема, 

реєстрація легеневого ТБ під час АРТ залишилась практично на однаковому 

рівні із періодом до АРТ (17,0% проти 14,9%), а питома вага бактеріальних 

позагоспітальних пневмоній продовжувала реєструватися у 14,4% пацієнтів. 

У 11,9% осіб СНІД-індикаторні ОІ діагностували на фоні високих показників 

CD4-лімфоцитів ≥350 кл/мкл на початку АРТ.  

2. Носійство алелі 299Gly гена TLR4 достовірно частіше 

реєструвалось серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів порівняно із групою 

популяційного контролю (14,9 % проти 3,3  %), що свідчить про вищий у 5,0 

разів ризик розвитку ВІЛ-інфекції за умови інфікування. Носійство алелі 

11Leu гена TLR7 у ВІЛ-інфікованих визначалось на рівні популяційного 

контролю – 23,5% і 20,3 % відповідно (р>0,05).  

3. Клініко-лабораторні характеристики ВІЛ-інфекції і частота 

розвитку ОІ до призначення і на фоні АРТ виявилися типовими за винятком 

окремих особливостей: 

– при постановці на облік у носіїв алелі 299Gly гена TLR4 частіше 

ніж у носіїв гомозиготного генотипу реєстрували гарячку і кашель, серед ОІ 

– лейкоплакію язика у 2,7 рази, в гемограмі - лімфоцитоз та нейтропенію, при 

рівні СD4-лімфоцитів 200-349 кл/мкл - герпесвірусні інфекції, а при рівні 

≥350 кл/мкл – лейкоплакію язика. У пацієнтів із носійством алелі 11Leu гена 

TLR7 частіше в 1,6 разу спостерігалися лімфоцитоз та нейтропенія, та в 1,8 

разу рідше - тромбоцитопенія, ніж у носіїв генотипів Gln11Gln, 11Gln/- цього 

гена. 

– протягом спостереження до початку АРТ у пацієнтів із носійством 

алелі 299Gly гена TLR4 виявлені: вищий ризик розвитку дисемінованої 

форми ТБ у 6,3, лейкоплакії язика – у 2,5, герпесвірусних уражень шкіри й 

слизових оболонок – у 2,6, у тому числі оперізувального герпесу – в 3,2 рази; 

маніфестація ОІ спостерігалася при вищих показниках CD4-лімфоцитів (при 

рівні СD4-лімфоцитів ≥350 кл/мкл позагоспітальну пневмонію реєстрували у 

4,3, лейкоплакію язика – у 2,8 та герпесвірусні інфекції – у 5,6 разу частіше; 



більша швидкість зниження CD4-лімфоцитів –  251,5 (127,3–340,25) 

кл/мкл/рік проти 108,25 (62,7 –147,5) кл/мкл/рік (p=0,042) у носіїв генотипу 

Asp299Asp. 

– на фоні АРТ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із носійством алелі 299Gly 

гена TLR4 виявлені: вищий ризик розвитку ТБ - у 3,4 рази; маніфестація ОІ 

при вищих рівнях СD4-лімфоцитів (при рівні ≥350 кл/мкл частіше 

реєструвалися бактеріальні – у 2,8, зокрема ТБ у 3,2 разу та вірусні – у 4,3, а 

саме лейкоплакія язика – у 12,3 разу. У носіїв алелі 11Leu у 3,2 разу рідше 

реєструвалися бактеріальні інфекції при рівні CD4-лімфоцитів <200 кл/мкл, 

зокрема ТБ – у 5,8 разу, ніж у носіїв генотипів Gln11Gln, 11Gln/-. 

4. Незалежними предикторами прогресування ВІЛ-інфекції до 4 

клінічної стадії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів до призначення АРТ виявились: 

чоловіча стать, парентеральний шлях передачі ВІЛ при вживанні ін’єкційних 

наркотиків, первинне обстеження за клінічними показаннями, ІМТ менше 

18,5 кг/м
2
, початкове ВН ВІЛ >1,0х10

5
 копій/мл, початковий рівень СD4-

лімфоцитів < 350 кл/мкл, рівень гемоглобіну нижче 100 г/л.  

5. Незалежними предикторами розвитку СНІД-індикаторних ОІ у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів які отримують АРТ є: чоловіча стать, відсутність 

адекватної імунологічної відповіді на АРТ, рівень гемоглобіну < 100 г/л, 

низька прихильність до АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4. На основі 

зазначених предикторів створена прогностична модель розвитку СНІД-

індикаторних ОІ у пацієнтів, які отримують АРТ, що продемонструвала 

статистичну значимість (χ²=59,88, р<0,001) із чутливістю – 73,0 %, 

специфічністю – 79,0 % та високим показником прогностичної ефективності 

(площа під ROC-кривою – 0,8580). 

6. Клініко-генетичними предикторами розвитку/реактивації ТБ у 

ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ виявились: чоловіча стать, початкове 

ВН ВІЛ >1,0х10
5
 копій/мл, відсутність адекватної імунологічної відповіді на 

АРТ, низька прихильність до АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4. На 

підставі зазначених предикторів створена прогностична модель 

розвитку/реактивації ТБ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ, з 

високими операційними характеристиками (чутливість – 72,4%, 

специфічність – 86,0 %) і прогностичною здатністю (площа під ROC-кривою 

– 0,8407). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Рекомендовано у лікувальних закладах різних рівнів надання 

медичної допомоги, що проводять нагляд і лікування ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів враховувати, що особи із носійством алелі 299Gly гена TLR4 мають 

вищий ризик прогресування ВІЛ-інфекції та розвитку дисемінованої форми 

ТБ й потребують індивідуального підходу в диспансерному нагляді (огляд, 

скринінгові обстеження на ТБ і інші ОІ, оцінка прихильності до АРТ, 

лабораторні та/або інструментальні обстеження за потребою із частотою 

щонайменше кожні 2 міс.) та посиленого соціального супроводу. 



2. Рекомендовано лікарям-інфекціоністам, які проводять 

диспансерний нагляд і лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів враховувати 

характеристики, які сприяють виникненню на фоні АРТ:  

– СНІД-індикаторних ОІ: чоловіча стать, відсутність адекватної 

імунологічної відповіді на АРТ, рівень гемоглобіну < 100 г/л, низька 

прихильність до АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4.  

– розвитку/реактивації ТБ: чоловіча стать, початкове ВН ВІЛ >1,0х10
5
 

копій/мл, відсутність імунологічної відповіді на АРТ, низька прихильність до 

АРТ і носійство алелі 299Gly гена TLR4. На підставі зазначених предикторів 

виділяється група пацієнтів для ретельного медичного нагляду та 

соціального супроводу. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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АНОТАЦІЯ 

Марченко О.Г. Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у пацієнтів на 

фоні антиретровірусної терапії із урахуванням клініко-імунологічних 

характеристик. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Харківська медична академія 

післядипломної освіти МОЗ України, Харків 2020. 

Дисертація присвячена оптимізації діагностичної тактики на підставі 

вивчення динаміки клініко-імунологічних характеристик і виявлення 

предикторів прогресування ВІЛ-інфекції у пацієнтів, які отримують 

антиретровірусну терапію. 

З’ясовані клініко-імунологічні характеристики перебігу ВІЛ-інфекції та 

проведений аналіз опортуністичних інфекцій до призначення і на фоні АРТ. 

Досліджена поширеність носійства алелей 299Gly гена TLR4 та 11Leu гена 

TLR7 серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Оцінені особливості перебігу ВІЛ-

інфекції та частота розвитку опортуністичних інфекцій до призначення і на 

фоні АРТ з урахуванням рівнів CD4-лімфоцитів і носійства алелей 299Gly 

гена TLR4 та 11Leu гена TLR7.  



Визначені основні фактори ризику прогресування ВІЛ-інфекції до 4 

клінічної стадії у пацієнтів до призначення АРТ. Ідентифіковані клініко-

генетичні предиктори та створена прогностична модель розвитку СНІД-

індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні 

АРТ. Виявлені клініко-генетичні предиктори та створена прогностична 

модель розвитку туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ. 

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, СНІД-індикаторні опортуністичні 

інфекції, туберкульоз, прогресування, прогнозування, антиретровірусна 

терапія. 
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Марченко Е.Г. Прогнозирование течения ВИЧ-инфекции у пациентов 

на фоне антиретровирусной терапии с учетом клинико-иммунологических 

характеристик. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. – Харьковская 

медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Харьков 

2020. 

Диссертация посвящена оптимизации диагностической тактики на 

основании изучения динамики клинико-иммунологических характеристик и 

выявления предикторов прогрессирования ВИЧ-инфекции у пациентов, 

получающих антиретровирусную терапию. 

Выяснены клинико-иммунологические характеристики течения ВИЧ-

инфекции и проведен анализ оппортунистических инфекций до назначения и 

на фоне АРТ 

Исследована распространенность носительства аллелей 299Gly гена 

TLR4 и 11Leu гена TLR7 среди ВИЧ-инфицированных пациентов. Оценены 

особенности течения ВИЧ-инфекции и частота развития оппортунистических 

инфекций до назначения и на фоне АРТ с учетом уровней CD4-лимфоцитов и 

носительства аллелей 299Gly гена TLR4 и 11Leu гена TLR7.  

Определены основные факторы риска прогрессирования ВИЧ-

инфекции до 4 клинической стадии у пациентов до назначения АРТ. 

Идентифицированы клинико-генетические предикторы и создана 

прогностическая модель развития СПИД-индикаторных оппортунистических 

инфекций у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне АРТ. Выявлены 

клинико-генетические предикторы и создана прогностическая модель 

развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне АРТ. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД-индикаторные 

оппортунистические инфекции, туберкулез, прогрессирование, 

прогнозирование, антиретровирусная терапия. 

 

 

ANNOTATION 



Marchenko O.H. Predicting the course of HIV infection in patients taking 

antiretroviral therapy according to clinical and immunological characteristics. - 

Manuscript. 

Thesis for a candidate degree of Medical Sciences in the specialty 14.01.13 – 

Infectious Diseases. – Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, 

Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv 2021. 

The dissertation is devoted to the optimization of diagnostic tactics based on 

studying the dynamics of clinical and immunological characteristics and 

identifying predictors of HIV infection progression in patients receiving 

antiretroviral therapy. 

The clinical and immunological characteristics of the course of HIV 

infection were clarified and the analysis of opportunistic infections was 

accomplished before the appointment and on ART. 

The prevalence of carriage of a 299Gly allele of the TLR4 gene and 11Leu 

allele of the TLR7 gene among HIV-infected patients was studied. The features of 

the course of HIV infection and the incidence of opportunistic infections before 

and on ART were assessed considering the levels of CD4 lymphocytes and the 

carriage of 299Gly allele of the TLR4 gene and 11Leu allele of the TLR7 gene. 

The main risk factors for the progression of HIV infection to clinical stage 4 

in patients before ART were identified. Clinical and genetic predictors have been 

identified and a prognostic model for the development of AIDS-indicative 

opportunistic infections in HIV-infected patients on ART was created. Clinical and 

genetic predictors were identified and a prognostic model for the development of 

tuberculosis in HIV-infected patients on ART was created. 

Keywords: HIV infection, AIDS-indicative opportunistic infections, 

tuberculosis, progression, prognosis, antiretroviral therapy. 

  



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ОІ – опортуністичні інфекції 

ЛЖВ– люди, що живуть з ВІЛ 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту 

АРТ – атриретровірусна терапія 

ТБ – туберкульоз 

ВН – вірусне навантаження  

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

ІФА – імуноферментний аналіз 

TLR – Toll-подібний рецептор 


