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ABSTRACT. Here we present the results of retrospective analysis of medical records of 2292 patients with all forms of 
pulmonary tuberculosis aged 20 to 65 years, who were treated at the National Institute of Tuberculosis and Pulmonology 
named after F.G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine in 2000-2018. We analyzed the most 
common side effects of anti-tuberculous drugs and their impact on treatment effectiveness. Practical recommendations 
for the elimination of adverse reactions to anti-tuberculous drugs in order to increase the effectiveness of treatment of 
patients with pulmonary tuberculosis are given here.
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Побічні реакції на протитуберкульозні препарати 
у хворих на туберкульоз легень і шляхи їх усунення

РЕЗЮМЕ. Представлено результати ретроспективного аналізу матеріалів медичної документації 2292 пацієнтів 
зі всіма формами туберкульозного процесу легень віком від 20 до 65 років, які перебували на лікуванні в Національ-
ному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України у 2000-2018 роках, стосовно найчастіших 
побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та впливу їх на ефективність лікування. Наведено практичні 
рекомендації щодо усунення побічних реакцій на протитуберкульозні препарати з метою підвищення ефективності 
лікування хворих на туберкульоз легень.
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РЕЗЮМЕ. Представлены результаты ретроспективного анализа материалов медицинской документации 2292 па-
циентов со всеми формами туберкулезного процесса легких в возрасте от 20 до 65 лет, которые находились на ле-
чении в Национальном институте фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины в 2000-2018 годах, 
касательно наиболее часто встречающихся побочных реакций на противотуберкулезные препараты и влияния их 
на эффективность лечения. Даны практические рекомендации по недопущению побочных реакций на противоту-
беркулезные препараты при лечении больных туберкулезом легких с целью повышения эффективности их лечения.
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