
INFUSION & CHEMOTHERAPY 1–2018  |  25

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ

Ігнатьєва В. І.1, Марцинюк Т. М.1, Святненко В. А.2, Гуменюк Г.Л.3 
1. Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ. 
2. Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ. 
3. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України.
Конфлікт інтересів: немає.

МЕТА. Оцінити актуальність впровадження сучасних методів діагностики медикаментозних ускладнень з боку нервової 
системи у фтизіатричну практику. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Нами проведено аналіз літературних даних з проблеми діагностики медикаментозних усклад-
нень з боку нервової системи у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень протягом основного курсу хіміотерапії.
РЕЗУЛЬТАТИ. За результатами аналізу було виявлено, що на сьогодні у фтизіатричній практиці має місце гіпер- або 
гіподіагностика медикаментозних ускладнень з боку нервової системи у хворих на мультирезистентний туберкульоз 
легень протягом основного курсу хіміотерапії, що пов’язано з відсутністю технічних засобів контролю і необхідністю 
залучення вузьких спеціалістів - отоларинголога, офтальмолога і невропатолога для отримання заключень. 
ВИСНОВКИ. Відсутність даних про розповсюдженість медикаментозних ускладнень з боку нервової системи зумов-
лена можливістю їх виявлення тільки за допомогою технічних засобів контролю і на підставі заключень вузьких спеці-
алістів. Широке втілення електоенцефалографії із застосуванням викликаних потенціалів та аудіометрії у фтизіатричну 
практику дозволить отримувати об`єктивні дані щодо розповсюдженості, проводити чітку диференційну діагностику, 
моніторинг перебігу таких ускладнень, а також вчасно і в необхідному обсязі проводити їх лікування.
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PURPOSE. To analyze the relevance of introduction of modern diagnostics methods for the evaluation of drug-related 
complications that affect the nervous system in TB treatment practice.
MATERIALS AND METHODS. We have analyzed the literature data regarding the problem of diagnosing drug-related 
complications that affect the nervous system in patients with multi-drug resistant pulmonary tuberculosis during the main 
course of chemotherapy.
RESULTS. According to the results of the analysis, it was revealed that today in the TB practice there is over- or under-di-
agnosing of drug-related complications from the part of nervous system in patients with multi-drug resistant pulmonary tu-
berculosis during the main course of chemotherapy, which is due to the lack of technical possibilities of control and the need 
to get conclusions from specialists with narrow expertise – otolaryngologists, ophthalmologists and neuropathologists.
CONCLUSIONS. The lack of data on the prevalence of drug-related nervous system complications is due to the possibility 

The relevance of the use of electroencephalography and audiometry for 
the diagnosis of drug-related nervous system complications in patients 
with multi-drug resistant pulmonary tuberculosis during the main course 
of chemotherapy
Ignatieva V. I.1, Martsinyuk T. M.1, Svyatnenko V. A.2, Gumeniuk G. L.3 
1. State Enterprise “National Institute for Phthisiology and Pulmonology named after F.G. Yanovskyi of the National Academy of 
Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv. 
2.The National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv. 
3. P. L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv.
CONFLICT OF INTERESTIS: none

УДК 616/24-002.5-085.2/.3:611.81-07

DOI: 10.32902/2663-0338-2018-18-1-25-29



26  |  1–2018 INFUSION & CHEMOTHERAPY

РУБРИКАОГЛЯДОВА СТАТТЯ

Не дивлячись на те, що останнім часом має місце тенден-
ція до зниження показника захворюваності на туберкульоз, 
проблема лікування мультирезистентного туберкульозу в 
Україні набуває все більшого медико-соціального значен-
ня. Це пов`язано як зі складностями підбору ефективних 
режимів хіміотерапії згідно з профілем медикаментозної 
чутливості мікобактерій туберкульозу [8, 9, 25], так і з ря-
дом побічних ефектів, які виникають протягом інтенсивної 
фази основного курсу хіміотерапії [10, 13], дороговартісні-
стю лікування та високими показниками непрацездатності і 
смертності від цього захворювання. 

Більше 95 % випадків смерті від туберкульозу відбува-
ється в країнах з низьким і середнім рівнем економічного 
розвитку. Ця хвороба є однією з трьох основних причин 
смерті жінок у віці від 15 до 44 років та ВІЛ-інфікованих 
хворих, і становить чверть від усіх випадків смерті [24, 26].

Генетична мутаційна пластичність дозволяє мікобакте-
ріям доволі швидко пристосовуватися до дії вже існуючих 
та нових протитуберкульозних препаратів, в результаті 
чого виникає генерація стійких форм збудника інфекції, а 

феномен лікарської резистентності мікобактерій набуває 
все більшої актуальності. 

Поліхіміотерапія – головний принцип лікування муль-
тирезистентного туберкульозу (МРТБ). Доведено – якщо 
лікування починати одним-двома препаратами або періо-
дично припиняти лікування, то виникає можливість форму-
вання антибіотикорезистентних мікобактерій. Тому терапія 
свіжих форм туберкульозу потребує застосування декіль-
кох протитуберкульозних препаратів, від лікаря – ретель-
ного контроля за виконанням хворим призначеного курсу 
лікування, а від хворого – суворо дотримуватись призна-
чення. Погіршує ситуацію з туберкульозу в Україні збіль-
шення показника захворюваності на СНІД, а відповідно і 
зростання випадків ко-інфекції, коли туберкульоз виникає 
на тлі пригнічення імунітету [20].

Підраховано, що вартість курсу терапії вперше діагнос-
тованого туберкульозу, чутливого до протитуберкульозних 
препаратів складає приблизно 40 доларів США, а мульти-
резистентного – декілька тисяч доларів, причому при низь-
кій ефективності кінцевого результату (виліковування) . 

ЦЕЛЬ. Оценить актуальность внедрения современных методов диагностики медикаментозных осложнений со стороны 
нервной системы в фтизиатрическую практику.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами проведен анализ литературных данных по проблеме диагностики медикаментозных ослож-
нений со стороны нервной системы у больных мультирезистентным туберкулезом легких в течение основного курса химиотерапии.
РЕЗУЛЬТАТЫ. По результатам анализа было выявлено, что на сегодня во фтизиатрической практике имеет место гипер- 
или гиподиагностики медикаментозных осложнений со стороны нервной системы у больных мультирезистентным туберку-
лезом легких в течение основного курса химиотерапии, что связано с отсутствием технических средств контроля и необхо-
димостью привлечения узких специалистов — отоларинголога, офтальмолога и невропатолога для получения заключений.
ВЫВОДЫ. Отсутствие данных о распространенности медикаментозных осложнений со стороны нервной системы обуслов-
лена возможностью их обнаружения только с помощью технических средств контроля и на основании заключений узких 
специалистов. Широкое воплощение електоенцефалографии с применением вызванных потенциалов и аудиометрии в фти-
зиатрическую практику позволит получать объективные данные о распространенности, проводить четкую дифференциальную 
диагностику, мониторинг развития таких осложнений, а также своевременно и в необходимом объеме проводить их лечение.

of their detection only with the help of specific technical means of control and on the basis of the conclusions of narrow 
specialists. The wide introduction of electroencephalography using evoked potentials and audiometry in TB practice will al-
low obtaining objective data on prevalence, carrying out clear differential diagnostics, monitoring the development of such 
complications, as well as providing timely treatment within the required amount.
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