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• ризик мультирезистентного туберкульозу з генера-
лізованими тяжкими швидко прогресуючими формами 
туберкульозу, особливо при поєднані з ВІЛ/СНІДом. 

Висновки
1. Меропенем підвищує ефективність лікування хво-

рих на туберкульоз з мульти- та розширеною резистент-
ністю, а також з ризиком мультирезистентного туберку-
льозу на 21,0 % (р < 0,05) та має задовільну переноси-
мість у хворих із зазначеною патологією.

2. У хворих з ризиком мультирезистентного туберку-
льозу призначення ізоніазиду, рифампіцину та стрепто-
міцину не показане в силу високої резистентності до них 
(86,0−93,0) %. Етамбутол також має достатньо високу 
резистентність (57,0 %), що значно обмежує його засто-
сування. При резистентності до зазначених вище препа-
ратів, лікування туберкульозу проводиться препарата-
ми ІІ ряду, а у випадках розширеної резистентності пре-
паратом вибору може бути меропенем.

3. Меропенем рекомендується призначати в дозі 
1000−2000 мг довенно під час інтенсивної фази хіміоте-
рапії в поєднанні щонайменше з 3-а АМБП хворим на 
туберкульоз з мульти- та розширеною резистентністю за 
результатами ТМЧ до АМБП I і II ряду, а у разі його відсут-
ності при рмртб за наявності генералізованих та тяжких 
швидко прогресуючих форм туберкульозу, в тому числі 
при ТБ/ВІЛ/СНІД.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРОПЕНЕМА В 
АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХИМИО
РЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА

А. А. Петренко
Резюме

В статье представлены результаты открытого контролиро-
ванного исследования клинической эффективности и перено-
симости меропенема у 92 больных туберкулезом с мульти- и 
расширенной резистентностью и риском развития мультире-
зистентного туберкулеза. Дополнительное назначение меропе-
нема на протяжении 1−2 месяцев позволило повысить эффек-
тивность лечения больных на 21,0 %. Переносимость меропене-
ма была удовлетворительной.

EFFICACY OF MEROPENEM IN ANTIMYCOBACTE
RIAL THERAPY OF PATIENTS WITH DRUG
RESISTANT TUBERCULOSIS

O. O. Petrenko
Summary

Clinical efficacy and safety data of meropenem used for 
treatment of 92 patients with multi-, extensively drug resistant 
tuberculosis and risk of multidrug resistant tuberculosis, enrolled in 
open controlled study, have been presented in current article. 
Addition of meropenem to conventional therapy for 1–2 months 
allowed to improve treatment effectiveness by 21,0 %. Meropenem 
was satisfactory tolerated by patients.


