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REZUMAT
MDR-TB este cel mai ades o afec¡iune „iatrogenå“ rezultatå din utilizarea, direct sau indirect, a unei monoterapii. MDR-TB este o
formå de tuberculozå care nu råspunde la regimurile terapeutice standardizate utilizate actual ¿i se datoreazå, cel mai ades, lipsei
complian¡ei la tratament, atât a medicilor, cât ¿i a pacien¡ilor.
Problemele ridicate de tratamentul MDR-TB sunt legate de existen¡a unui numår mic de medicamente eficiente ¿i tolerabile folosite
în tratamentul tuberculozei, de un råspuns slab la drogurile de linia I, o duratå lungå a tratamentului care este mult mai scump ¿i cu
mai multe efecte secundare. Diagnosticul este complex iar bolnavii trebuie supraveghea¡i ¿i monitoriza¡i riguros.
În cazul MDR-TB, Programul Na¡ional de Control al Tuberculozei recomandå folosirea tratamentelor individualizate, cu o fazå
ini¡ialå empiricå, ulterior adaptate în func¡ie de rezultatele testelor de sensibilitate.
Cuvinte cheie: tuberculoza multidrog rezistentå, tratament individualizat

ABSTRACT
MDR-TB is most frequently a „man-made phenomenon“ which results from using, directly or indirectly, a monotherapy. MDR-TB
is a form of tuberculosis which doesn’t respond to standardized treatment used nowadays and is due most often to the lack of
compliance to the treatment, both of the doctors and the patients.
The problems posed by the treatment of MDR-TB are linked to the existence of a small number of efficient and tolerated drugs used
in the treatment of tuberculosis, to a weak response to the first-line drugs, to a long duration of the treatment, which is much more
expensive and has more side-effects. The diagnosis is complex and the patients must be strictly supervised and monitored.
In the case of MDR-TB, The TB National Control Programme recommends the use of individualised treatments, with an initial
empiric phase and later adapted depending on the results of sensitivity tests.
Key words: multidrug-resistant tuberculosis, individualised treatment

DEFINIºII

FACTORI DE RISC PENTRU DEZVOLTAREA
CHIMIOREZISTENºEI

Multidrog rezisten¡a (multidrug resistence –
MDR) este un tip specific de polirezisten¡å, ce se
define¿te ca rezisten¡a tulpinilor la drogurile majore HIN ¿i RMP, înso¡itå sau nu de rezisten¡å la
alte medicamente.
Chimiorezisten¡a extinså (XDR) reprezintå rezisten¡a la HIN ¿i RMP, la care se adaugå rezisten¡a
la oricare dintre fluorochinolone ¿i la cel pu¡in unul
dintre urmåtoarele droguri injectabile folosite în
tratamentul TB: capreomicina, kanamicina ¿i amikacina.
Recent a fost propus ¿i termenul de XXDRTB (extremely extensive drug resistance) pentru
cazurile cu rezisten¡å la toate drogurile de linia I
¿i a II-a.

Factorii de risc pentru dezvoltarea chimiorezisten¡ei sunt imputabili pacien¡ilor, personalului medical ¿i/sau sistemului sanitar.
Non-complian¡a la terapie (omisiune a unuia sau
mai multor medicamente, omisiune a unor doze,
abandonuri repetate), lipsa de educa¡ie a pacientului, tratamentul antituberculos anterior, efectele
adverse, condi¡iile anatomice locale care nu permit
realizarea unei concentra¡ii minime inhibitorii intralezionale ¿i bolile asociate (malabsorb¡ie, imunodepresie, alcoolism ¿i dependen¡a de droguri, boli
psihice) se includ în categoria factorilor de risc
care ¡in de pacient.
Personalul medical poate induce acest fenomen
prin nerespectarea regimurilor standard (monoterapie,
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subdozare, numår insuficient de medicamente asociate, duratå prea scurtå a tratamentului), adåugare
a câte unui medicament activ (monoterapie mascatå,
indirectå) ¿i administrarea intermitentå a tratamentului la cazurile de MDR.
În ultimå instan¡å, to¡i ace¿ti factori ¡in de un
program na¡ional de control al tuberculozei deficitar prin neutilizarea tratamentului sub directå
observare (DOTS), diagnostic tardiv, lipsa accesului la resurse (scheme neadecvate din cauza aprovizionårii deficitare cu medicamente antituberculoase, medicamente de calitate inferioarå cu biodisponibilitate scåzutå) precum ¿i de condi¡ii improprii de izolare a pacien¡ilor cu MDR (MDR în
spa¡ii ventilate necorespunzåtor, circuite comune).
În concluzie, rezisten¡a M. tuberculosis la drogurile antituberculoase este mai degrabå o
iatrogenie. Tulpinile sålbatice de M. tuberculosis
care nu au fost niciodatå expuse la droguri antituberculoase nu sunt aproape niciodatå clinic rezistente. MDR-TB este mai degrabå un fenomen
social decât unul biologic, alåturi de reemergen¡a
TB cauzatå de HIV. For¡ele sociale care ac¡ioneazå
negativ sunt: neimplicarea politicå, såråcia, rasismul, discriminarea sexualå, religioaså etc. Persoanele cu acces limitat la DOTS (persoane fårå
adåpost, ¿omeri, de¡inu¡i, refugia¡i etc.) din cauza
barierelor sociale, economice ¿i culturale reprezintå categoria cea mai expuså.

IDENTIFICAREA CAZURILOR MDR-TB
Strategiile de identificare a cazurilor de MDR-TB
constau în identificarea grupelor de risc precum
¿i testarea sensibilitå¡ii la medicamentele antituberculoase.
Existå ¿ase categorii cu risc pentru MDR-TB:
1) e¿ecuri ale regimurilor de retratament; 2) contactul cu un caz cunoscut MDR-TB; 3) e¿ecuri ale
regimului I de tratament; 4) recidive sau pacien¡i
cu retratament dupå abandon; 5) expunere la germeni rezisten¡i în institu¡ii cu prevalen¡a mare a
MDR ¿i 6) pacien¡ii cu comorbiditå¡i asociate.
Bolnavii cronici (e¿ecul unui regim de retratament) au cel mai înalt risc de a fi dobândit rezisten¡å la antibiotice. Riscul ca un astfel de bolnav
så fie MDR poate ajunge pânå la 80%.
Contac¡ii apropia¡i ai pacien¡ilor cu MDR-TB
care dezvoltå TB au în cele mai multe cazuri MDR.
În aceste situa¡ii se va ¡ine seama de antibiogramå
(de preferat pentru linia a II-a) iar tratamentul empiric ini¡ial va fi efectuat în func¡ie de spectrul de
rezisten¡å al sursei.

139

Se considerå e¿ecuri ale regimului I de tratament bolnavii care prezintå sputa pozitivå dupå a
4-a lunå de tratament standard regim I (T4) cu
aten¡ionarea cå nu toate cazurile de e¿ec al primului
tratament înseamnå MDR. Alte cauze posibile de
e¿ec pot fi leziunile extinse, alte forme de chimiorezisten¡e ¿i incorectitudinea efectuårii tratamentului. În aceste situa¡ii se solicitå antibiograma din
cultura de la sfâr¿itul lunii a 2-a de tratament (T2).
Cele mai multe cazuri de recidive ¿i de retratament dupå abandon nu au risc de MDR, cu excep¡ia
recidivelor precoce care trebuie examinate cu aten¡ie
în acest sens.
Angaja¡ii din sec¡ii, laboratoare în care se diagnosticheazå ¿i trateazå MDR-TB sunt expu¿i în permanen¡å la acest tip de bolnavi ¿i au o inciden¡å a
TB de 8 ori mai mare decât la popula¡ia generalå.
Contactul prelungit cu cazuri MDR tratate cu scheme
ineficiente conduce la o contagiozitate mult prelungitå fa¡å de cazurile cu sensibilitate. În aceea¿i
categorie pot fi încadra¡i pacien¡ii fårå locuin¡å din
aziluri, adåposturi ¿i prizonierii.
Comorbiditå¡ile asociate care duc la cre¿terea
inciden¡ei MDR-TB sunt: sindromul de malabsorb¡ie, diareea cronicå ¿i imunosupresia (cel
mai frecvent prin HIV/SIDA).
Situa¡iile în care se recomandå testarea sensibilitå¡ii sunt: 1) pentru toate tulpinile de M.
tuberculosis izolate de la bolnavii la retratament;
2) pentru cazurile noi din culturile pozitive din
sputå de la T2 dacå microscopia este pozitivå la
T4 (e¿ec al primului tratament); 3) la toate tulpinile
izolate dupå 3 luni de tratament; 4) la caz de nou
contact cu MDR din cultura efectuatå din sputå
recoltatå înainte de începerea tratamentului (T0);
5) pentru pacien¡ii MDR (culturi pozitive la T0,
T6 ¿i T12, orice culturå pozitivå apårutå dupå conversia bacteriologicå). Dacå posibilitå¡ile materiale
permit, ar fi recomandabilå ¿i testarea tuturor tulpinilor provenite de la pacien¡ii infecta¡i HIV.
În interpretarea rezultatelor antibiogramei, clinicianul trebuie så fie avertizat cå rezultatele testelor de sensibilitate, indiferent cât de corect efectuate, råmân orientative întrucât testarea in vitro a
sensibilitå¡ii se face în condi¡ii diferite fa¡å de condi¡iile realizate in vivo. Din acest punct de vedere,
pot exista uneori neconcordan¡e între testul de sensibilitate ¿i evolu¡ia bolii sub tratament. Pentru HIN
¿i RMP rezultatele testelor de sensibilitate sunt cele
mai confidente, întotdeauna de luat în considerare
dacå sunt efectuate în laboratoare care asigurå
controlul de calitate intern ¿i extern. Pentru celelalte medicamente ¿i în special pentru cele de
linia a II-a, rezultatele testelor sunt mult mai frecvent grevate de erori.

140

REVISTA ROMÂNÅ DE BOLI INFECºIOASE – VOL. X, NR. 4, AN 2007

PRINCIPII TERAPEUTICE
Problemele apårute în tratamentul MDR-TB
sunt multiple ¿i uneori greu de rezolvat: råspuns
slab la drogurile de linia I, diagnostic complex, duratå
lungå a tratamentului, mult mai scump, mai multe
efecte secundare, necesitå supravegherea ¿i monitorizarea riguroaså a bolnavilor.
În cazul MDR-TB, Programul Na¡ional de
Control al Tuberculozei recomandå folosirea tratamentelor individualizate, cu o fazå ini¡ialå empiricå,
ulterior adaptate în func¡ie de rezultatele testelor de
sensibilitate. La pacien¡ii la care nu se poate întocmi
o schemå empiricå cu cel pu¡in 3 medicamente
neutilizate anterior pe baza datelor de anamnezå
terapeuticå, pentru a evita riscul de monoterapie,
este preferabil så nu se ini¡ieze tratamentul empiric
¿i så se a¿tepte rezultatul antibiogramei.

SELECTAREA DROGURILOR PENTRU
TRATAMENT (TABELUL 1)
GRUP 1 – Droguri de linia I cu administrare
oralå.
• Sunt cele mai potente ¿i mai bine tolerate
droguri antituberculoase.
• Vor fi utilizate numai la pacien¡ii la care
ABG sau anamneza terapeuticå sugereazå
faptul cå ele mai sunt încå eficiente.
• Pacien¡ii cu tulpini rezistente la niveluri joase
de HIN dar susceptibili la concentra¡ii înalte,
ar putea beneficia teoretic de tratamentul cu
doze înalte din acest medicament. Întrucât beneficiul clinic este înså scåzut, HIN nu poate
fi consideratå în aceste situa¡ii unul din cele 4
droguri de bazå ale regimului terapeutic.
• Noile rifamicine sunt considerate ineficiente
atunci când ABG eviden¡iazå rezisten¡å la
RMP (rezisten¡å încruci¿atå).

Tabelul 1
Gruparea drogurilor antituberculoase

• PZM poate fi utilizatå pe întreaga duratå a tratamentului dacå se estimeazå cå ea este eficientå.
Datoritå efectului såu sterilizant potent, în
special pe germeni intracelulari ¿i la pH acid,
se poate utiliza la bolnavi cu leziuni alterative
extinse, unde teoretic mediul este acid ¿i în
consecin¡å ¿i eficacitatea ei este maximå.
GRUP 2 – Droguri cu administrare parenteralå.
• Vor fi utilizate la to¡i pacien¡ii la care susceptibilitatea este documentatå sau suspectatå în ordinea ierarhicå bazatå pe eficacitate
(SM>KM =AK>CM=VM), toxicitate ¿i cost.
• Schema va cuprinde un medicament injectabil (SM, KM, AK, CM), pentru o perioadå
de cel pu¡in 6 luni, sau cel pu¡in 4 luni dupå
ce s-a ob¡inut negativarea în culturi. Când
riscul de toxicitate este crescut, dupå 2-3 luni
de terapie zilnicå, poate fi luatå în considerare terapia intermitentå (de 3 ori pe såptåmânå).
• Dacå tulpinile sunt sensibile, SM este drogul
de elec¡ie.
• KM ¿i AK reprezintå a doua alegere, prin
eficacitatea recunoscutå ¿i pre¡ul relativ scåzut. Tulpinile rezistente la SM pot fi sensibile
la KM ¿i AK, între cele douå droguri existå
înså rezisten¡å încruci¿atå.
• Dacå o tulpinå este rezistentå atât la SM cât
¿i la KM, va fi utilizatå capreomicina.
• Viomicina este similarå capreomicinei, fa¡å
de care prezintå rezisten¡å încruci¿atå.
GRUP 3 – Fluorochinolone.
• Se utilizeazå dacå tulpinile sunt susceptibile.
• Bazat pe ordinea descendentå a eficacitå¡ii in
vitro, cele mai eficiente fluorochinolone sunt:
moxifloxacina = gatifloxacina > levofloxacina
> ofloxacina = ciprofloxacina
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• Eficacitatea ¿i siguran¡a pe termen lung a
noilor genera¡ii de fluorochinolone nu au
fost încå în întregime evaluate.
GRUP 4 – Droguri de linia a II-a cu administrare oralå
• Se folosesc pe baza susceptibilitå¡ii estimate,
anamnezå terapeuticå, eficacitate, efecte adverse ¿i cost.
• Ordinea în care se adaugå aceste droguri
este: ETM/PTM sau PAS, CS.
• Dacå sunt necesare douå droguri, CS poate fi
folositå împreunå cu ETM/PTM sau PAS-ul.
• Deoarece asocierea ETM/PTM + PAS produce o inciden¡å crescutå a efectelor gastrointestinale adverse, ea va fi utilizatå numai
când toate cele 3 droguri ale acestui grup
(ETM/PTM, PAS, CS) sunt necesare.
• Terizidona con¡ine douå molecule de CS ¿i,
de¿i se suspicioneazå cå eficacitatea lor este
similarå, acest lucru nu a fost demonstrat.
• Utilizarea Tiacetazonei este limitatå de apari¡ia rash-ului, mai frecvent la pacien¡ii HIV
pozitivi, care poate conduce la sindrom
Stevens-Johnson ¿i deces. În plus, determinå
rezisten¡å încruci¿atå cu ETM/PTM ¿i este
considerat un drog cu eficacitate reduså.
GRUP 5 – Droguri cu ac¡iune neclarå.
• Acest grup nu este recomandat de cåtre OMS
pentru tratamentul de rutinå al MDR-TB deoarece contribu¡ia lor la regimurile terapeutice este neclarå.
• Totu¿i, ele pot fi utilizate în cazurile în care
nu se pot alcåtui regimuri adecvate cu medicamentele din grupele 1-4.

PRINCIPII GENERALE DE TRATAMENT
1. Folosi¡i cel pu¡in 4 droguri cu eficacitate
sigurå sau înalt probabilå la care ABG
aratå sensibilitate, NU a fost înregistrat un
e¿ec terapeutic cu medicamentul respectiv
¿i NU existå contact cu o surså cu rezisten¡å
doveditå. De asemeni, datele de supraveghere a chimiorezisten¡ei indicå o inciden¡å
scåzutå a acesteia iar drogul nu se utilizeazå
de regulå în regiunea respectivå. Dacå nu
existå date sigure asupra eficacitå¡ii a cel
pu¡in 4 droguri, utiliza¡i 5-7, în func¡ie de
gradul de incertitudine.
2. Evita¡i drogurile pentru care existå rezisten¡å încruci¿atå. Toate rifamicinele (rifampicinå, rifabutin, rifapenten, rifalazil) au
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un înalt nivel de rezisten¡å încruci¿atå, deci
în momentul în care se instaleazå rezisten¡a
la rifampicinå, nici celelalte nu mai pot fi
utilizate. Fluorochinolonele au o rezisten¡å
încruci¿atå variabilå; studii efectuate in vitro
aratå cå sensibilitatea la unele fluorochinolone de ultimå genera¡ie se påstreazå, în timp
ce la chinolonele din primele genera¡ii existå
rezisten¡å. În ceea ce prive¿te aminoglicozidele, nu toate prezintå rezisten¡å încruci¿atå; practic, aceasta este prezentå 100%
numai între KM ¿i AK.
3. Evita¡i drogurile care nu sunt sigure pentru
pacient. În acest sens, recunoa¿te¡i de urgen¡å alergiile severe ¿i reac¡iile de intoleran¡å precum ¿i reac¡iile adverse majore: insuficien¡a renalå, surditatea, hepatitele, depresia ¿i/sau psihozele. Nu utiliza¡i droguri
de o calitate îndoielnicå.
4. Include¡i drogurile din grupele 1-5 în
ordinea ierarhicå a eficacitå¡ii lor. Utiliza¡i drogurile din grupa 1 ori de câte ori pute¡i
dovedi cå acestea sunt eficiente. Utiliza¡i un
aminoglicozid injectabil. Utiliza¡i o fluorochinolonå. Utiliza¡i drogurile din grupa a 4-a
pentru a întocmi un regim de cel pu¡in 4
droguri. Numårul drogurilor utilizate depinde de gradul de incertitudine. Utiliza¡i
drogurile din grupa a 5-a numai dacå nu
pute¡i întocmi un regim cu cel pu¡in 4 droguri apar¡inând primelor 4 grupe.
5. Fi¡i pregåti¡i så preveni¡i, monitoriza¡i ¿i
trata¡i efectele adverse la oricare dintre
drogurile folosite. Pentru realizarea acestui
deziderat, asigura¡i-vå cå ave¡i acces la laboratoare de hematologie, biochimie, imunologie ¿i audiometrie. Efectua¡i investiga¡ii
paraclinice de bazå înainte de începerea tratamentului. Ini¡ia¡i tratamentul gradual pentru
drogurile cu toleran¡å dificilå. Diviza¡i doza
zilnicå de ETM/PTM, CS ¿i PAS. Asigura¡i-vå
cå ave¡i medicamente adjuvante cu care
pute¡i trata eventualele efecte adverse. Implementa¡i tratamentul sub directå observare
pentru toate dozele.

MOD DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR
• Drogurile se vor administra cel pu¡in de 6
ori pe såptåmânå.
• Pe cât posibil, PZM, EMB ¿i fluorochinolonele se vor administra în prizå unicå, deoarece nivelurile serice atinse în acest mod
sunt cele mai eficace. Tot în prizå unicå se
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pot administra ¿i alte droguri de linia a II-a,
¡inând seama de toleran¡a pacientului. În
mod obi¿nuit înså, ETM/PTM, CS ¿i PAS-ul
se vor diviza.
Dozajul medicamentelor se va face pe kg/
corp iar dozele folosite vor fi doze maximale.
Durata tratamentului este de 18 luni dupå
conversia în culturå.
Tratamentul se va face în spital sau la Centrul MDR pânå la conversia în culturå (minim
2 culturi consecutive negative).
Atât în spital, cât ¿i în ambulatoriu tratamentul se va face obligatoriu sub directå
observare, consemnându-se fiecare prizå.

TRATAMENTUL MDR-TB ÎN SITUAºII
PARTICULARE
Sarcina ¿i alåptarea
Toate femeile aflate la vârsta fertilå vor face
testul de sarcinå înainte de începerea tratamentului.
Deoarece majoritatea efectelor teratogene survin
în primul trimestru, începutul terapiei poate fi
amânat când boala nu este prea agresivå ¿i nu pune
în pericol via¡a mamei pentru al doilea trimestru.
Vor fi evitate drogurile injectabile ¿i Etionamida. Deoarece inciden¡a ototoxicitå¡ii la fåt pentru
Capreomicinå este necunoscutå, ea poate deveni
drogul de elec¡ie atunci când un agent injectabil
nu poate fi evitat. Etionamida agraveazå gre¡urile
asociate sarcinii ¿i are efecte teratogene dovedite
prin studii efectuate pe animale.
Deoarece multe dintre medicamentele folosite
în tratamentul TB cu germeni chimiorezisten¡i
provoacå anomalii fetale sau nu au fost încå suficient studiate din acest punct de vedere, femeile
aflate la vârsta fertilå cu TB cu germeni polichimiorezisten¡i vor fi sfåtuite så foloseascå mijloace
contraceptive. Siguran¡a contraceptivelor orale
este diminuatå la femeile care primesc tratament

cu RMP. O bolnavå activå sexual va fi sfåtuitå så
utilizeze douå mijloace contraceptive, dintre care
unul mecanic.
O femeie care alåpteazå ¿i are o MDR-TB va
primi regimul terapeutic complet, cea mai bunå
cale de a împiedica transmitera TB la fåt. Majoritatea medicamentelor se regåsesc în laptele matern,
în concentra¡ii subterapeutice pentru nou-nåscut.
Nu s-au descris efecte secundare adverse asupra
acestuia la aceste concentra¡ii.
Mama bK prezent este preferabil så fie separatå
de copil; când acest lucru nu este posibil, ea va purta
o mascå chirurgicalå în timpul manevrelor de îngrijire
a copilului, pânå când va deveni negativå.
Tratamentul MDR-TB la copii
Copiii tolereazå de regulå bine drogurile de linia
a II-a. Medicamentele vor fi dozate pe kg/corp, la
doza maximå admiså, cu excep¡ia EMB care va fi
dozat la 15 mg/kg, ¿i nu la 25 mg/kg ca la adul¡i,
deoarece este mai dificil de monitorizat nevrita
opticå la copii. Când copiii câ¿tigå în greutate, dozele vor fi ajustate corespunzåtor.
Datoritå particularitå¡ilor TB la copii, monitorizarea tratamentului este mai dificil de fåcut pe
criterii bacteriologice, iar persisten¡a modificårilor
radiologice nu semnificå obligatoriu o lipså de råspuns la tratament. Scåderea ponderalå, sau, ¿i mai
frecvent, faptul cå bolnavii nu câ¿tigå în greutate
sub tratament, reprezintå criterii mai bune de monitorizare a terapiei.
Diabetul zaharat (DZ)
DZ ¿i MDR-TB reprezintå o asociere de boli
reciproc dezavantajoaså. TB pulmonarå se întâlne¿te de douå ori mai frecvent la diabetici fa¡å de
nediabetici, iar unele situa¡ii au aråtat o ratå de 5
ori mai mare pentru MDR-TB.
Prezen¡a DZ poate poten¡a efectele adverse ale
drogurilor anti-tuberculoase, în special insuficien¡a

Tabelul 2
Regimuri de tratament individualizat propuse

NB – în alcåtuirea regimurilor au fost respectate principiile de mai sus ¿i rezultatele ABG
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renalå ¿i neuropatia perifericå. Utilizarea antidiabeticelor orale nu este contraindicatå în cursul tratamentului MDR-TB, dar necesitå cre¿terea dozelor
acestora. Utilizarea ETM ¿i PTM face mai dificil
controlul dozelor de insulinå. Se vor monitoriza
nivelurile de creatininå ¿i potasiu såptåmânal, în
prima lunå de tratament, ¿i ulterior, lunar.
Bolile hepatice
Drogurile de linia I, H, R, ¿i Z sunt toate hepatotoxice, cu men¡iune aparte pentru Z, cea mai
hepatotoxicå dintre ele. Dintre drogurile de linia a
II-a, PTM, ETM ¿i PAS pot fi hepatotoxice, de¿i
mai pu¡in decât drogurile de linia I. Hepatita survine rar în tratamentul cu fluorochinolone. Reac¡iile
hepatotoxice sunt mai frecvente la pacien¡ii cu
antecedente de hepatitå acutå ¿i cronicå, purtåtori
de virursuri hepatice sau la alcoolici.
Antecedentele de boli hepatice nu contraindicå
tratamentul, necesitå înså o monitorizare atentå.
Este de preferat totu¿i ca bolnavii cu hepatitå cronicå
så nu primeascå PZM.
În cazul în care în timpul tratamentului unei
TB survine o hepatitå acutå ¿i tratamentul anti-TB
nu poate fi amânat pânå la vindecarea hepatitei,
se vor selecta 4 droguri cu poten¡ial non-hepatotoxic. Insuficien¡a hepaticå severå contraindicå
introducerea în schema ini¡ialå de tratament a tioamidelor ¿i a CS.
Insuficien¡a renalå
Aminoglicozidele necesitå ajustarea dozelor ¿i/sau
a intervalului dintre administråri în func¡ie de
clearance-ul creatininei. La vârstnici se reduc dozele chiar în prezen¡a unor teste renale uzuale în
limite normale.
Pentru chinolone ¿i claritromicinå cre¿terea concentra¡iilor serice, posibilå la un clearance al creatininei mai mic de 20 ml/min, impune ajustarea
dozelor ¿i/sau a intervalului dintre administråri.
CPX este preferatå în insuficien¡a renalå, întrucât
are o ratå de excre¡ie renalå mai micå decât levofloxacina sau ofloxacina. CS, PAS sunt contraindicate în insuficien¡a renalå severå. Pentru CS este
necesarå men¡inerea unei concentra¡ii serice < 30
mcg/ml în situa¡ia unei func¡ii renale deficitare.
Boli psihice
Este necesarå o evaluare psihicå înainte de tratament, pentru a putea diferen¡ia ulterior între tulburårile psihice apårute sub tratament ¿i cele preexistente. Depresia ¿i anxietatea sunt tulburåri frecvente, în conexiune cu cronicitatea ¿i factorii
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socio-economici lega¡i de boalå. Tratamentul cu
medica¡ie psihiatricå, terapia individualå sau de
grup pot veni în ajutorul celor cu boli psihice
preexistente sau cauzate de medica¡ie.
CS nu este absolut contraindicatå, beneficiile
ei depå¿ind de multe ori efectele poten¡iale adverse. Se recomandå înså monitorizarea strânså a
tratamentului. Este necesarå recunoa¿terea ¿i tratarea urgen¡elor psihiatrice: psihoze, tendin¡e de
suicid sau orice alte situa¡ii care pun în pericol
bolnavul ¿i pe cei din jurul såu.
Tratamentul concomitent al TB ¿i HIV/SIDA
Regimurile terapeutice sunt acelea¿i ca pentru
pacien¡ii imunocompeten¡i, exceptând Thiacetazona,
care nu va fi indicatå la bolnavii HIV/SIDA. Pacien¡ii sunt monitoriza¡i timp de 24 de luni de la
încetarea tratamentului, din 4 în 4 luni. Este obligatoriu DOTS, chiar ¿i în faza de continuare. Terapia antiretroviralå (ARV) asociatå cre¿te supravie¡uirea acestor bolnavi ¿i încetine¿te evolu¡ia.
Tratamentul este mult mai dificil ¿i reac¡iile adverse
mai frecvente: neuropatie perifericå (stavudinå,
aminoglicozide, CS, PZM), reac¡ii cutanate ¿i de
hipersensibilizare care pot fi mortale (Thiacetazona),
efecte gastrointestinale adverse, toxicitate renalå
(injectabile), efecte neuropsihice (CS, efavirenz).
Reac¡ia paradoxalå (refacerea imunitarå) întâlnitå în cursul terapiei concomitente ARV ¿i antiTB se datoreazå refacerii imunitå¡ii organismului
ca efect al ARV. În primele 2 såptåmâni de la începerea ARV, se poate constata o agravare a stårii
generale, febrå înaltå, cre¿terea ganglionilor periferici ¿i mediastinali ¿i extensia leziunilor radiologice. Reac¡ia paradoxalå apare mai frecvent la pacien¡ii cu TB diseminatå, la cei cu valori CD4 mai
scåzute ¿i la cei care au început ARV în primele 2
luni de tratament antituberculos. Tratamentul reac¡iei paradoxale severe constå în administrarea de
corticosteroizi în dozå mare: Prednison 1-2 mg/
kgcorp, 2-3 såptåmâni, cu scådere progresivå timp
de o lunå.
În tratamentul acestor bolnavi, o aten¡ie deosebitå trebuie acordatå interac¡iunilor medicamentoase. RMP scade nivelul inhibitorilor de proteazå
¿i pe cel al inhibitorilor de non-nucleozid-transcriptazå, contribuind la dezvoltarea rezisten¡ei la
aceste droguri. Rifabutina poate fi utilizatå în
aceste situa¡ii, având cel mai redus efect asupra
ARV dintre toate rifamicinele. Drogurile anti-retrovirale cresc nivelul de RMP ¿i riscul de toxicitate.
Didanosina scade concentra¡ia plasmaticå a CPX
din cauza antiacidului folosit ca excipient; acest
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lucru poate fi evitat prin administrare chinolonei
cu 2 ore înainte sau la 6 ore dupå administrarea
didanosinei. Indinavirul ¿i ritonavirul (inhibitori

de proteaze) cresc concentra¡ia plasmaticå a claritromicinei, înså ajustarea dozei nu este necesarå
la pacien¡ii cu func¡ie renalå normalå.
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