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Santrumpos
AIDS – įgytasis imunodeficito sindromas (angl. acquired immu-
nodeficiency syndrome)
ALT – alanino aminotransferazė
ARV – antiretrovirusinis
AST –  asparagino aminotransferazė
BCG – skiepas nuo tuberkuliozės (Bacille Calmette-Guerin)
CDC – Atlantos (JAV) ligų kontrolės centras  (angl. Centers for 
Diseases Control and prevention)
DAV-TB – dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozė (angl. 
multidrug-resistant TB)
DNR – deoksiribonukleorūgštis
FI – fuzijos inhibitoriai
HAART – labai aktyvus antiretrovirusinis gydymas (angl. highly 
active antiretroviral  therapy)
IFA – imunofermentinė analizė 
II – integrazės inhibitoriai
IRIS  – imuninio atsikūrimo uždegiminis sindromas (angl. im-
mune reconstitution inflammatory syndrome)  
NATI – nukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai
NNATI – nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai
PGR – polimerazės grandininė reakcija
PI – proteazės inhibitoriai
PSO – Pasaulio sveikatos organizcija
RNR – ribonukleino rūgštis
ŠF – šarminė fosfatazė
ŠNV – švirkščiamųjų narkotikų vartotojai 
TB – tuberkuliozė
TMP / SMZ – trimetoprimas / sulfametoksazolis
ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas
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PRATARMĖ

Pasaulinės ŽIV ir tuberkuliozės epidemijos yra didelis iššūkis 
asmens ir visuomenės sveikatai. Žmogaus imunodeficito virusas
ir tuberkuliozės mikobakterijos veikia sinergiškai, didina vienas 
kito patogeniškumą. Kasmet daugėja atvejų, kai ŽIV užsikrėtusiam 
asmeniui diagnozuojama tuberkuliozė, ir atvirkščiai (dvejopos, 
arba bendros, tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos atvejai). Pastaraisias 
metais tuberkuliozė tapo viena dažniausių AIDS indikacinių ligų. 

Norint sumažinti sergamumą tuberkulioze ir ŽIV, būtina vykdyti 
bendrus ŽIV ir TB kontrolės, priežiūros bei profilaktikos veiksmus.
ŽIV užsikrėtę asmenys turi būti aktyviai tiriami dėl tuberkuliozės. 
Tuberkulioze sergantys pacientai turi būti konsultuojami ir tiriami 
dėl ŽIV infekcijos, jiems taikomos ŽIV profilaktikos priemonės. Jei
tuberkulioze sergančiam pacientui nustatomas ŽIV infekcija, jam 
užtikrinama ŽIV / AIDS priežiūra bei antiretrovirusinio gydymo 
prieinamumas.   

Šioje mokomojoje metodinėje medžiagoje, parengtoje pagal 
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, pateikiamos ŽIV 
ir tuberkulioze sergančių pacientų (suaugusiųjų ir vaikų) sveika-
tos priežiūros, diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Pateikiami 
antiretrovirusinių vaistų ir vaistų nuo tuberkuliozės derinimo princi-
pai, sergančiųjų inkstų, kepenų ligomis, vaisingo amžiaus ir nėščių 
moterų bei švirkščiamųjų narkotikų vartotojų tuberkuliozės ir ŽIV 
gydymo ypatybės. 

6 7

                           Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas                                                                   Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas



6 7

                           Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas                                                                   Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas

TB IR ŽIV / AIDS EPIDEMIOLOGIJA 

Tuberkuliozės epidemiologija
Tuberkuliozė (TB) yra rimta visuomenės sveikatos prob-

lema visame pasaulyje.  Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
skaičiavimais, 2006 metais pasaulyje užregistruota 9,2 mln. naujų 
TB atvejų ir 1,7 mln. mirčių nuo TB [2]. PSO Europos regione, 
kuriam priklauso Lietuva, 2006 metais užregistruota apie 433 000  
naujų TB atvejų ir daugiau nei 62000 mirčių nuo TB. Bendras TB 
sergamumas PSO Europos regione 2006 metais buvo 49 atvejai 
100000 gyventojų, svyravo nuo 2/100000 Monake iki 
204/100000 Tadžikijoje. PSO Europos regione yra didžiausias 
pasaulyje tuberkuliozės dauginio atsparumo vaistams (DAV-TB) 
atvejų (angl. MDR-TB – multidrug-resistant tuberculosis) papliti-
mas: dešimt iš vienuolikos pasaulio valstybių, kuriose DAV-TB 
paplitimas tarp naujų TB atvejų viršija 6 proc., priklauso šiam re-
gionui (Ažerbaidžanas, Moldavija, Ukraina, Rusija, Uzbekija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Armėnija, Gruzija) [3].

PSO ir Jungtinių Tautų AIDS programos duomenimis, pasau-
lyje 2006 metais gyveno apie 39,5 mln. užsikrėtusiųjų ŽIV, nuo 
AIDS mirė 2,9 mln. asmenų. Manoma, kad 2006 metais naujai ŽIV 
užsikrėtė 4,3 mln. žmonių [4].

Dvejopos TB ir ŽIV infekcijos epidemiologija
Rytų Europoje TB ir ŽIV / AIDS yra nepriklausomos (tar-

pusavyje nesusijusios) epidemijos, ir daugelis sergančiųjų TB nėra 
užsikrėtę ŽIV. Tačiau ŽIV užsikrėtusiems asmenims kyla didelis 
pavojus užsikrėsti TB  ten, kur ši liga labai paplitusi. 

Pagal 1993 metų Europos AIDS atvejo apibrėžimą, į AIDS 
indikacinių ligų sąrašą įtrauktos šios tuberkuliozės formos [5]: 

•  suaugusiųjų ir vyresnių nei 13 metų paauglių plaučių Myco-
bacterium tuberculosis infekcija;

•  ekstrapulmoninė Mycobacterium tuberculosis infekcija;
•  diseminuota ar ekstrapulmoninė kitų ir neindefikuotų rūšių

mikobakteriozė.
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Vis dažniau ŽIV užsikrėtusiems asmenims diagnozuojama 
aktyvi tuberkuliozė. 2006 metais PSO Europos regiono šalyse 
tuberkuliozė buvo dažniausia AIDS indikacinė liga ir sudarė 43,9 proc. 
visų naujai registruotų AIDS atvejų [6].  Pagal tai, kaip pastaraisiais 
metais plinta ŽIV, ir tai, kad Rytų Europos šalyse esama didelio TB 
paplitimo, per kelerius ateinančius metus tikimasi dvejopos, arba 
bendros, TB ir ŽIV infekcijos atvejų pagausėjimo. 

TB ir ŽIV epidemiologija Lietuvoje 
Lietuvoje sergamumas tuberkulioze nuo 1998 metų stabili-

zavosi ir sudaro apie 70 atvejų 100 000 gyventojų. 2006 metais 
užregistruoti 2097 nauji TB atvejai ir 268 recidyvai (TB sergamu-
mas – 69,49 atvejo 100 000 gyventojų).  2006 metais TB papliti-
mas (visi įrašyti į įskaitą asmenys, įskaitant naujus TB atvejus, TB 
recidyvus po nutraukto gydymo, po nesėkmingo gydymo, atvyku-
sius iš kito krašto ligonius, kitus atvejus) buvo 75,2 atvejo 100 000 
gyventojų. Lietuvoje aktuali atsparios vaistams tuberkuliozės prob-
lema: negydytų ligonių dauginis atsparumas vaistams (DAV) sudaro 
9,4 proc., o gydytų ligonių – 46,6 procento.  

Per visą ŽIV infekcijos registravimo laikotarpį – nuo 1988 
iki 2006 metų pabaigos –  Lietuvoje diagnozuota 1200 ŽIV 
užsikrėtusių žmonių, iš jų 123 asmenims nustatyta AIDS diagnozė. 
46 asmenys mirė nuo AIDS. Pagal lytį ŽIV užsikrėtę 1044 vyrai ir 
156 moterys. Dėl švirkščiamųjų narkotikų vartojimo ŽIV užsikrėtė 
928 asmenys, dėl homoseksualių lytinių santykių – 78 asmenys, 
dėl heteroseksualių lytinių santykių – 129 asmenys, dar 65 atvejais 
užsikrėtimo būdas nežinomas. Bendras ŽIV infekcijos paplitimo 
rodiklis Lietuvoje 2006 metų pabaigoje siekė 32,11 atvejo 100 000 
gyventojų. Latvijoje tas pats rodiklis 2006 metų pabaigoje buvo 
160,68, Estijoje – 435,52, Rusijoje – 261,71, Baltarusijoje – 79,66, 
Lenkijoje – 27,37 atvejo 100 000 gyventojų [7].

Pirmą kartą Lietuvoje ŽIV užsikrėtusiam asmeniui tuberkuliozė 
nustatyta 1992 metais. Iki 2006 metų pabaigos diagnozuoti 46 dve-
jopos TB / ŽIV infekcijos atvejai. 
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TB ir ŽIV sąveika
ŽIV įtaka aktyvios TB raidai ir klinikinei eigai
ŽIV ir Mycobacterium tuberculosis veikia sinergiškai, didinda-

mi vienas kito patogeniškumą. ŽIV skatina aktyvios TB raidą tiek 
neseniai užsikrėtusiems asmenims, tiek asmenims, užsikrėtusiems 
latentine M. tuberculosis infekcija. ŽIV užsikrėtusių asmenų, 
infekuotų M. tuberculosis, aktyvios tuberkuliozės raidos tikimybė 
siekia 5–10 proc. per metus, o ŽIV neužsikrėtusių asmenų – 5–10 proc. 
per visą gyvenimą. ŽIV infekcija didina TB recidyvų, vykstančių 
dėl endogeninės infekcijos reaktyvacijos arba egzogeninės rein-
fekcijos, dažnį. Progresuojant ŽIV infekcijai mažėja CD4 ląstelių 
skaičius, imuninė sistema nesugeba slopinti M. tuberculosis 
dauginimosi ir plitimo.

Suaugusiesiems dažniausia tuberkuliozės forma yra plaučių TB, 
tačiau jos sunkumas priklauso nuo imunosupresijos laipsnio. Klini-
kiniai TB požymiai ankstyvose ŽIV ligos stadijose (CD4 ląstelių 
>350/mm3) panašūs į neužsikrėtusių ŽIV asmenų. Vėlyvose ŽIV 
ligos stadijose (CD4 ląstelių<200/mm3) nebūdinga M. tuberculo-
sis skrepliuose, tiriant radiologiškai dažniau aptinkami infiltratai
plaučiuose, o ne ertminiai pokyčiai. Esant sunkiam imuniteto 
nepakankamumui dažnesnė ekstrapulmoninė bei diseminuota 
tuberkuliozė.

TB įtaka ŽIV sergamumui ir mirtingumui
Jei ŽIV užsikrėtęs asmuo suserga TB, tai nebūtinai rodo imuninės 

sistemos nepakankamumą: neretai tuberkulioze susergama anksty-
vose ŽIV infekcijos stadijose, kol imuninė sistema sveika. 

TB aktyvina imunitetą: suaktyvėja ŽIV dauginimasis, 
padidėja ŽIV infekcijos  progresavimo greitis [8, 9]. Todėl ŽIV 
užsikrėtusiems asmenims susirgus tuberkulioze,  mažėja CD4 
ląstelių skaičius, gresia ir kitos oportunistinės infekcijos, tokios kaip 
Candida albicans sukeliamas ezofagitas, Cryptococcus sukeliamas 
meningitas ir ypač Pneumocystis jirovecii sukeliama pneumonija. 
Kiekviena šių infekcijų gali būti paciento mirties priežastis, tai yra 
TB tampa netiesiogine mirties priežastimi.  

Be to, tuberkuliozė vis dažniau tampa tiesiogine ŽIV užsikrėtusių 
asmenų mirties priežastimi [10].
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TB / ŽIV NUSTATYMAS
SUAUGUSIESIEMS IR PAAUGLIAMS 

Visi užsikrėtę ŽIV asmenys turi būti įvertinti dėl tikimybės 
užsikrėsti ar susirgti TB. Taip pat visi pacientai, sergantys tu-
berkulioze, turi būti konsultuojami ir tiriami dėl ŽIV infekcijos, 
nes:

• užsikrėtę ŽIV asmenys labiau linkę susirgti akty-
via TB – viena dažniausių oportunistinių infekcijų, sukeliančių 
užsikrėtusiųjų ŽIV mirtį. 

•  ŽIV infekcija turi įtakos klinikinei TB eigai ir gydymui.
•  TB turi įtakos klinikinei ŽIV / AIDS eigai ir gydymui.

Užsikrėtusiojo ŽIV  tikimybės susirgti  tuberkulioze vertini-
mas ir diagnostika

Užsikrėtę ŽIV pacientai turi būti įvertinami dėl tikimybės su-
sirgti TB. Ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į:

•  asmenis, turinčius respiracinių simptomų (ypač kostinčius 
ilgiau nei dvi savaites be aiškios priežasties);

•  asmenis, kurie kontaktavo su sergančiaisiais tuberkulioze;
•  kitus rizikos ir didinančius pažeidžiamumą veiksnius (pvz., 

švirkščiamųjų narkotikų vartojimas, alkoholizmas, įkalinimas).
Užsikrėtę ŽIV pacientai kiekvieno apsilankymo pas gydytoją 

metu klausiami dėl tuberkuliozei būdingų respiracinių ir (arba) 
intoksikacinių sindromų (naujai atsiradęs arba besikartojantis ko-
sulys su skrepliavimu, trunkantis ilgiau nei 3 savaites, skausmas 
krūtinėje, atsikosėjimas krauju, karščiavimas, prakaitavimas, svo-
rio mažėjimas, kitų sistemų pažeidimo simptomai) [8, 11].

Jei  ŽIV užsikrėtusiam   asmeniui yra TB būdingų klinikinių 
simptomų ar asmuo turėjo kontaktą su sergančiuoju TB, 
jis turi būti ištirtas dėl aktyvios TB. Pacientas įvertinamas 
kliniškai, bakteriologiškai (skreplių mikroskopija ir pasėlis) ir 
rentgenologiškai. Jei aptinkama infiltracinių pokyčių plaučiuose,
tikslinga skirti gydymą plataus veikimo spektro antibiotikais 
ir taikyti diferencinę diagnostiką siekiant atmesti nespecifinę
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pneumoniją. 
Tuberkuliozė diagnozuojama pagal TB diagnostikos kriterijus, 

reglamentuojamus Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM) patvirtintais teisės ak-
tais [11, 12, 13].

Sergančiojo tuberkulioze tikimybės užsikrėsti ŽIV vertini-
mas ir diagnostika 

Kiekvienas sergantis tuberkulioze pacientas turėtų būti konsul-
tuojamas ir tiriamas dėl ŽIV infekcijos [14]. Sveikatos priežiūros 
darbuotojai turėtų paaiškinti pacientui tyrimo priežastis ir tai, kaip 
svarbu žinoti tyrimo rezultatus, t.y suteikti konsultacinę pagalbą. 
Konsultacinė pagalba – tai sveikatos priežiūros specialisto tei-
kiamos informavimo ir konsultavimo dėl ŽIV infekcijos paslaugos 
pacientui (prieš ir po ŽIV tyrimo), siekiant padėti spręsti iškilusias 
sveikatos ir psichosocialines problemas. 

Pacientas turi teisę atsisakyti tirtis dėl ŽIV. 
Pradinis paciento įvertinimas dėl ŽIV infekcijos: 
•  konsultacinė pagalba prieš ŽIV tyrimą;
•  serologinis tyrimas dėl ŽIV antikūnų;
•  konsultacinė pagalba po tyrimo, informuojant apie būdus 

vengti rizikingos elgsenos, nepaisant tyrimo rezultatų.
Gavus teigiamą ŽIV antikūnų tyrimo rezultatą, kraujo ėminys 

(mėginys) siunčiamas diagnozei patvirtinti į Lietuvos AIDS centro 
laboratoriją. 

Jei pacientui patvirtinama ŽIV infekcija, jis siunčiamas 
specialistui konsultuoti.
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TB / ŽIV PACIENTO KLINIKINIS 
STEBĖJIMAS (PRIEŽIŪRA)

Užsikrėtusio ŽIV paciento, kuriam nustatyta tuberkuliozė, 
priežiūra

TB gydymas
Tuberkuliozės gydymas yra prioritetinis ir pradedamas iš karto, 

tik nustačius diagnozę (1 lentelė). Skubus TB gydymas mažina 
mirtingumą nuo TB bei infekcijos platinimą. Vaistai nuo TB ir jų 
dozės pateikti 1 priede. 

TB gydymą sudaro dvi fazės: 
•  intensyvioji (pradinė) – 2–3 mėnesių trukmės;
•  tęstinė – 4–5 mėnesių trukmės.

TB atvejo tipas Vaistų nuo TB deriniai
intensyvioji fazė tęstinė fazė

Naujas TB atvejis HRZE 2 mėnesius HR 4 mėnesius
Anksčiau gydyti TB pacientai:·
•  atkrytis 
•  nutrauktas gydymas 
•  nesėkmingas gydymas

3 mėnesius:
HRZES 2 mėnesius, 
HRZE 1 mėnesį

HRE 5 mėnesius

Lėtinis arba dauginio atsparumo 
vaistams TB atvejis

Specialiai parinktas derinys

1 lentelė. Rekomenduojamas tuberkuliozės gydymas

H - izoniazidas, R - rifampicinas, Z - pirazinamidas, E - etambutolis, S - streptomicinas

Antiretrovirusinio (ARV) gydymo pradžia
Nerekomenduojama ŽIV infekcijos gydymo ARV vaistais 

pradėti kartu su TB gydymu; jei galima, ARV gydymas atidedamas 
(2 lentelė). Tokia strategija:

•  palengvina paciento priežiūrą;
• padeda išvengti ARV vaistų ir vaistų nuo TB tarpusavio 

sąveikos;
• padeda išvengti dėl šios sąveikos padidėjusio vaistų 

toksiškumo;



12 13

                            Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas                                                                Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas

•  sumažina imuninio atsikūrimo uždegiminio sindromo (angl. 
IRIS – immune reconstitution inflammatory syndrome) tikimybę;

•  pagerina vaistų vartojimo režimo laikymąsi.
Sprendimas, kada pradėti ARV gydymą priklauso nuo klinikinių, 

imunologinių ir virusologinių kriterijų. 
2 lentelė. Užsikrėtusių ŽIV pacientų, kuriems nustatyta 
tuberkuliozė, gydymo strategija

Kriterijai Tuberkuliozės 
(TB) gydymas  

Antiretrovirusinis 
(ARV) gydymas

Ekstrapulmoninė TB 
(nepaisant CD4 ląstelių skaičiaus)

Pradedamas 
nedelsiant

ARV gydymas prade-
damas tada, kai pacien-
tas pradeda toleruoti 
TB gydymą (nuo 2 
savaičių iki 2 mėnesių)

Plaučių TB, 
kai CD4<200 ląstelių / mm3 

Pradedamas 
nedelsiant

ARV gydymas prade-
damas po pradinės TB 
gydymo fazės 

Plaučių TB, 
kai CD4=200–350 ląstelių / mm3, 
kai CD4=200–250 ląstelių / mm3, 
o ŽIV RNR >50000 kop./ml*

Pradedamas 
nedelsiant

Stebimas CD4 ląstelių 
skaičius. 
ARV gydymas reko-
menduojamas, jei CD4 
sumažėja <350/mm3

Plaučių TB, 
kai CD4>350 ląstelių / mm3

kai CD4>250 ląstelių / mm3

Pradedamas 
nedelsiant

* pagal 2004 m. LR SAM patvirtintą metodiką [15]

ARV  vaistų deriniai
ŽIV infekcija gydoma mažiausia trijų antiretrovirusinių (ARV) 

vaistų deriniais. Toks gydymas gerokai sulėtina viruso replikaciją 
(ŽIV RNR<50 kopijų / ml) ir vadinamas labai aktyviu antiretro-
virusiniu gydymu (angl. „HAART – highly active antiretroviral 
therapy”). Šiuolaikiniai ARV vaistai priklauso kelioms grupėms: 
nukleozidiniai ir nukleotidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibi-
toriai (NATI), nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibi-
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toriai (NNATI), proteazių inhibitoriai (PI), fuzijos inhibitoriai 
(FI), integrazės inhibitoriai (II), koreceptorių antagonistai [16]. 
Rekomenduojami ARV vaistai, kai pacientas gydomas ir nuo 
tuberkuliozės, nurodyti 2 priede. 

Skiriant ARV gydymą bei parenkant vaistų derinius TB gydymo 
metu reikia atkreipti dėmesį į: 

•  vaistų veiksmingumą;
•  rifampicino ir kai kurių ARV vaistų tarpusavio sąveiką;
•  tablečių, kapsulių skaičių, dozavimo dažnį;
•  griežtą vaistų vartojimo režimo laikymąsi;
•  šalutinį vaistų poveikį ir toksiškumą;
•  Imuninio atsikūrimo uždegiminio sindromo (IRIS) tikimybę.
Gydymą rekomenduojama pradėti 3 lentelėje nurodytais 

deriniais. 
3 lentelė. Pradinio gydymo ARV vaistų deriniai, rekomenduojami 
pacientams, gydomiems nuo TB rifampicinu

Gydymas HAART ARV vaistų 
derinys

Pastabos

Pirmojo 
pasirinkimo

2NATI+1NNATI Zidovudinas 
(arba tenofovi-
ras) + lami-
vudinas (arba 
emtricitabinas)  
+ efavirenzas

Efavirenzo dozė: jei paciento 
svoris <60 kg – 600 mg/d.; 
jei paciento svoris >60 kg 
– 800 mg/d., tačiau būtini 
tolesni  moksliniai tyrimai.
Efavirenzas mažina metadono 
koncentraciją, todėl tikslinga 
koreguoti metadono dozę.  Jei 
efavirenzas neprieinamas, gali 
būti vartojamas nevirapinas, 
tačiau būtina dažnai stebėti 
kepenų funkciją ir vertinti 
vaistų toksiškumą

Alternatyvus 3NATI Zidovudinas 
(ZDV) + 
lamivudinas 
(3TC) + 
abakaviras 
(ABC) 
(arba tenofovi-
ras (TDF)

ZDV+3TC+ABC derinys 
rekomenduojamas  nėštumo 
metu
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ARV gydymo poveikis vertinamas pagal klinikinius simptomus, 
CD4 ląstelių skaičių ir ŽIV RNR kiekį. Gydymo (virusologiniu 
požiūriu) nesėkmė konstatuojama tuomet, kai 2 kartus nustatytas 
ŽIV RNR skaičius yra >200 kop. /ml po 6 mėn. trukmės antiretro-
virusinio gydymo [15]. 

Jei gydymas nesėkmingas, parenkamas kitas vaistų derinys. 
Skiriama 2NATI + 2PI. Iš PI rekomenduojama: 

lopinaviras / ritonavirinas (LPV/r)  +  ritonaviras (RTV) 
arba sakvinaviras (SQV) + ritonaviras (RTV).
Lopinaviro / ritonaviro (LPV/r) skiriama po 400/100 mg 

2 kartus per dieną + ritonaviro (RTV) skiriama po 300 mg 2 kartus 
per dieną, dažnai stebint kepenų funkciją ir lipidų kiekį. 

Sakvinaviro (SQV) + ritonaviro (RTV) skiriama po 400 mg 
2 kartus per dieną, dažnai stebint kepenų būklę. 

Jei įmanoma, PI derinio su rifampicinu reikia vengti (3 priedas).

ARV vaistų ir vaistų nuo TB tarpusavio sąveika 
•  Rifampicinas stimuliuoja kepenų citochromo P450 (CYP) 

fermentinę sistemą, kuri metabolizuoja NNATI ir PI. Todėl 
sumažėja šių vaistų koncentracija kraujyje; vaistai nepakankamai 
slopina ŽIV replikaciją ir atsiranda viruso atsparumas vaistams. 
Rifampicinas 75 proc. sumažina PI koncentraciją kraujyje, todėl  
vaistų dozę būtina koreguoti. 

•  NNATI ir PI taip pat gali aktyvinti arba slopinti CYP, todėl 
kinta rifampicino koncentracija kraujyje. Jei rifampicinas vartoja-
mas kartu su NNATI arba PI, rekomenduojama jį vartoti kasdien.

•  Rifampicino ir NNATI ir PI poveikis CYP yra kompleksinis 
ir dažnas, tačiau jei nėra absoliučių kontraindikacijų, rifampici-
nas yra pirmojo pasirinkimo vaistas nuo TB. ŽIV užsikrėtusius 
asmenis gydant nuo TB vaistų deriniais su rifampicinu 
≥6 mėnesius, tuberkuliozės recidyvų dažnis tampa toks pat kaip ir 
neužsikrėtusiųjų ŽIV.  

•   Rifampicinas neveika nukleozidinių atvirkštinės transkriptazės 
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inhibitorių (NATI) koncentracijos kraujyje, todėl šių vaistų dozės 
keisti nereikia.

•  Gydant ARV vaistų deriniais su PI, rekomenduojama vietoje 
rifampicino skirti rifabutiną 150 mg kas antrą dieną arba 3 kartus 
per savaitę. Tuomet PI skiriama įprastomis dozėmis. Tačiau rifabu-
tinas daug brangesnis negu rifampicinas. 

•  Kai skiriamas rifabutinas, sakvinaviras (SQV) skiriamas tik 
kartu su ritonaviru (RTV).

ARV vaistų ir rifamicinų derinimo principai pateikti 3 priedo 
13 ir 14 lentelėse.

Pirminė oportunistinių infekcijų profilaktika
Jei pacientui nustatomas sunkus imuniteto nepakankamu-

mas, nepaisant  paskirto gydymo išlieka didelė mirties grėsmė. 
Dažniausia mirties priežastis yra TB progresavimas, tačiau ją gali 
sukelti ir kitos oportunistinės infekcijos, tokios kaip Pneumocystis 
Jirovecii pneumonija [17].

•  Jei paciento CD4 ląstelių skaičius <200/mm3, tikslinga kartu 
su gydymu nuo TB skirti profilaktinį gydymą trimetoprimu /sul-
fametoksazoliu (TMP/SMZ) ir tęsti jį 3 mėnesius po to, kai CD4 
ląstelių skaičius  padidėja daugiau 200/mm3 . 

•  Rekomenduojama dozė: TMP/SMZ 960 mg (160/800mg) 
kasdien arba 3 kartus per savaitę.

•  Vartojant TMP/SMZ būtina griežtai laikytis vaistų vartojimo 
režimo.

Klinikinė specialių situacijų priežiūra 

Inkstų  nepakankamumas 
•  Izoniazidas, rifampicinas ir pirazinamidas yra eliminuojami 

ir metabolizuojami per kepenis. Todėl esant inkstų funkcijos nepa-
kankamumui šių vaistų skiriama įprastinėmis dozėmis (4 lentelė). 

•  Esant sunkiam inkstų funkcijos nepakankamumui, izoniazido 
turi būti skiriama su piridoksinu – periferinės neuropatijos pro-
filaktikai.  



16 17

                            Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas                                                                Dvejopos tuberkuliozės ir ŽIV infekcijos priežiūra ir gydymas

4 lentelė. Rekomenduojamas sergančiųjų inkstų funkcijos 
nepakankamumu gydymas nuo tuberkuliozės (kai kreatininas 
>130-160 µmol/l)

Gydymas Intensyvioji fazė Tęstinė fazė

Pirmojo pasirinkimo HRZ 2 mėnesius HR 4 mėnesius
Alternatyvus (jei 
galima stebėti inkstų 
funkciją)

HRZE 2 mėnesius HR 4 mėnesius

H - izoniazidas, R - rifampicinas, Z - pirazinamidas, E - etambutolis

Kepenų ligos 
•  Izoniazidas, rifampicinas ir pirazinamidas gali pažeisti kepe-

nis ir sukelti hepatitą. 
•  Labiausiai hepatotoksiškas yra pirazinamidas, mažiau 

– rifampicinas. Rifampicinui labiau būdingas cholestazinis, o ne 
hepatoceliulinis kepenų pažeidimas. 

•  Pacientams, kuriems diagnozuota kepenų liga, neskiriama 
pirazinamido.  5 lentelėje   pateikti alternatyvūs vaistų nuo TB 
deriniai. 

•  Turi būti atliekamas nuolatinis klinikinis kepenų būklės ir 
laboratorinis kepenų fermentų aktyvumo stebėjimas. 

•  Streptomicinas ir etambutolis šalinami per inkstus. Jų skiria-
ma mažesnėmis dozėmis, turi būti dažnai stebima inkstų funkcija 
(kreatininas tiriamas kas mėnesį). 

•  Derinant ARV vaistus reikia vengti skirti tenofovirą dėl 
nefrotoksiškumo. 
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5 lentelė. Rekomenduojamas sergančiųjų kepenų liga (ALT 3 
kartus viršijant viršutinę normos ribą, esant lėtiniam hepatitui ar 
kepenų cirozei) gydymas nuo tuberkuliozės

Gydymas Intensyvioji fazė Tęstinė fazė

Pirmojo pasirinkimo SHRE 2 mėnesius HR 4 mėnesius

I alternatyva SHE 2 mėnesius HE 4 mėnesius

 I I alternatyva RE 9 mėnesius -

H - izoniazidas, R - rifampicinas, E - etambutolis, S - streptomicinas

Vaisingo amžiaus moterys
Rifampicinas ir kai kurie ARV vaistai (dažniausia PI) gali 

sumažinti estrogenų lygį, todėl peroraliniai kontraceptikai, kurių 
sudėtyje yra estrogenų, gali būti neveiksmingi. 

Jei užtikrinama veiksminga kontracepcija, vaisingo amžiaus 
moterims skiriami įprastiniai vaistų nuo TB ir ARV vaistų de-
riniai; 

Jei neužtikrinama veiksminga kontracepcija, neskiriama efa-
virenzo (EFV). Vietoj efavirenzo  rekomenduojamas abakaviras 
(ABC) (3 lentelė). 

Nėščios moterys
•  Nėščių  moterų TB ir ŽIV infekcijos gydymo pradžia yra to-

kia pat  kaip ir visų kitų suaugusiųjų.
•  Rekomenduojama naudoti prezervatyvus, kad moterys pakar-

totinai neužsikrėstų ŽIV ir kitomis lytiškai plintančiomis infekci-
jomis. 

• Pirmojo pasirinkimo vaistai nuo TB nėštumui nekenkia, 
išskyrus streptomiciną, kuris yra ototoksiškas vaisiui ir neturi 
būti skiriamas nėštumo bei žindymo metu (išskyrus meninginę 
infekciją). 

•  Dėl galimų apsigiminų nerekomenduojamas efavirenzas 
(3 lentelė).  
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•  Moteriai turi būti taikoma ŽIV perdavimo iš motinos vaikui 
profilatika ARV vaistais.

• Gydymo kontrolė atliekama įprastiniu dažniu. 

Švirkščiamųjų narkotikų vartotojai (ŠNV)
Medicininė paciento, sergančio dvejopa tuberkuliozės ir ŽIV 

infekcija ir vartojančio švirkščiamuosius narkotikus, priežiūra 
reikalauja  daug pastangų dėl kelių veiksnių: 

•  vaistų nuo TB ir ARV vaistų sąveika su nelegaliais narko-
tikais; 

•  padidėjusi hepatoksiškumo tikimybė ŠNV, kuriems taikomas 
pakaitinis opiatų gydymas; 

•  rifampicinas mažina metadono koncentraciją plazmoje 
(33–68 proc.), todėl galimi nutraukimo sindromo simptomai; 

•  užsikrėtimas hepatito B ir (ar) C virusu;
•  vaistų vartojimo režimo nesilaikymas. 
Labai svarbu bendradarbiauti su žalos mažinimo programomis: 

organizuoti ŠNV švietimą, ištyrimą, tiesiogiai kontroliuojamą TB 
gydymą bei ieškoti nutraukusiųjų gydymą. 

Būtina įsidėmėti (3 priedas): 
•  Rifampicino negalima skirti su lopinaviru / ritonaviru (LPV/

r), nelfinaviru (NFV) ar sakvinaviru (SQV) pacientams, kuriems
taikomas pakaitinis gydymas metadonu. Vietoj rifampicino gali 
būti skiriama rifabutino  po 150 mg per dieną 3 kartus per savaitę 
su LPV/r arba su NFV. Skiriant  nelfinaviro (NFV), rifabutino dozė
yra 300 mg 3 kartus per savaitę. 

•  Rifabutino neskiriama su sakvinaviru (SQV). 

Sergančiojo dvejopa TB ir ŽIV infekcija stebėjimas

TB gydymo stebėjimas
Daugeliui pacientų TB gydymas yra veiksmingas, paciento 

būklė pradeda gerėti jau antrą-trečią gydymo savaitę. Bet jei TB 
sergančiam pacientui nustatyta vėlyva ŽIV ligos stadija, galimas 
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klinikinis ir radiologinis pablogėjimas. Todėl kartais net veiksmin-
gi vaistai nuo TB negali pakeisti klinikinės ligos eigos ypač esant 
sunkiam imuniteto nepakankamumui.  

Pirmąsias TB gydymo savaites pacientai dažniausiai gydomi 
stacionare. 

Turi būti tikrinamas paciento gebėjimas nuryti tabletes bei 
reguliariai tikrinamas vaistų vartojimo režimo laikymasis. Sunkus 
viduriavimas gali sukelti vaistų malabsorbciją ir gydymo nesėkmę; 
tokiu atveju tikslinga skirti injekcinių vaistų. Užsikrėtusiems ŽIV 
asmenims  gali būti sutrikusi rifampicino rezorbcija net be viduriavimo. 
10 proc. užsikrėtusiųjų ŽIV būna sunkių virškinimo sistemos funk-
cijos sutrikimų: tokiais atvejais siūloma skirti gydymą tik nuo TB, 
kol neišnyks virškinimo sistemos pažeidimo simptomai. 

Jei pacientas laikosi paskirtojo TB gydymo režimo, pasveikimo 
nuo TB prognozė gera, išskyrus pacientus:  

•  kuriems nustatyta DAV-TB (juos tikslinga gydyti specializuo-
tose centruose); 

•  kuriems diagnozuota vėlyva ŽIV ligos stadija (sunkus imu-
niteto nepakankamumas).

ARV gydymo stebėjimas 
Skiriant ARV gydymą, stebimi klinikiniai požymiai ir simpto-

mai, imunologiniai ir virusologiniai rodikliai bei ARV vaistų 
toksiškumas ir nepageidaujamos reakcijos. 

Pradėjus ARV gydymą, gali pasireikšti imuninio atsikūrimo 
uždegiminis sindromas (IRIS), ypač pacientams, kuriems nustaty-
tas sunkus imuniteto nepakankamumas. Tai atipinė uždegiminė 
reakcija, kurią lemia kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu sustiprėjęs 
specifinis ląstelinis ir humoralinis imuninis reagavimas į patoge-
nus, pradėjus ARV gydymą.  IRIS tikimybę didina: ARV gydymas 
pradėtas per pirmąsias 6 savaites nuo TB gydymo pradžios, mažas 
CD4 ląstelių skaičius, didelis ŽIV RNR kopijų skaičius, geras ARV 
gydymo poveikis.

Vienam trečdaliai pacientų, kurie TB gydymo metu prade-
dami gydyti ARV, po pradinio būklės pagerėjimo klinikinė būklė 
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pablogėja. Dažniausiai tai įvyksta po 2 mėnesių, pradėjus ARV 
gydymą, tačiau gali prasidėti ir po 5 dienų. Požymių ir simptomų 
paūmėjimą sukelia pagerėjusi vietinė audinių reakcija į 
M. tuberculosis ar kitas oportunistines infekcijas (Mycobacte-
rium avium, citomegalovirusą,  B ir C hepatito virusus, Pneumo-
cystis jirovecii ir kita). IRIS požymiai: 

•  karščiavimas;
•  periferinių ir tarpuplaučio limfmazgių padidėjimas;
•  nervų sistemos pažeidimas;
•  krūtinės ląstos radiografinių duomenų pablogėjimas.
IRIS diagnozuojama tik nuosekliai atmetus kitas būklės 

pablogėjimo priežastis, ypač nesėkmingą TB gydymą. Daugeliu 
atveju pasveikstama, ir ARV gydymą galima sėkmingai tęsti. 
Lengvais ir vidutinio sunkumo atvejais skiriama nesteroidinių 
vaistų nuo uždegimo. Sunkių simptomų atvejais (pvz., kai sunki 
limfadenopatija sukelia trachėjos kompresiją), gali būti tikslingas 
trumpas kortikosteroidų kursas. Prednisolono skiriama 20–60 mg/d. 
mažiausiai 2–3 savaites, po truputį mažinant dozę. 

Vertinant vaistų toksiškumą ir nepageidaujamas reakcijas, 
periodiškai atliekami: bendras kraujo tyrimas, kepenų funkcijos 
(ALT, AST, ŠF, bendro bilirubino),  inkstų funkcijos  (šlapalo, 
kreatinino), kasos funkcijos (amilazė arba lipazė), cholesterolio, 
HDL-cholesterolio, trigliceridų, gliukozės, laktatų  kraujyje tyri-
mai [15, 18].  

Paciento gydomo nuo ŽIV ir TB stebėjimas pateiktas 6 
lentelėje. 
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6 lentelė. Vaistais nuo TB ir ARV gydomo paciento stebėjimas

Įvertinimas Savaitė Mėnuo
0 2 4 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TB ir ŽIV ligos anamnezė x x
Apžiūra x x x x x x x x
Kitos ligos x x x x x
Ginekologinė apžiūra x x x
Rutininiai laboratoriniai 
tyrimai: bendras kraujo 
tyrimas ALT, AST, 
bilirubino, kreatinino 
šlapimo tyrimas

x x x x x x x

CD4 ląstelių skaičius x x x x
Viruso kiekis (ŽIV RNR) x x x x
Krūtinės ląstos rentgeno-
grama

x x

Nėštumo testas x x
Skreplių tyrimas x x x x x x

Vaistų vartojimo režimo 
laikymasis

x x x x x x x x x x x x x x

Vaistų vartojimo režimo laikymasis
Vaistų vartojimo režimo laikymasis labiausiai lemia gydymo 

nuo TB ir ŽIV sėkmę. Jei pacientas nereguliarai vartoja vaistus 
ir nevykdo gydytojo nurodymų, atsiranda ŽIV ir M.tuberculosis 
atsparumas vaistams. Atsparią vaistams TB ir ŽIV gerokai sunkiau 
veiksmingai gydyti. Rekomenduojamas tiesiogiai kontroliuojamas 
TB gydymas, socialinė parama. Vartojant ARV vaistus, sėkmingo 
gydymo galima tikėtis, jei pacientas suvartoja 95 proc. paskirtųjų 
vaistų. Pacientas turi suprasti vaistų vartojimo režimo laikymosi 
svarbą, todėl jam turi būti suteikiama pakankamai informacijos. 
Vaistų vartojimo režimo laikymasis turi būti stebimas kiekvieno 
apsilankymo metu. Vaistų sukeliamų nepageidaujamų reakcijų 
kontrolė yra labai svarbi siekiant užtikrinti griežtą vaistų vartojimo 
režimo laikymąsi. 
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TB / ŽIV NUSTATYMAS NAUJAGIMIAMS, 
KŪDIKIAMS IR VAIKAMS

Vaikai TB užsikrečia bendraudami su suaugusiaisiais arba vyres-
niais vaikais, kurie išskiria į aplinką M. tuberculosis – dažniausiai 
su šeimos nariais. 

Vaikai ŽIV dažniausiai užsikrečia perinataliniu (iš motinos 
vaikui) perdavimo būdu, jei netaikomos perinatalinio ŽIV perdavi-
mo profilaktikos priemonės.

Šalyse, kuriose grėsmė užsikrėsti tuberkulioze didelė, naujagimį, 
pagimdytą ŽIV užsikrėtusios motinos, rekomenduojama iš karto 
po gimimo paskiepyti BCG vakcina [19]. 

40–50 proc. užsikrėtusių ŽIV kūdikių ir 15 proc. užsikrėtusių 
ŽIV vaikų, jei jie užsikrečia M.tuberculosis, per 1–2 metus suserga 
TB. Tačiau kūdikiai TB gali susirgti greičiau – per 6–8 savaites nuo 
užsikrėtimo. Ypač daug dėmesio turėtų būti skiriama kūdikiams, 
kuriuos pagimdo užsikrėtusios ŽIV moterys, nuo TB gydytos 
trumpiau nei 2 mėnesius iki gimdymo: kūdikiai turėtų būti ištiriami 
dėl įgimtos TB požymių bei simptomų ir, jei reikia, atitinkamai 
gydomi.  

Vyresni nei 7 metų vaikai ir paaugliai paprastai suserga suau-
gusiems būdinga plaučių TB. Daugeliui vaikų iki 4 metų būdinga 
atipinė TB eiga: ekstrapulmoninė TB diseminacija su hepatome-
galija, ilgalaikis karščiavimas, limfadenopatija, anemija, svorio 
mažėjimas; kliniškai pasireiškia kitos ligos, būdingos sunkiai imu-
nosupresijai. 

TB nustatymas užsikrėtusiems ŽIV kūdikiams ir vaikams 
Kūdikiams ir vaikams TB diagnozę nustatyti sudėtinga, nepai-

sant to, ar jie užsikrėtę ŽIV, ar ne, nes vaikams nebūdingi ert-
miniai pakitimai plaučiuose, taip pat jie neatkosti skreplių bakte-
riologiniams tyrimams. Paimti kitą tiriamąją medžiagą (pvz., 
skrandžio lavažą) gali būti sunku. Todėl bakteriologinis diagnozės 
patvirtinimas paprastai negalimas,  vaikams plaučių TB diagnozė 
dažnai tik tikėtina. Užsikrėtusiems ŽIV vaikams TB diagnozę nus-
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tatyti sudėtingiau, nes keletas kitų ligų gali pasireikšti panašiai 
kaip TB, mažiau patikima ir tuberkulino odos testo interpretacija. 
TB diagnozuojama atsižvelgiant į kontaktą su sergančiu suaugusiu 
asmeniu,  TB klinikinius požymius ir simptomus bei tyrimo rezul-
tatus (7 lentelė). 

Įtariama tuberkuliozė
•  Kontaktas su sergančiuoju TB
•  Nepasveikimas po tymų
•  Svorio mažėjimas, kosulys ir švokštimas bei antibiotikų 
neveiksmingumas
•  Neskausmingas paviršinių limfmazgių padidėjimas

Tikėtina tuberkuliozė
TB įtariama, jei yra vienas iš šių požymių:
•  teigiamas (≥5 mm) tuberkulino odos testas
•  būdingi krūtinės ląstos radiografiniai pakitimai
•  būdingi histologiniai biopsinės medžiagos pakitimai
•  specifinio TB gydymo poveikis

Patvirtinta tuberkuliozė 
•  Rūgščiai atsparių  lazdelių (RAB) nustatymas sekrete ar audiniuose 
mikroskopu, arba kultūroje
•  Grynos mikobakterijų kultūros išskyrimas ir rūšies (Mycobacterium 
tuberculosis) nustatymas

7 lentelė. Tuberkuliozės nustatymas vaikams

ŽIV nustatymas vaikams, sergantiems TB
Vaikams iki 18 mėnesių ŽIV infekcijos diagnozė nustatoma 

tiriant ŽIV RNR polimerazės grandinine reakcija (PGR). Vyres-
niems vaikams ŽIV infekcija nustatoma aptikus ŽIV antikūnų 
imunofermentinės analizės (IFA) metodu bei atlikus ŽIV antikūnų 
imunobloto reakciją [11, 20].
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SERGANČIO DVEJOPA TB IR ŽIV INFEKCIJA 
VAIKO PRIEŽIŪRA

TB gydymas
Jei užsikrėtusiam ŽIV vaikui nustatoma tuberkuliozė, jos gy-

dymas yra prioritetinis ir turi būti skiriamas iš karto, diagnozavus 
tuberkuliozę. Rekomenduojami vaistų nuo TB deriniai bei vaistų 
dozė vienam kg kūno svorio yra tokie patys kaip ir suaugusiems ir 
paaugliams (1 priedas).

ARV gydymas
Užsikrėtę ŽIV vaikai, kuriems patvirtinta TB diagnozė, pirmiausia 

turi būti gydomi nuo TB. ARV gydymas pradedamas pagal klinikinius 
ir imunologinius kriterijus (8 lentelė). 

8 lentelė. Užsikrėtusių ŽIV vaikų, kuriems nustatyta aktyvi TB, 
gydymo strategija

Kriterijai TB gydymas  ARV gydymas

Jei yra indikacijų skirti 
gydymą pagal klinikinius, 
imunologinius ir virusolo-
ginius kriterijus 

Pradedamas 
nedelsiant

ARV gydymas prade-
damas po 2-8 savaičių 
nuo TB gydymo 
pradžios

Jei nėra indikacijų skirti 
ARV gydymo

Pradedamas 
nedelsiant

ARV gydymas 
neskiriamas. Stebi-
mas gydymą nuo TB 
poveikis: jei nėra 
pagerėjimo, svar-
stoma ARV gydymo 
galimybė  

Užsikrėtusiems ŽIV vaikams, sergantiems TB, ARV vaistų 
deriniai parenkami pagal turimą pediatrinę vaistų formą bei doza-
vimo ypatybes (ypač vaikams iki 3 metų) (9 lentelė).  
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9 lentelė. Rekomenduojami ARV vaistų deriniai užsikrėtusiems 
ŽIV vaikams, gydomiems nuo TB 

Vaiko amžius ARV vaistų klasė ARV vaistų derinys

<3 metai

Pirmojo pasirinkimo
3NATI

Zidovudinas (ZDV)
+ lamivudinas (3TC) 
+ abakaviras (ABC)

Alternatyva
2NATI + 1NNATI

Zidovudinas (ZDV) 
+lamivudinas (3TC) 
+ nevirapinas (NVP)

≥3 metai

Pirmojo pairinkimo
2NATI + 1NNATI

Zidovudinas (ZDV) 
+ lamivudinas (3TC) 
+ efavirenzas (EFV)

Alternatyva
3NATI

Zidovudinas (ZDV) 
+ lamivudinas (3TC) 
+ abakaviras (ABC)

•  Jei zidovudinas (ZDV) netoleruojamas ar sukelia nepageidau-
jamas reakcijas, jį galima pakeisti stavudinu (d4T).

•  Jei nevirapino (NVP) skiriama kartu su rifampicinu, vaikas 
stebimas dėl galimo hepatotoksiškumo. 

•  Efavirenzas (EFV) nerekomenduojamas vaikams iki 3 metų, 
taip pat lytiškai aktyvioms mergaitėms, kurios nesinaudoja 
tinkamomis kontraceptinėmis priemonėmis, ir nėštumo metu.  

Užsikrėtusiems ŽIV vaikams, gydomiems nuo TB, turi būti 
taikoma pirminė trimetoprimo/sulfametoksazolio (TMP/SMZ) 
profilaktika, nepaisant imunosupresijos laipsnio.

Gydant nuolatos stebimi klinikiniai požymiai ir simptomai, 
imunologiniai ir virusologiniai rodikliai, vaistų vartojimo režimo 
laikymasis bei kūdikio ar vaiko augimas (mityba). 
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DUOMENYS, KURIE TURĖTŲ BŪTI RENKAMI

Gerinant TB / ŽIV pacientų priežiūrą ir įgyvendinat bendrus TB 
ir ŽIV kontrolės, priežiūros ir profilaktikos veiksmus, rekomen-
duojama reguliariai (pvz., kas mėnesį, ketvirtį ar pusmetį) rinkti 
duomenis apie pacientus, sergančius dvejopa TB ir ŽIV infekcija:

•  užregistruotų TB pacientų skaičių;
•  TB pacientų, tirtų dėl ŽIV, skaičių;
•  TB  pacientų, kurių ŽIV tyrimo rezultatas teigiamas, skaičių;
•  užsikrėtusių ŽIV asmenų, kurie patikrinti dėl TB simptomų, 

skaičių;
•  užsikrėtusių ŽIV pacientų, kuriems naujai diagnozuota TB, 

skaičių; 
•  užsikrėtusių ŽIV pacientų, kuriems naujai diagnozuota 

TB ir kurių CD4 ląstelių ≥350/mm3, skaičių; 
•  užsikrėtusių ŽIV pacientų, kuriems naujai diagnozuota 

TB ir kurių CD4 ląstelių <350/mm3, skaičių;
•  TB / ŽIV pacientų, gydytų nuo TB, skaičių; 
•  TB / ŽIV pacientų, gydytų  ARV vaistais, skaičių; 
• TB / ŽIV pacientų skaičių pagal kiekvieną TB gydymo 

rezultatų kategoriją: išgydyti, baigę gydymą, nesėkmingai gydyti, 
mirę, nutraukę gydymą, išvykę;  

•  mirusių (nuo TB, nuo kitų AIDS indikacinių ligų ir dėl kitų 
priežasčių, nesusijusių su ŽIV / AIDS) TB / ŽIV pacientų skaičių.
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1 PRIEDAS. VAISTAI NUO TUBERKULIOZĖS 

10 lentelė. Pirmo pasirinkimo vaistų nuo tuberkuliozės formos 
bei rekomenduojamos dozės

Vaistas Vaisto 
forma 

Stiprumas Kasdienė paros dozė * 3 kartus per 
savaitę

Izoniazidas 
(H)

Tabletės 100, 300 mg 5 mg/kg 10 mg/kg

Rifampicinas 
(R)

Tabletės 
arba 
kapsulės

150, 300 mg 10 mg/kg
450 mg, jei svoris <50 kg
600 mg jei svoris ≥50 kg

10 mg/kg
450 mg, 
jei svoris <50 kg
600 mg, 
jei svoris ≥50 kg

Pirazinamidas 
(Z)

Tabletės 400 mg 25 mg/kg
(20-30 mg/kg)

35 mg/kg
(30-40 mg/kg)

Etambutolis 
(E)

Tabletės 100, 400 mg 15 mg/kg
(15-20 mg/kg)

30 mg/kg
(20-35 mg/kg)

Streptomici-
nas (S)

Injekcijų 
milteliai 

750, 1000 mg 15 mg/kg
(12-18 mg/kg)

15 mg/kg
12-18 mg/kg)

Sudėtiniai vaistai nuo TB
Vaistas Vaisto forma Stiprumas

Izoniazidas +rifampicinas Tabletės
Tabletės
Tabletės
Tabletės 
Tabletės

75+150 mg
150+300 mg
30+60 mg
150+150 mg (3 kartus per savaitę)
60+60 mg (3 kartus per savaitę)

Izoniazidas + etambutolis Tabletės 150+400 mg

Izoniazidas +rifampicinas 
+ pirazinamidas

Tabletės arba 
granulės

75+150+400 mg
30+60+150 mg
150+150+500 mg (3 kartus  per savaitę)

Izoniazidas +rifampicinas 
+ pirazinamidas 
+ etambutolis

Tabletės 75+150+400+275 mg

* - kai gydoma rifampicinu ir ARV vaistais, vaistų nuo TB skiriama kasdien
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2 PRIEDAS. ANTIRETROVIRUSINIAI VAISTAI 

11 lentelė. Rekomenduojamos ARV vaistų dozės pacientams, 
sergantiems dvejopa TB ir ŽIV infekcija

Vaistas (sutrumpinimas) Rekomenduojama dozė

NATI
Abakaviras (ABC) 300 mg 2 kartus per dieną
Didanozinas (ddI)* 400 mg kartą per dieną 

(250 mg, jei svoris<60 kg) 
arba 200 mg 2 kartus per dieną

Lamivudinas (3TC) 150 mg 2 kartus per dieną
300 mg 1 kartą per dieną

Zidovudinas (AZT, ZDV) 300 mg 2 kartus per dieną
Tenofoviras (TDF) 245 mg 1 kartą per dieną
NNATI

Efavirenzas (EFV) 600 mg 1 kartą per dieną

PI
Lopinaviras / ritonaviras + 
ritonaviras (LPV/r + RTV)

400/100 mg + 300mg 2 kartus per dieną

Sakvinaviras + ritonaviras  
(SQV+ RTV)

400 mg + 400 mg 2 kartus per dieną

*  kai ddI skiriama su TDF, ddI duodama po 250 mg kartą per dieną, jei svoris >60 kg, 
ir 125-200 mg per dieną, jei svoris <60 kg. 
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12 lentelė. Rekomenduojami ARV vaistai pacientams, 
sergantiems dvejopa TB ir ŽIV infekcija  

Vaistas 
(sutrumpinimas) Vaisto forma Dozavimas

Abakaviras 
(ABC)

Tabletės 300 mg
20 mg/ml

Didanozinas 
(ddI)

Tabletės
Milteliai geriamajam tirpalui
Milteliai vaikams

Pailginto veikimo kapsulės

25, 50, 100, 150, 200 mg
100, 167, 250 mg
2 ir 4 g buteliukai di-
danozino
120, 200, 250, 400 mg

Lamivudinas
 (3TC)

Tabletės
Geriamasis tirpalas

150, 300 mg
10 mg/ml 

Zidovudinas 
(AZT, ZDV)

Tabletės
Kapsulės
Geriamasis tirpalas
Intraveninis tirpalas

250, 300 mg
100 mg
50 mg/5ml
10 mg/ml

Tenofoviras
(TDF)

Tabletė 245 mg

Efavirenzas
 (EFV)

Kapsulės
Tabletės

50, 100, 200 mg
600 mg

Lopinaviras / 
ritonaviras (LPV/r)

Tabletės
Kapsulės
Geriamasis tirpalas

200/50 mg
133,3/33,3 mg
80/20 mg/ml

Sakvinaviras 
(SQV)

Kapsulės
Tabletės

200 mg
500 mg

Ritonaviras 
(RTV)

Kapsulės
Geriamasis tirpalas

100 mg
80 mg/ml

Sudėtiniai vaistai
Zidovudinas / 
lamivudinas 

Tabletės 300/150 mg

Zidovudinas / 
lamivudinas / 
abakaviras

Tabletės 300/150/300 mg

Abakaviras / 
lamivudinas

Tabletės 600/300 mg

Tenofoviras / 
emtricitabinas

Tabletės 245/200 mg
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3 PRIEDAS. ANTIRETROVIRUSINIŲ VAISTŲ 
IR RIFAMICINŲ DERINIMAS

13 lentelė. Rifampicino ir ARV vaistų skyrimo kartu 
rekomendacijos [21, 22]

Antiretrovirusinis 
vaistas 

Rekomenduojama ARV vaisto dozė Rifampicino 
dozės kaita 

Nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NNATI)
Efavirenzas (EFV) 600 mg (gali būti didinama iki 800 

mg/d., kai paciento svoris didesnis 
nei 60 kg)

600 mg/d.

Nevirapinas (NVP) 200 mg 2k/d 600 mg/d.
Etravirinas Neskiriama su rifampicinu
Proteazės inhibitoriai (PI)
Atazanaviras (ATV) Neskiriama su rifampicinu

Neskiriama su rifampicinu
Neskiriama su rifampicinu
Neskiriama su rifampicinu
Neskiriama su rifampicinu
Neskiriama su rifampicinu

Fosamprenaviras (FPV)
Indinaviras (IDV)
Nelfinaviras  (NFV)

Sakvinaviras (SQV)

Ritonaviras (RTV) Įprastinė dozė 600 mg/d.
Dviejų PI deriniai

Sakvinaviras (SQV) + 
ritonaviras (RTV)

SQV 400 mg + RTV 400 mg 2 kartus 
per dieną

600 mg/d.

Lopinaviras / ritonaviras 
(LPV/r) (Kaletra)

LPV/r dozė didinama 
iki 800/200 mg 2 kartus per dieną

600 mg/d.

Lopinaviras / ritonaviras 
(LPV/r) + ritonaviras 
(RTV)

LPV/r  400/100 mg + RTV 300 mg 
2 kartus per dieną

600 mg/d.

Koreceptorių antagonistai
Maravirokas Didinama iki 600 mg 

2 kartus per dieną
600 mg/d.

Integrazės inhibitoriai 

Raltegraviras Įprastinė dozė 600 mg/d.
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14 lentelė. Rifabutino ir ARV vaistų skyrimo kartu rekomendaci-
jos [21, 22]

Antiretrovirusinis 
vaistas 

 ARV vaisto dozė Rifabutino dozės kaita* 

Nenukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai (NNATI)
Efavirenzas (EFV) Įprastinė dozė Didinama iki 450 mg kasdien arba   

600 mg 3 kartus per savaitę
Nevirapinas (NVP) Įprastinė dozė 300 mg kasdien arba

300 mg 3 kartus per savaitę
Etravirinas Įprastinė dozė 300 mg kasdien arba

300 mg 3 kartus per savaitę
Proteazės inhibitoriai (PI)
Atazanaviras (ATV) Įprastinė dozė Mažinama iki 150 mg kas 2 dieną 

arba 150 mg 3 kartus per savaitę
Fosamprenaviras (FPV) Įprastinė dozė Mažinama iki 150 mg kasdien arba 

300 mg 3 kartus per savaitę
Indinaviras (IDV) Didinama iki 1000 mg 

kas 8 val.
Mažinama iki 150 mg kasdien arba 
300 mg 3 kartus per savaitę

Nelfinaviras  (NFV) Įprastinė dozė Mažinama iki 150 mg kasdien arba 
300 mg 3 kartus per savaitę

Sakvinaviras (SQV) Sakvinaviras ir rifabutinas neskiriami kartu

Dviejų PI deriniai

Lopinaviras / ritonaviras  
(LPV/r) (Kaletra)

Įprastinė dozė Mažinama iki 150 mg kas 2 dieną 
arba 150 mg 3 kartus per savaitę

Ritonaviro skiriama sti-
prinamosiomis  dozėmis 
su sakvinaviru, indina-
viru, fosamprenaviru, 
atazanaviru, tipranaviru ar 
darunaviru

Įprastinė dozė Mažinama iki 150 mg kas 2 dieną 
arba 150 mg 3 kartus per savaitę

Koreceptorių antagonistai
Maravirokas Įprastinė dozė Įprastinė dozė
Integrazės inhibitoriai 

Raltegraviras Įprastinė dozė Įprastinė dozė

*Jei CD4 ląstelių skaičius didesnis nei 100/mm3, rifabutino gali būti skiriama 2 kartus 
per savaitę su fosamprenaviru, indinaviru, nelfinaviru, efavirenza, nevirapinu.
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