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We present a clinical case of a woman at 
34, with complaints of persistent cough 
without expectoration, fibrilitet of up to 
38,7°C for more than 2 months, with un-
clear etiology, and symptoms of acute re-
spiratory failure. The patient is diagnosed 

with HUHK and has been treated with 
corticosteroids, and with infliximab since 

Aug 2012 (an antagonist of TNF ). Instru-
mental and laboratory tests confirmed a 
disseminated hematogenous tuberculo-
sis by a positive BC culture and a histo-
logical open lung biopsy. The period be-

tween the onset of symptoms and the diag-
nosis is 3 months. The clinical case pres-

ents the difficult verification of tuberculo-
sis in immunocompromised patients, de-
spite its early initial clinical entry (guide-

line). The case demonstrates the meth-
ods of diagnosis and differential diagno-

sis, complications in the clinical treatment 
(course), and the difficulty of treatment.

Увод
Туберкулозата е инфекциозна бо-

лест, причинена от Mycobacterium tuber-
culosis, с честота 36:100 000 към 2010г. за 
България. 

Пациентите на имуносупресивна те-
рапия са с повишен риск от туберкуло-
за в сравнение с общата популация . От 
решаващo значение при болни с компро-
метиран имунитет е ранната диагноза и 
своевременното лечение.

Клиничен случай представя трудна-
та верификация на туберкулоза при иму-
нокомпрометирана пациентка, въпреки 
първоначалната клинична насока.

Клиничен случай

Жена на 34г. възраст с ХУХК, про-
веждала дългортайно лечение с корти-
костероиди и имуносупресори, а от ме-
сец август 2012г. лечение с биологично 
таргетно средство Инфликсамаб (анта-
гонст на TNF-α) (3). Постъпва в клиника-
та за първи път с оплаквания от повише-
на температура до 39оC и дразнеща каш-
лица без експекторация, с давност 1 ме-
сец преди хоспитализацията. Провела e 
лечение с Klacid и антипиретици в амбу-
латорни условия, но без ефект.

Образни изследвания
Рентгенография на гръдна клетка 

(фиг.1), осъществена в амбулаторни усло-
вия, показва наличие на дребни петни-

сти сенки в белодробния паренхим пре-
димно базално двустранно и суспектни 
данни за плеврален излив. Междувре-
менно T-SPOT.TB тест дава положителен 
резултат. 

06.12.2012г. Нативно и постконтраст-
но скениране на гръдна клетка(фиг.2,3): 
малък плеврален излив вляво/5мм/, дву-
странно дифузно в белодробния парен-
хим и субплеврално се визуализират 
множество нодулерни лезии с ретикула-
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рен рисунък до 2мм по типа на напъпило 
клонче. Проследяват се бронхиални про-
свети със задебелени и уплътнени сте-
ни. Лимфаденомегалия на претрахеални, 
преваскуларни ЛВ и пакет субкаринални 
ЛВ (8/18мм)

17.12.2012 Двустранни плеврални 
изливи. Перикарден излив-11мм. Дисе-
минирани нодулерни лезии в белодроб-
ния паренхим двустранно с тенденция 
към конфлуиране базално. Наблюдава се 
разпад/кавитация на някои от нодули-
те. Увеличени ЛВ-претрахеални до 11мм, 
парааортални-12мм, преваскуларни-

12мм. Множество хиподенсни огнищни 
фокуси в слезката с размери до 14мм.

04.01.2013г. КАТ на гръден клетка – 
в медиастинума персистират леко увели-
чени ЛВ /11/25мм/. Белодробният парен-
хим се представя без съществена дина-
мика по отношение на структурата: от-
ново се наблюдават дифузни микроноду-
ларни лезии, установява се лекостепенно 
увеличаване на размерите им до 2.5/4 мм. 
Лезиите в слезката се представят с неуве-
личени размери, но увеличени по брой.

Параклинични изследвания
CRP – 27.69; Левкоцити – 9.3 10^9/l 

ДКК – сегменти – 79.8%; Ео – 0.6%; ба-
зофили – 3.1 %; лимфоцити – 8.7%; Мо – 
4.8%; АСАТ – 88.0 U/I; 61.0 U/I; 30.0 U/I; 
48.0 U/I; АЛАТ – 332.0 U/I; 266.0 U/I; 121.0 
U/I; 49.0 U/I; 46.0 U/I, кръвна захар – 6.0 
mmol/ l, креатинин – 70.0 µmol/l

Изслeдвани са над 20 хемокултури - 
всички без разтеж.

Микробиология без изолирана 
микрофлора.

Серология за Цитомегаловирус и Еб-
щайн бар вирус: antiCMV IgM(-); IgG(+); 
antiEBVIgM(-).

Фиг.1

Фиг. 2

Фиг. 3
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Инвазивни диагностични 

процедури
15.12.2012 ФБС – ларинкс, трахея, 

трахеален еперон, достъпните за оглед 
бронхи са без стенози и деформации. Из-
пратен е бронхиален секрет за БК, БАЛ 
за цитология и осъществени щипкови 
трансбронхиални биопсии.

15.12.2012 БАЛ – цитологичен резул-
тат – алвеоларни макрофаги, бронхиал-
ни клетки, малък брой лимфоцити, еди-
нични полинуклеари. Изследване за ту-
беркулозни бактерии и гъби – негативен 
резултат. БАЛ за БК – отрицателен на ди-
ректна бактериоскопия. Щипкови транс-
бронхиални биопсии - не се откриват бе-
лези на грануломатозен процес. 

На 19.12.2012г. – осъществена плев-
рална пункция и е взет плеврален пун-
ктат. Изпратен е материал за биохимич-
но и цитологично изследване. Пунктат 
с биохимични критерии за ексудат, Аде-
нозиндезаминаза в норма. Цитологич-
на характеристика на гноен излив, най-
вероятно в стадий на хронифициране. 
Липсват данни за специфичен процес. 

На 10.01.2013г., след осъществени ин-
струментални и биохимични изследва-
ния, при липса на етиологична верифи-
кация на патологичните промени в белия 
дроб е приведена в клиника по гръдна 
хирургия, където е извършена отворена 
плеврална биопсия. Макроскопски бели-
ят дроб се намери осеян от лезии с разме-
ри около 5мм. Подобни лезии се видяха 
по париеталната плевра, перикарда и ди-
афрагмата. Взе се биопсия от S8 и парие-
талната плевра. 

Хистологично изследване на биоп-
сичен материал от плевра 15.01.2013. (фиг. 
4,5)

Късче бял дроб с епителоидоклетъч-
ни грануломи с гигантски клетки тип 
“Лангханс”, казеозна некроза в центъра 
на грануломите. Морфологичната карти-
на съответства на милиарна белодробна 
туберкулоза.

Директна бактериоскопия на мате-
риал от плевра – положителен резултат.

Лечение
От постъпването в клиниката е 

стартирано лечение с четворна туберку-
лостатична терапия в стандартни дози 
(I,R,E,Pz), антибактериална терапия с 
Максипим, Меронем, Ванкомицин; Про-
тивогъбично лечение с Фунголон, хе-
патопротективна и невропротективна 
терапия.

20.12.2012. - Преустановена тубер-
кулостатична терапия поради завишени 
стойности на аминотрансферазите над 
1000 U/I.

След морфологичната верификация 
на туберкулозна инфекция и положите-
лен резултат от директната бактериоско-
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пия от биопсичния материал и позитиви-
ране на посявките от бронхоалвеоларния 
лаваж, на 10.01.2013 е възстановено ту-
беркулостатичното лечение.

Обсъждане
Представеният клиничен случай де-

монстрира трудностите при поставяне на 
диагнозата. Хематогенно дисеминирана 
туберкулоза при пациент с компромети-
ран имунитет на таргетно лечение с би-
ологично средство (2). Въпреки клинич-
ната насока и адекватно осъществените 
инструментални, имунологични, биохи-
мични, микробиологични и инвазивни 
биопсични изследвания периодът от на-
чалото на клиничната симптоматика до 
поставянето на диагнозата е повече от 2 
месеца.

Заключение
При пациенти с компрометиран 

имунитет на лечение с имуносупресивни 
средства и таргетно лечение с анти TNF-α  

(1) антитела туберкулозата (латент-
на и манифестна) е чест клиничен про-
блем. Своевременната диагноза и ранни-
ят старт на адекватно лечение определят 
прогнозата на болния.
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