
Основні принципи 
хіміотерапії хворих на МРТБ 

та РР ТБ



Мета

Поглибити знання щодо принципів хіміотерапії у хворих на МРТБ.

Завдання:

 Розглянути види режимів хіміотерапії у хворих на МРТБ.

 Вивчити основні принципи підбору оптимальної схеми хіміотерапії 
при індивідуалізованому режимі.

 Обговорити складові хіміотерапії залежно від профілю 
резистентності МБТ.

 Вивчити режими хіміотерапії для полірезистентного ТБ (ПРТБ).

 Розглянути особливості хіміотерапії у вагітних, дітей, при супутній 
патології.
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Алгоритм дій щодо призначення лікування 
хворим на ХРТБ:

Крок 1: При діагностиці ТБ - отримання: МБТ+Ріф+
або встановлення: РМРТБ, НЛ-1 у ТБ/ВІЛ 

Стандартний 
режим 

Емпіричний 
режим: якщо 
відомо ТМЧ 

джерела 
контакту  

Крок 2.1: При отриманні К+Рез+: 

Індивідуалізований 
режим (навіть якщо 
відповідає схемі ХТ 

стандартного режиму)

До отримання
ТМЧ МБТ

Крок 2.2: При отриманні
К-Рез0/К-Рез-: 

РифТБ

МРТБ

РРТБ



Фази лікування туберкульозу

 Інтенсивна фаза (знищення метаболічно активних
МБТ та фагоцитованих макрофагами - досягнення
конверсії мокротиння) - застосовують інтенсивне
лікування – 4 препарати, 5- для МРТБ.

 Підтримуюча фаза – стійке припинення 
розмноження  популяції МБТ(закріплення ефекту
лікування) – застосвують менш інтенсивне лікування (2 
препарати, 4 – для МРТБ)



Тривалість лікування

• Для досягнення позитивного ефекту 
лікування важливо дотримуватися 
тривалості лікування

• При чутливому ТБ тривалість лікування 
враховується по прийнятих дозах, а не днях 
або місяцях, при МРТБ - днях або місяцях

• Доза – сукупність добових доз всіх

призначених препаратів                        
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Стандартизоване лікування за 4 
кат

8 Z Cm Lfx* Рt (Et) Cs (± PAS)/ 

12 Z Lfx Pt(Et) Cs (± PAS)

• Lfx призначається в бактерицидних дозах 

• (0,75 г хворим з масою тіла до 50 кг, та 1,0 г. з масою тіла 
більше ніж 50 кг)



Основний принцип складання схеми 

лікування 

ЗАСТОСОВУВАТИ В ІФ НЕ МЕНШЕ 4 ПТП ІІ РЯДУ, 

включаючи ін'єкційні, які з найвищою 

вірогідністю можуть бути  

ЕФЕКТИВНИМИ, та додатково піразинамід

7



Ефективність лікарських засобів 
підтверджується декількома 

факторами:

а) результати ТМЧ показують 
чутливість – основна вимога

б) препарат не застосовувався 
раніше у попередній схемі, що була 
неефективною



Фторхінолони

 Основний препарат у режимі ХРТБ

 Завжди у режимі ХТ повинен бути 
фторхінолон

 При чутливості Ofx – призначаємо 
Lfx, при резистентності – Mfx/Gfx



Кратність прийому ліків

 Щоденний – оптимально

 Інтермітуючий прийом (3 рази на 
тиждень) – тільки для аміноглікозидів
після отримання негативації мокроти за 
посівом

 Для ін’єкційних ПТП можна застосувати 
прийом 6 разів на тиждень

 Однократно прийом за добу ПТП груп 1-3

 Допускається двократний прийом добової 
дози для ПТП 4 групи



Основні принципи хіміотерапії 
хворих на РРТБ.

Нові протитуберкульозні 
препарати



Основний принцип складання схеми лікування – НЕ 
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ХВОРИХ З МРТБ: 

ЗАСТОСОВУВАТИ В ІФХТ НЕ МЕНШЕ 4 ПТП ІІ РЯДУ, 
включаючи ін'єкційні, які з найвищою вірогідністю можуть бути  

ЕФЕКТИВНИМИ, та додатково піразинамід
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Проблема в тому, що як правило у хворих на РРТБ не набирається 
4 ефективних ПТП ІІ ряду, тому для РРТБ в обов’язковому порядку повинен 

застосовуватись додатковий принцип:

Якщо не набирається 4-х ефективних ПТП із ІІ ряду, 
ЗАСТОСОВУВАТИ В ІФХТ не менш ніж 2 ПТП 5 групи, 

у першу чергу ЛІНЕЗОЛІД та ізоніазид у підвищених дозах

Принцип 1 
(основний):

Принцип 2:

Загальна кількість ПТП у режимі ХТ протягом ІФХТ – не менше 6-тиПринцип 3:

Але…….
!!!

Тривалість прийому ПТП 2-ї групи (ін’єкційні) може бути продовжена, 
загальна тривалість ОКХТ при цьому без додаткових показань 

залишається 20 місяців

Принцип 4:



Фторхінолони, ін’єкційні ПТП 
(їх значимість при відсутності у схемі нових ПТП)

 Основний препарат у режимі РРТБ – фторхінолон.

 Завжди у режимі ХТ повинен бути фторхінолон, навіть 
якщо є резистентність за ТМЧ МБТ до усіх фторхінолонів.

 У хворих на РРТБ потрібно застосовувати капреоміцин.

 Якщо є резистентність і до Km, і до Cm, призначають Cm.



Нові протитуберкульозні препарати

 На даний час у світі серед РРТБ «ефективне лікування»
досягається лише у 22,0% випадків (серед МРТБ – у 48,0%,
відповідно).

 Така ефективність є незадовільною для досягнення мети
подолання епідемії ТБ, тому найбільш актуальними
науковими напрямками є розробки нових ПТП та нових схем
лікування із ними.



Нові препарати – нові надії

Прогрес щодо досліджень нових 
ліків полягає у наступному:
На даний час для лікування МРТБ 
використовувались 2 нових ПТП:
БЕДАКВІЛІН
ДЕЛАМАНІД 
(видані стандарти щодо їх 
використання у 2013-2014 роках);

На майбутнє, нові скорочені 
режими, що включають нові 
(основний ПТП - ПРЕТОМАНІД –
РА-824) та існуючі ПТП, 
знаходяться на етапі досліджень.



Висновки
 Стандартний режим хіміотерапії призначається до отримання ТМЧ МБТ;

після його отримання режим називається індивідуалізований (тобто
відповідає ТМЧ МБТ), навіть якщо він за складом не змінюється.

 Основний принцип – у режимі хіміотерапії повинно бути не менше 4
ефективних ПТП ІІ ряду.

 Загальна кількість ПТП у режимі лікування повинна становити не менше 5 – 6
препаратів.

 Основний препарат у режимі хіміотерапії – фторхінолон. Він повинен бути
максимально ефективним.

 Ефективний протитуберкульозний препарат – це препарат, до якого
визначають чутливість і в якого нема досвіду попе-реднього неефективного
лікування (раніше не застосовувався).

 Нові ПТП направлені у першу чергу на включення їх до нових схем
хіміотерапії з основними цілями: зменшити кількість ПТП у режимі та
скоротити тривалість застосування ПТП та, як результат, підвищити
ефективність лікування.



Дякую за увагу!


