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Скраћенице

АФБ ацид-фаст бацил
АИДС стечени синдром имунодефицијенције
АРТ антиретровирална терапија
ДОТ директно опсервиран третман
ДОТС директно опсервирани краткотрајни курс лијечења
ДРС надгледање отпорности на лијек
ДСТ тестирање осјетљивости на лијек Е етамбутол
ЕПТБ изванплућна туберкулоза
ЕQА екстерно осигурање квалитета
ФДЦ комбинација фиксне дозе
ГЛЦ Комисија зеленог свјетла
Х изонијазид
ХИВ вирус хумане имунодефицијенције
ИСТЦ међународни стандарди лијечења туберкулозе
МДР отпорност на више лијекова
МДР-ТБ туберкулоза отпорна на више лијекова
ННРТИ ненуклеозидни инхибитор реверзне транскриптазе
НРТИ нуклеозидни инхибитор реверзне транскриптазе
НТП национални/државни програм контроле туберкулозе
ПТБ плућна туберкулоза
Р рифампицин
С стрептомицин
ТБЦ туберкулоза
ТБЦ/ХИВ туберкулоза повезана с вирусом ХИВ-а
XДР-ТБ екстензивно резистентна туберкулоза (на лијекове) 
З пиразинамид
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Захвале

Стоп ТБЦ Одсјек при Свјетској здравственој организацији веома је захвалан чла-
новима Групе за израду смјерница (побројани у Анексу 6), те предсједатељу Je re -
mi ah Mu hwa Cha ka ya. 

Ричард Мензиес (МцГилл Универзитет, Монтреал, Канада), Карен Стеингарт и
Пхиллип Хопеwелл (Универзитет у Калифорнији, Сан Францисцо, САД), те
Андреw Нунн и Патрицк Пхиллипс (Британско вијеће за истраживања у медици-
ни) предводили су екипу која је прикупила, спојила и евалуирала доказе који пре-
дстављају темељ сваке препоруке. 

Сузанне Хилл и Холгер Счüнеманн потпомогли су одржавање састанка Групе за
израду смјерница. 

Корисне повратне информације добијене су од Екстерне групе за ревизију (тако-
ђер наведене у Анексу 6). 

Додатне повратне информације и подршку осигурала је Комисија за ревизију смје-
рница (предсједајући Сузанне Хилл и Фаитх МцЛеллан, Секретаријат). 

Публикацију смјерница дјеломично је потпомогао финансијски допринос Глоба-
лног фонда за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије. 

Документ су припремиле Сарах Роyце и Малгорзата Грземска. 

Доррис Ортега пружила је секретарске услуге. 

viii
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Предговор

Стоп ТБЦ, Одсјек при Свјетској здравственој организацији припремио је ово че-
тврто издање под називом Лијечење туберкулозе: смјернице, у потпуности се при-
државајући новог поступка WHО за израду смјерница утемељих на доказима. У
овом новом издању промовирамо неколико битних препорука. 

Прво, примјеном препоруке да се обустави режим заснован на само два мјесеца с
рифампицином (2ХРЗЕ/6ХЕ) и да се почне с режимом заснованим на пуних шест
мјесеци с рифампицином (2ХРЗЕ/4ХР) смањио би се број рецидива и неуспјелих
лијечења. Тиме би се ублажиле патње пацијента изазване другом епизодом тубе-
ркулозе, те очувала средства и пацијента и читавог програма. 

Друго, овим четвртим издањем се потврђују раније дате препоруке WHО за тести-
рање осјетљивости на лијек (ДСТ) на почетку терапије за све претходно лијечене па-
цијенте. Откривање и лијечење туберкулозе отпорне на више лијекова (МДР-ТБЦ)
код прије лијечених пацијената побољшаће веома лоше резултате код тих пацијена-
та. Нове препоруке за правовремено откривање и одговарајуће лијечење случајева
МДР-ТБЦ-а такођер ће повећати приступ њези с циљем спасавања живота. Режим
поновног лијечења лијековима прве линије (ранији назив режим „2. категорије“) не-
дјелотворан је код МДР-ТБЦ-а. Стога је од круцијалног значаја правовремено откри-
вање МДР-ТБЦ-а како би се могло почети с ефективним режимом. 

Треће, откривање МДР-ТБЦ-а захтијева проширење капацитета за тестирање осје-
тљивости на лијек (ДСТ) у контексту конкретног и свеобухватног плана јачања ка-
пацитета лабораторија у држави. Ово четврто издање даје смјернице за приступе
у лијечењу у смислу модернизације лабораторијске технологије, те напретка држа-
ве у изградњи лабораторијских капацитета. У државама у којима се користе нови
рапид молекуларни тестови налази ДСТ-а за рифампицин/изонијазид доступни
су у року од једног или два дана и могу се користити за одабир режима за пације-
нте појединачно. Рапидтестовима отклања се потреба за лијечењем „наслијепо“
током дуготрајног чекања налаза ДСТ-а добијених другим методама (седмицама -
методом течног медија или мјесецима - методом чврстог медија). 

Због дуготрајног чекања на налазе, у овом новом издању препоручујемо да држа-
ве у којима се користе конвенционалне методе тестирања осјетљивости на лијек
требају почети лијечење на темељу емпиријског режима. Уколико постоји велика
вјероватноћа мултирезистентне туберкулозе, препоручује се, док не стигну нала-
зи ДСТ-а, емпиријско лијечење с режимом за мултирезистенцију. Потребно је има-
ти податке о надгледању или анализу надгледања отпорности на лијекове како би
се утврдиле подгрупе пацијената с ТБЦ-ом с највећом преваленцијом МДР-ТБЦ-
а, као што су пацијенти код којих је претходно лијечење било неуспјешно. Како би
примијенила ове препоруке, свака држава ће морати уградити МДР-ТБЦ режим у
своје стандарде лијечења у складу с Иницијативом Комисије зеленог свјетла. 

ix
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Четврто, дијагностицирање случајева МДР-ТБЦ-а међу прије лијеченим пације-
нтима и осигурање дјелотворног лијечења увелико ће помоћи у заустављању ши-
рења МДР-ТБЦ-а. Ово се издање такође бави и превенцијом добивања
МДР-ТБЦ-а, посебно међу новим пацијентима с ТБЦ-ом који већ имају Мyцоба-
цтериум туберцулосис резистентну на изонијазид на почетку лијечења. Метаана-
лиза, којом је утврђена база доказа за ову ревизију, открила је како нови пацијенти
с ТБЦ-ом отпорним на изонијазид имају веома повећан ризик од стјецања отпо-
рности на друге лијекове. Како бисмо помогли у спречавању повећања отпорно-
сти на лијекове, у овом издању нудимо опцију додавања етамбутола у фази
наставка лијечења нових пацијената с високом преваленцијом отпорности на изо-
нијазид. Поред тога, дневна доза која се препоручује за интензивну фазу такође
може помоћи у смањивању стечене отпорности на лијек, посебно код пацијената
који су показали отпорност на изонијазид прије почетка лијечења. 

И на крају, овим издањем поново потврђујемо раније препоруке за лијечење под
надзором, те за кориштење фиксне дозе комбинације анти-ТБЦ лијекова и пакета
за пацијенте као додатне мјере спречавања стјецања отпорности на лијекове.

Примјена новог поступка WHО за израду смјерница утемељених на доказима
открила је многа битна питања која су остала неодговорена. Који је најбољи начин
лијечења ТБЦ-а резистентног на изонијазид, те спречавања отпорности на више
лијекова? Које је оптимално трајање лијечења туберкулозе код пацијената позити-
вних на вирус ХИВ-а? Код којих пацијената ће највјероватније доћи до рецидива,
те како то открити и лијечити? Идентифицирање овако важних питања у сврху бу-
дућег истраживања представља важно откриће ове ревизије и захтијеваће попра-
тне пажљиве анализе како би се осигурало да се дају одговори на оваква питања с
циљем даљњег побољшања лијечења туберкулозе. 

Како нове студије помажу у попуњавању празнина у знању, како се уводи нова ла-
бораторијска технологија и откривају нови лијекови, тако ће се и ове смјернице
мијењати и допуњавати. У међувремену, WHО ће пружати пуну подршку држава-
ма у примјени и евалуацији овог четвртог издања под називом Лијечење туберку-
лозе: смјернице, те у примјени научених лекција како бисмо имали бољи приступ
високо квалитетном лијечењу туберкулозе с циљем спасавања живота. 

Др. Марио Равиглионе
Директор
Стоп ТБЦ Одсјек
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Сажетак

Велики напредак у свијету на пољу контроле туберкулозе услиједио је након ши-
роко распрострањене проведбе ДОТС стратегије (Међународне стратегије ко-
нтроле ТБЦ-а). Стратегија заустављања ТБЦ-а (Стоп ТБ Стратегy), покренута
2006. године, узима у обзир сва постигнућа ДОТС-а. Нови циљеви обухватају уни-
верзалан приступ лијечењу усмјереном на пацијента, те заштиту категорија паци-
јената од ТБЦ/ХИВ-а и мултирезистентне ТБЦ (МДР-ТБ). Стратегија заустављања
ТБЦ-а и Глобални план проведбе ове нове стратегије захтијева ревизију трећег
издања под називом Лијечење туберкулозе: смјернице за националне програме,
објављеног 2003. године. 

Четврто издање креирано је у складу с новим WHО поступцима за израду смје-
рница. С доприносом групе екстерних стручњака, односно Групе за израду смје-
рница, WHО је утврдила седам кључних питања и обављене су систематичне
ревизије за свако од ових питање. Група за израду смјерница утемељила је своје
препоруке на квалитету доказа (анализираних према ГРАДЕ методологији), на ври-
једностима пацијената и трошковима, те на процјенама добити и губитака. Пре-
поруке су подијељене на „снажне“, „условне“ и „слабе“. 

Докази и анализе који се тичу сваке препоруке појединачно описани су у Анексу 2. 

Снажна препорука је она препорука чијом примјеном пожељни учинци јасно на-
дилазе оне непожељне учинке. За снажне препоруке у овом издању користе се те-
рмини „треба“ или „не треба“. Алтернативе нису наведене. Условна препорука је
препорука чијом примјеном пожељни учинци вјероватно надилазе непожељне
учинке, али су добити и губици неизвјесни. 

Разлози за неизвјесност могу бити сљедећи: 

— недостатак високо квалитетног доказа на којем би се темељила препорука; 

— ограничена добит након примјене препоруке; 

— добит не оправдава трошкове; 

— непрецизне процјене добити. 

Слаба препорука је препорука за коју не постоји довољно доказа и утемељена је на
примјени на терену и мишљењу експерата. Препоруке за које квалитет доказа ни-
је процијењен у складу с ГРАДЕ методологијом нису сврстане. 

За условне и слабе препоруке користи се термин „можда“. Алтернативе су наведе-
не за неколико условних препорука. 

Препоруке које се односе на свако од седам питања описане су појединачно да-
ље у тексту, а појављују се и у зацрњеним дијеловима текста Поглавља 3 (Станда-
рдни режими лијечења), Поглавља 4 (Праћење током лијечења) и у Поглављу 5

1
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(Поступак код инфекције вирусом ХИВ-а и обољења од активне ТБЦ-а). Подру-
чја изван ових седам питања, те преостала поглавља обухваћена су важећим по-
литикама рада WHО на пољу ТБЦ-а, али није обављена систематска ревизија
релевантне литературе нити је Група за израду смјерница дала нове препоруке
за њихово рјешавање. 

Питање 1. Трајање лијечења рифампицином код нових пацијената
Да ли нове пацијенте с плућном ТБЦ треба лијечити рифампицином у склопу ше-
стомјесечног режима (2ХРЗЕ/4ХР) или двомјесечног режима лијечења рифампи-
цином (2ХРЗЕ/6ХЕ)? 

n Препорука 1.1 
Нове пацијенте с плућном ТБЦ треба лијечити рифампицином у склопу ше-
стомјесечног режима: 2ХРЗЕ/4ХР. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба а: Препорука 1.1 односи се и на изванплућну ТБЦ, осим туберкуло-
зе централног нервног система, кости или зглоба, за које неки стручњаци пре-
длажу дужу терапију (види Поглавље 8). 

Примједба б: WHО препоручује да се у склопу државних програма контроле
ТБЦ-а осигура надзор и подршка за све пацијенте с ТБЦ-ом како би се у по-
тпуности постигао учинак терапије. 

Примједба ц: WHО препоручује израде студија (или надзор) о отпорности на
лијек како би се пратио учинак програма лијечења, те како би се успоставили
стандардни режими. 

n Препорука 1.2 
Режим лијечења 2ХРЗЕ/6ХЕ треба обуставити. 

(Снажна/ висок ниво доказа) 

Питање 2. Учесталост дозирања код нових пацијената
Када се држава опредијели за 2ХРЗЕ/4ХР, треба ли пацијенте лијечити дневном
дозом или три пута седмично током интензивне фазе лијечења? 

n Препорука 2.1 
Гдје год је могуће, оптимална учесталост дозирања за нове пацијенте с плу-
ћном ТБЦ је дневно дозирање током читаве терапије. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Постоје двије алтернативе за Препоруку 2.1:

n Пре порука 2.1
А Нови пацијенти с плућном ТБЦ могу примати дневну дозу током инте-
нзивне фазе, те након тога наставити примати дозу три пута седмично у фа-

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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зи наставка лијечења [2ХРЗЕ/4(ХР)3] под условом да се свака доза директно
опсервира. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 2.1Б
Дозирање три пута седмично током читаве терапије [2(ХРЗЕ)3/4(ХР)3] мо-
же бити још једна алтернатива за Препоруку 2.1 под условом да се свака до-
за директно опсервира и да пацијент НЕ живи с вирусом ХИВ-а или да не
живи у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

Примједба а: Режими лијечења за пацијенте с ТБЦ-ом који живе с вирусом
ХИВ-а или који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а описани су у
склопу Препоруке 4 и Поглавља 5. 

Примједба б: У смислу учесталости дозирања пацијената негативних на вирус ХИВ-
а, систематска ревизија је открила мало доказа о разликама у неуспјелим лијече-
њима или стопама рецидива у склопу дневног дозирања или дозирања три пута
седмично. (Види Анекс 2). Међутим, стопе стечене отпорности на лијекове биле су
веће међу пацијентима који су примали дозе три пута седмично током читаве те-
рапије него код пацијената који су примали дневне дозе током трајања лијечења.
Поред тога, код пацијената који су показали резистентност на изонијазид прије по-
четка лијечења дозирање три пута седмично током интензивне фазе било је пове-
зано с изразито већим ризиком од неуспјешног лијечења или стјецања отпорности
на лијекове у односу на примање дневне дозе током интензивне фазе. 

n Препорука 2.2 
Нови пацијенти с ТБЦ-ом не би требали примати дозе два пута седмично то-
ком читавог лијечења, осим ако се такво дозирање не врши у контексту фо-
рмалног истраживања. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба: Расположиви докази показали су еквивалентну дјелотворност дне-
вног дозирања током интензивне фазе те, након ње, дозирања два пута седми-
чно током фазе наставка лијечења. Међутим, дозирање два пута седмично не
препоручује се у оперативном смислу јер изостављање једне дозе значи да се
на пацијента примјењује само половина режима лијечења. 

Питање 3. Иницијални режим у државама с високим нивоима
отпорности на изонијазид

Треба ли у државама с високим нивоима отпорности на изонијазид код нових па-
цијената с ТБЦ-ом фазу наставка лијечења (која подразумијева изонијазид и ри-
фампицин) промијенити у стандардном лијечењу свих нових пацијената како би
се спријечио развој мултирезистенције?1 

САЖЕТАК

3

1 Ово питање се односи на државе у којима се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид код
нових пацијената (или су налази недоступни) прије почетка фазе наставка лијечења. 
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n Препорука 3 
Код категорија пацијената с познатим или суспектним високим нивоима
отпорности на изонијазид, нови пацијенти с ТБЦ-ом могу примати ХРЕ као
терапију у фази наставка лијечења као прихватљиву алтернативу за ХР. 
(Слаба/недовољно доказа, мишљење експерата) 
Примједба а: Иако постоји огромна потреба за спречавањем мултирезистенци-
је на лијекове (МДР), најдјелотворнији режим лијечења ТБЦ отпорне на изони-
јазид није познат. Недовољан је број доказа у смислу квантификације
етамбутола како би „заштитио рифампицин“ код пацијената код којих је уста-
новљена отпорност на изонијазид прије почетка лијечења. Докази очног токси-
цитета од примјене етамбутола нису систематски анализирани у сврху ове
ревизије, али ризик од трајног сљепила постоји. Потребно је хитно обавити да-
љње истраживање (види Анекс 5) како би се дефинирао ниво отпорности на
изонијазид, који би оправдао додавање етамбутола (или других лијекова) у фа-
зи наставка стандардног режима лијечења нових пацијената с ТБЦ-ом у склопу
програма за ТБЦ тамо гдје се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид
(или су налази недоступни) прије почетка фазе наставка лијечења. 
Примједба б: Дневно дозирање (прије него дозирање три пута седмично) током
интензивне фазе такође може помоћи у спречавању стицања отпорности код
пацијената с ТБЦ-ом који почињу лијечење с отпорношћу на изонијазид. Си-
стематском ревизијом (Анекс 2) утврђено је да су пацијенти с отпорношћу на
изонијазид који су лијечени дозирањем три пута седмично током интензивне
фазе били подложни изразито већем ризику од неуспјешног лијечења или стје-
цања отпорности на лијекове од пацијената који су лијечени дневним дозира-
њем током интензивне фазе. 

Питање 4. Лијечење ТБЦ код особа које живе с вирусом ХИВ-а
Треба ли интермитентне терапије примјењивати на особе које живе с вирусом ХИВ-
а? Колико би требало трајати лијечење туберкулозе код особа које живе с вирусом
ХИВ-а? Примједба: Важеће препоруке WHО, којима се промовира примјена анти-
ретровиралне терапије код пацијената с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а, тре-
бају се под хитно почети примјењивати у пракси. 

n Препорука 4.1 
Пацијенти с ТБЦ-ом код којих је познат ХИВ позитиван статус, те сви пације-
нти с ТБЦ-ом који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а требају би-
ти лијечени од ТБЦ-а на дневној основи, барем током интензивне фазе. 
(Снажна/висок ниво доказа) 
Примједба: Окружења с преваленцијом вируса ХИВ-а дефинирају се као државе,
поддржавне управне јединице или одабране установе гдје је преваленција вируса
ХИВ-а међу одраслим трудницама ≥ 1 % или је међу пацијентима с ТБЦ-ом ≥ 5 %. 

n Препорука 4.2 
Током фазе наставка лијечења оптимална учесталост дозирања је такође дне-
вно дозирање за те пацијенте. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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n Препорука 4.3 
Ако дневно дозирање током фазе наставка лијечења није могуће за ове па-
цијенте, дозирање три пута седмично током фазе наставка лијечења је при-
хватљива алтернатива. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 4.4 
Препоручује се да пацијенти с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а требају
имати исту дужину лијечења као и пацијенти с ТБЦ-ом с негативним ХИВ
налазом. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба а: Неки стручњаци препоручују продужење лијечења туберкулозе
код особа које живе с вирусом ХИВ-а (види Поглавље 5). 

Примједба б: Раније лијечени пацијенти с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а тре-
бају имати исте режиме поновног лијечења као и пацијенти с ТБЦ-ом с негативним
ХИВ налазом. Препоруке 1 - 4 (јер су повезане с новим пацијентима) описане су у
Табели А, приказаној испод, те су садржане у табелама 3.2 и 3.3 - у Поглављу 3. 

Табела А СТАНДАРДНИ РЕЖИМ И УЧЕСТАЛОСТ ДОЗИРАЊА ЗА
НОВЕ ПАЦИЈЕНТЕ С ТБЦ-ОМ

а WHО не препоручује више изостављање етамбутола током интензивне фазе лијечења пацијената с некавитарном
плућном или изванплућном туберкулозом с негативним налазом размаза, а чији је негативни ХИВ статус познат.

Напомена: Дневно дозирање (боље него дозирање три пута седмично) током интензивне фазе може помоћи у
спречавању стицања отпорности на лијекове код пацијената с ТБЦ-ом, а који почињу лијечење с утврђеном
отпорношћу на изонијазид (види Анекс 2). 

САЖЕТАК

5

Интензивна фаза Фаза наставка Примједбе

Два мјесеца ХРЗЕа Четири мјесеца ХР

Два мјесеца ХРЗЕ Четири мјесеца ХРЕ Вриједи само за државе с високим нивоом отпорно-
сти на изонијазид код пацијената с ТБЦ-ом, те гдје
се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид
код нових пацијената (или су налази недоступни)
прије почетка фазе наставка лијечења.

Учесталост дозирања
Примједбе

Интензивна фаза Фаза наставка

Дневно Дневно Оптимално

Дневно Три пута седмично Прихватљива алтернатива за сваког новог пацијента
с ТБЦ-ом под директно опсервираном терапијом

Три пута седмично Три пута седмично Прихватљива алтернатива под условом да је паци-
јент под директно опсервираном терапијом и да НЕ
живи с вирусом ХИВ-а или да не живи у окружењу
с преваленцијом вируса ХИВ-а (види Поглавље 5).
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Питање 5. Праћење спутума током лијечења плућне ТБЦ код
пацијената с позитивним налазом размаза

Колико је дјелотворно праћење узорака спутума у сврху предвиђања рецидива, не-
успјешног лијечења и отпорности на изонијазид прије почетка лијечења код па-
цијената с плућном ТБЦ који иницијално имају позитиван налаз размаза? 

Слике 4.1 и 4.2 у Поглављу 4 дају илустрацију препорука 5.1 до 5.3. 

n Препорука 5.1 
Код пацијената с плућном ТБЦ лијечених лијековима прве линије, микро-
скопија размаза спутума може се обавити након интензивне фазе лијечења. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

Примједба а: Ова препорука се односи како на нове пацијенте лијечене шесто-
мјесечном терапијом рифампицина тако и на пацијенте код којих је лијечење
одгођено или је дошло до рецидива и сада се лијече у склопу осмомјесечног ре-
жима поновног лијечења (2ХРЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ). Напомињемо да крај инте-
нзивне фазе може бити након два или три мјесеца, овисно о режиму. 

Примједба б: Доступни докази су показали како је стање размаза на крају инте-
нзивне фазе лош прогнозер рецидива, неуспјелог лијечења и отпорности на
изонијазид прије почетка лијечења. Ипак, WHО и даље препоручује микроско-
пију размаза у овој фази јер би позитиван налаз размаза требао потакнути про-
цјену пацијента, те додатно праћење спутума (види Препоруке 5.2 и 5.3).
Конверзија размаза спутума на крају интензивне фазе лијечења такође је пока-
затељ учинка програма на пољу борбе против ТБЦ-а. 

n Препорука 5.2 
Ако размаз узорка узетог на крају интензивне фазе (након два мјесеца) код
нових пацијената буде позитиван, микроскопију размаза спутума треба оба-
вити на крају трећег мјесеца. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 5.3
Ако размаз узорка узетог на крају интензивне фазе (након три мјесеца) код
нових пацијената буде позитиван, треба обавити културу спутума и тести-
рање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба: У склопу државних програма контроле ТБЦ-а (НТП) треба и да-
ље примјењивати важеће препоруке WHО за узимање узорака спутума за ми-
кроскопију размаза након петог или шестог мјесеца код свих нових
пацијената с плућном ТБЦ чији је налаз размаза био позитиван на почетку
лијечења. Пацијенти чији налази размаза спутума буду позитивни након пе-
тог или шестог мјесеца (или код којих су откривени мултирезистентни соје-
ви у било којем тренутку) бит ће поново евидентирани као пацијенти код

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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којих лијечење није успјело и бит ће лијечени у складу с Препоруком 7, која
је наведена ниже у овом тексту. 

n Препорука 5.4 
Ако је код прије лијечених пацијената налаз размаза узорка узетог на крају
интензивне фазе (након три мјесеца) позитиван, треба обавити културу спу-
тума и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 6. Продужење лијечења код нових пацијената с плућном ТБЦ
Колико је дјелотворно продужење лијечења нових пацијената с плућном ТБЦ у
смислу спречавања неуспјешног лијечења или рецидива? 

n Препорука 6 
Ако код пацијената у чији је режим током читавог лијечења укључен рифа-
мпицин буде размаз спутума позитиван на крају интензивне фазе, не препо-
ручује се продужење интензивне фазе. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба: WHО препоручује да се у случају позитивног размаза спутума на
крају интензивне фазе обави детаљна анализа подршке дате пацијенту и надзо-
ра над пацијентом током лијечења, те да се у складу с тим правилно интерве-
нира (види Поглавље 4). Такође треба додатно пратити и спутум у складу с
препорукама 5.2, 5.3 и 5.4. 

Питање 7. Прије лијечени пацијенти
Која (ако иједна) категорија пацијената треба обавити поновно лијечење лијеко-
вима прве линије? У Табели 3.5, у Поглављу 3 приказане су препоруке 7.1 до 7.4. 

n Препорука 7.1 
Узорке за културу и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ) потребно је узе-
ти од раније лијечених пацијената с ТБЦ-ом прије или на почетку лијечења.
ДСТ треба обавити најмање за изонијазид и рифампицин. 

Примједба а: Тестирање осјетљивости на лијек може се обавити рапид молеку-
ларном методом или конвенционалним методама. Потребно је узети спутум и
одговарајуће узорке за изванплућну ТБЦ, овисно о обољелом мјесту. 

Примједба б: Узимање узорака за културу и ДСТ не треба пролонгирати поче-
так лијечења. Емпиријску терапију треба отпочети што је могуће прије, посе-
бно ако је пацијент озбиљно болестан или ако болест брзо напредује. 

n Препорука 7.2 
У окружењима у којима је доступан рапид молекуларни тест осјетљивости
на лијек налази требају бити основа одабира режима лијечења. 

САЖЕТАК
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n Препорука 7.3 
У окружењима у којима рапид молекуларни тест осјетљивости на лијек ни-
је рутински доступан у сврху утврђивања лијечења пацијената појединачно,
емпиријско1 лијечење треба почети на сљедећи начин: 

n Препорука 7.3.1 
Код пацијената с ТБЦ-ом чије лијечење није успјело2 или код друге кате-
горије пацијената с великом вјероватноћом мултирезистенције (МДР-
ТБЦ) треба отпочети с емпиријском терапијом за МДР. 

Примједба а: У недостатку налаза културе и ДСТ-а, пацијента је потребно
клинички прегледати прије увођења терапије за МДР. 

Примједба б: Друге категорије пацијената с великом вјероватноћом мулти-
резистенције јесу оне с рецидивом или неуспјешним лијечењем након дру-
гог или накнадног круга лијечења. Види став 3.8.2. 

n Препорука 7.3.2 
Пацијенти с ТБЦ-ом који се врате након одгођеног лијечења или реци-
дива након првог круга лијечења могу се поново лијечити лијековима
прве линије 2ХРЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ ако подаци за дату државу показују
ниске или средње ниске нивое мултирезистенције код тих пацијената или
ако су такви подаци недоступни. 

Примједба: Кад налази тестирања осјетљивости на лијек (ДСТ) постану до-
ступни, режиме лијечења је потребно ускладити с налазима. 

n Препорука 7.4 
У окружењима у којима налази ДСТ-а нису још увијек рутински доступни
како би се могли утврђивати режими за пацијенте појединачно, емпиријска
терапија се наставља током читавог лијечења. 

n Препорука 7.5 
У склопу сваког државног програма контроле туберкулозе треба прикупља-
ти и користити податке о категоријама пацијената с неуспјелим лијечењи-
ма, рецидивима и одгођеним лијечењима како би се утврдили нивои
мултирезистенције. 

Примједба: Подаци о отпорности на лијекове за дату државу требају обухвати-
ти типове режима за први круг лијечења пацијената с ТБЦ-ом (тј. два насупрот
шест мјесеци рифампицина). 

1 Према овим смјерницама, емпиријско значи осигурање лијечења прије (или без) сазнања о томе је-
су ли пацијентови туберкулозни органи мултирезистентни или нису. 

2 Неуспјела лијечења у склопу НТП-а која се добро проводе не смију бити честа када нема мултире-
зистенције. Ако се десе, онда је то или због фактора мултирезистенције или програмских фактора,
као што је ДОТ или лош квалитет лијека. Ако су доступни подаци о неуспјелим лијечењима паци-
јената с отпорношћу на лијек и показују низак или средње низак ниво мултирезистенције, пације-
нте је потребно поново лијечити у склопу режима описаног у ставу 7.3.2., те је потребно учинити
сваки напор како би се ријешили такви проблеми у склопу програма. 
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Табела Б, приказана ниже, садржи главне измјене у овом четвртом издању у одно-
су на измијењено и допуњено треће издање из 2004. године.1 

Табела Б ГЛАВНЕ ИЗМЈЕНЕ У ОДНОСУ НА ТРЕЋЕ ИЗДАЊЕ

ПОГЛАВЉЕ 1. УВОД

• Обим је сада ограничен на лијечење туберкулозе код одраслих особа. Четврто
издање не обухвата више сљедеће теме: 
— откривање случаја ТБЦ-а и дијагностицирање
— дијагностицирање и лијечење ТБЦ-а код дјеце (WHО је објавио одвојене

смјернице о дјеловању у случају дјечије ТБЦ); 
— руковање залихама лијекова. 

• Умјесто „Дијагностичких категорија И – ИВ“, у овом се издању користи иста
евиденцијска категорија пацијената која се користи за евидентирање и извје-
штавање, у склопу које се прави разлика између нових пацијената и оних који
су прије лијечени, те се наводе разлози за поновно лијечење. 

• За сваки примјенљиви стандард из Међународних стандарда лијечења туберку-
лозе дата је референца (литература). 

• Наведен је датум истека. 

ПОГЛАВЉЕ 2. ДЕФИНИЦИЈА СЛУЧАЈА

• Недавно усвојена дефиниција случаја од стране WHО за плућну ТБЦ2 с позити-
вним налазом размаза примјењује се на дефинитиван, јасан случај туберкулозе,
тако да се пацијент с једним позитивним АФБ налазом размаза сматра јасним слу-
чајем туберкулозе у државама с функционалним системом екстерног осигурања
квалитета (ЕQА). (Према трећем издању, била су потребна два позитивна налаза
размаза прије него што се утврди јасан случај туберкулозе код пацијента.) 

• Бактериологија сада обухваћа културу и нове методе за утврђивање М. ту-
берцулосис. 

• Уведене су нове вриједности података WHО у евидентирање и извјештавање,
као што су ХИВ статус и мултирезистенција туберкулозе (МДР-ТБЦ). 

• Озбиљност обољења више не представља особину дефиниције случаја. 
• У смислу дефинирања туберкулозе с негативним налазом размаза, у ово изда-

ње уграђена је политика WHО у склопу које се смањује број узорака с три на
два за преглед пацијената суспектних на ТБЦ. Ова политика вриједи само у
окружењима у којима постоје функционални системи екстерног осигурања ква-
литета (ЕQА), гдје је обим посла велик и гдје су ограничена средства.3 

• У окружењима у којима је преваленција вируса ХИВ-а > 1 % код трудница или
је ≥ 5 % код пацијената с ТБЦ-ом, култура спутума за Мyцобацтериум тубе-

САЖЕТАК
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1 http://www.who.int/tb/pu bli ca ti ons/cds_tb_2003_313/en/index.html 
2 http://www.who.int/tb/do ts/la bo ra to ry/po li cy/en/inde x1.html 
3 http://www.who.int/tb/do ts/la bo ra to ry/po li cy/en/inde x2.html 
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рцулосис треба се обављати код пацијената с негативним налазом размаза спу-
тума како би се потврдила дијагноза туберкулозе. 

• Покусно лијечење антибиотицима широког спектра више се не препоручује за
дијагностицирање плућне ТБЦ код пацијената који живе с вирусом ХИВ-а с
негативним налазом размаза. 

• У четвртом издању за ХИВ негативне пацијенте се конкретно наводи да ако се
користе антибиотици широког спектра у дијагностицирању плућне ТБЦ код
пацијената с негативним налазом размаза, треба избјегавати анти-ТБЦ лијеко-
ве и флуорокинолоне. 

• Случајеви плућне ТБЦ без налаза размаза више се не сврставају као негативни
налази размаза. Умјесто тога означавају се као „размаз није урађен“ у евиде-
нцији туберкулозе и у годишњим студијама WHО за дате државе. 

• У складу са Стандардом 3 Међународних стандарда контроле ТБЦ-а, култура и
хистопатолошки преглед се препоручују за узорке узете са суспектних изванплу-
ћних мјеста обољелих од туберкулозе. Преглед спутума и грудна радиографија
се такође препоручују у случају конкомитантних плућних стања код пацијента. 

• Евиденцијска група пацијената под називом „Остали“ не подразумијева више
„хроничне“. Умјесто тога, пацијенти чији је налаз размаза спутума позитиван
на крају (или на повратку из) другог или накнадног круга лијечења сврставају
се према исходу посљедњег у низу круга поновног лијечења, што може бити ре-
цидив, одгођено или неуспјешно лијечење. 

ПОГЛАВЉЕ 3. СТАНДАРДНИ ТЕРАПИЈСКИ ТРЕТМАН

• Додатне информације о дозирању осигуране су за изонијазид (максимална дне-
вна доза три пута седмично) и стрептомицин (максимална доза, те прилагодбе
код особа старијих од 60 година или чија је тјелесна тежина мања од 50 кг). Ти-
ацетазон више не спада у лијекове прве линије. 

• Додан је нови став о пакетима за пацијенте с ТБЦ-ом. 
• Препоручени режим за нове пацијенте подразумијева шестомјесечно лијечење

рифампицином. Режим двомјесечног лијечења рифампицином (са шестомје-
сечним дозирањем у фази наставка лијечења изонијазидом и етамбутолом) ви-
ше није у опцији. 

• Дозирање три пута седмично током читаве терапије представља у овом издању
алтернативу једино код пацијената који су под директно опсервираном терапијом
у смислу сваке примљене дозе и који нису ХИВ позитивни или не живе у окруже-
њу с преваленцијом вируса ХИВ-а. Дозирање три пута седмично током интензи-
вне фазе лијечења није више опција за ХИВ позитивне пацијенте с ТБЦ-ом или
пацијенте с ТБЦ-ом који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а. 

• WHО сада препоручује да се не примјењује дозирање два пута седмично то-
ком читавог лијечења код нових пацијената (уколико се то не чини у конте-
ксту формалног истраживања). У трећем издању се препоручује опција
изостављања етамбутола током интензивне фазе лијечења код пацијената с
некавитарном плућном ТБЦ с негативним налазом размаза или код пације-
ната с плућним обољењем за које се зна да су ХИВ негативни., Изостављање
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етамбутола у четвртом се издању више не препоручује. 
• Ово четврто издање подразумијева алтернативу у фази наставка лијечења етамбу-

толом, рифампицином и изонијазидом за нове пацијенте у категоријама пације-
ната с високим нивоом отпорности на изонијазид. Ова условна препорука
примјењује се тамо гдје се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид код но-
вих пацијената (или налази нису доступни) прије почетка фазе наставка лијечења. 

• Тестирање осјетљивости на лијек прије или на почетку терапије снажно се пре-
поручује за све прије лијечене пацијенте. 

• Прије лијечени пацијенти се дефинирају према вјероватноћи мултирезисте-
нције, те препоруке за режим лијечења овисе о разлогу за поновно лијечење
(неуспјешно лијечење насупрот рецидиву и одгођеном лијечењу). 

• Лабораторијски тестови (течни медиј, испитивање пробом) с циљем што бржег
утврђивања М. Туберцулосис и тестирање осјетљивости на лијек узимају се у
обзир у склопу конкретних државних и свеобухватних планова јачања капаци-
тета лабораторија. 

• Смјернице за почетак терапије дате су за прије лијечене пацијенте на темељу
тога да ли држава има приступ новим рапид молекураним тестовима, конве-
нционалном ДСТ-у или нема рутински приступ налазима ДСТ-а - како би се
могла бавити пацијентима појединачно. 

• У државама у којима се користи конвенционална метода тестирања осјетљи-
вости на лијек препоручује се стандардни емпиријски режим за мултирезисте-
нцију код пацијената с великом вјероватноћом мултирезистенције док се чека
на налазе тестирања. Када налази постану доступни, режим лијечења је потре-
бно ускладити с налазима. 

• Режим за мултирезистенцију се сада препоручује као стандардни режим сваке
државе за потврђене случајеве мултирезистенције ТБЦ-а на лијекове, те код
пацијената с великом вјероватноћом мултирезистенције док се на налазе те-
стирања чека. Овим издањем дајемо привремене смјернице за државе у којима
тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ) још увијек није рутински доступно за
поновно лијечење пацијената појединачно. 

• С обзиром на доступност финансирања из међународних финансијских меха-
низама, недостатак средстава за лијечење мултирезистенције више не предста-
вља прихватљиво објашњење за поновно лијечење лијековима прве линије
(ранији назив „режим лијечења Категорије 2„) код пацијената с великом вје-
роватноћом мултирезистенције. 

• У претходном издању препорука је била режим поновног лијечења у трајању
од осам мјесеци лијековима прве линије за све пацијенте који се враћају након
рецидива или одгођеног лијечења. Насупрот томе, у овом издању подржава се
могућност да су, у неким државама, нивои мултирезистенције код тих пације-
ната толико високи да оправдавају режим лијечења мултирезистенције док се
чека на налазе тестирања осјетљивости на лијек. 

• WHО нема намјеру постављати прагове за ниску, средњу или високу вјерова-
тноћу или нивое мултирезистенције. У склопу државних планова контроле
ТБЦ-а (НТП) свака држава дефинира границе за „ниско“, „средње“ или „висо-
ко“, на темељу нивоа резистенције унутар конкретних категорија пацијената,

САЖЕТАК
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те на темељу других фактора попут средстава за режим лијечења мултирези-
стенције током повећања обима посла и учесталости конкомитантних стања
(као што је ХИВ), која повећавају ризик од умирања у кратком року због му-
лтирезистенције ТБЦ на лијекове. 

• Истраживања отпорности на лијек на нивоу државе, процјене WHО о ниво-
има мултирезистенције и други извори података препоручују се као основа сва-
кој држави када доноси одлуке о режиму стандардног лијечења за дефиниране
категорије пацијената. 

• Интермитентно дозирање више није опција за прије лијечене пацијенте у сми-
слу поновног осмомјесечног лијечења лијековима прве линије. 

ПОГЛАВЉЕ 4. НАДЗОР ЗА ВРИЈЕМЕ ТРЕТМАНА

• Микроскопија размаза спутума на крају интензивне фазе лијечења више је усло-
вна него снажна препорука, с обзиром на доказе да се на темељу позитивног на-
лаза размаза у тој фази слабо може предвидјети рецидив или отпорност на
изонијазид прије почетка лијечења (Анека 2). Међутим, у смислу откривања про-
блема надзором над пацијентом и праћења дјелотворности програма крајње је
корисна. 

• Поред тога, овим издањем се потврђује како позитиван размаз спутума узет на
крају интензивне фазе лијечења нових пацијената захтијева микроскопију ра-
змаза спутума на крају трећег мјесеца лијечења. Ако је налаз позитиван, треба
обавити културу и тестирање осјетљивости на лијек. 

• Овим издањем више се не препоручује продужење интензивне фазе лијечења
пацијената чији је налаз размаза спутума позитиван на крају другог мјесеца
лијечења. 

• Ако је налаз размаза на крају интензивне фазе (три мјесеца) код прије лијече-
них пацијената позитиван, у овом издању се препоручује да се тада уради ку-
лтура спутума и тестирање осјетљивости на лијек, а не након петог мјесеца (што
је била препорука у трећем издању). 

• Ефикасност лијека сада овиси и о налазима културе. 
• Пацијенти код којих се установи мултирезистенцијски сој у било којем трену-

тку лијечења сада се означавају под „неуспјешно лијечење“. Изнова се евиде-
нтирају и почиње се с режимом лијечења мултирезистенције. 

• Овим се издањем за пацијенте с мултирезистенцијом препоручује кориштење
евиденције мултирезистенције и кохортна анализа. 

• Обављена је анализа приступа нуспојавама анти-ТБЦ лијекова на темељу си-
мптома. 

ПОГЛАВЉЕ 5. ПОСТУПАК КОД ИНФЕКЦИЈЕ ХИВ-ОМ И АКТИВНОГ
ОБОЉЕЊА ОД ТБЦ-А

• Сада се препоручује тестирање на ХИВ иницирано од стране установе за све по-
знате или суспектне случајеве ТБЦ, неовисно о фази епидемије вируса ХИВ-а у
држави. 
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• Ово издање обухваћа важеће препоруке WHО о почетку терапије котримокса-
золом што је прије могуће након што се особи која живи с вирусом ХИВ-а ди-
јагностицира ТБЦ. 

• Дневно дозирање се снажно препоручује током интензивне фазе лијечења за
пацијенте с ТБЦ-ом с познатим ХИВ статусом, те за све нове пацијенте који
живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а. Дозирање три пута седмично
током интензивне фазе више није прихватљива алтернатива. 

• У ово издање уграђене су важеће препоруке WHО о антиретровиралној тера-
пији и времену почетка терапије. 

• Тестирање осјетљивости на лијек сада се препоручује на почетку лијечења ту-
беркулозе код свих особа које живе с вирусом ХИВ-а. 

ПОГЛАВЉЕ 6. НАДЗОР И ПОДРШКА ПАЦИЈЕНТИМА

• Улога пацијената, особља програма за ТБЦ, заједнице и осталих актера описа-
на је у овом издању како би се осигурало одговарајуће лијечење. Сарадник при
лијечењу мора бити идентифициран за сваког пацијента с ТБЦ-ом. То може
бити здравствени радник или обучени припадник заједнице или породице. 

• Надзор над лијечењем дефиниран је у контексту ширег пакета подршке за за-
довољење потреба пацијента. 

ПОГЛАВЉЕ 7. ТРЕТМАН ЛИЈЕКОВА ОТПОРНИХ НА ТБЦ

• Ово поглавље је у значајној мјери измијењено и допуњено како би могло одра-
жавати најновије препоруке WHО на пољу лијечења мултирезистентне ТБЦ у
склопу програма. 

ПОГЛАВЉЕ 8. ТРЕТМАН ИЗВАНПЛУЋНИХ ОБОЉЕЊА И ТБЦ-А
У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА

• Иако WHО и даље препоручује исти режим за плућно и изванплућно обоље-
ње, ово четврто издање садржи смјернице које предвиђају дуже лијечење тубе-
ркулозе централног нервног система, туберкулозе кости или зглоба. 

• Код пацијената с ТБЦ-ом с прије утврђеним обољењем јетре, у четвртом издању
се препоручује режим с једним или два хепатотоксична лијека или ни с једним
хепатотоксичним лијеком. Деветомјесечни режим лијечења рифампицином и
етамбутолом у овом случају више не представља опцију. 

• За пацијенте с ТБЦ-ом са затајењем рада бубрега у овом се издању препору-
чује шестомјесечни режим који укључује изонијазид, рифампицин, етамбу-
тол и пиразинамид, у односу на претходно издање, у којем пиразинамид није
био укључен. У овом издању препоручује се давање етамбутола (15 mg/kg) и
пиразинамида (25 mg/kg) три пута седмично. Више се не препоручује давање
стрептомицина пацијентима са затајењем рада бубрега. Али, ако се мора да-
вати, онда се даје 15 mg/kg два или три пута седмично, с праћењем нивоа дје-
ловања лијекова. 
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АНЕКСИ

Анекс 1 
• Рифампицин: обухваћа списак лијекова који међусобно интерферирају с ри-

фампицином. 

• Стрептомицин: описане су прилагодбе дозирања за старије особе и одрасле осо-
бе које имају мање од 50 кг. 

• Етамбутол: излучивање креатинина < 50 мл/мин више се не наводи као контра-
индикација. Описано је прилагођавање дозирања код затајења рада бубрега. 

Анекс 2 
• У овом новом анексу описане су основе кориштене за утврђивање доказа, те

питања која су разматрана при изради препорука. 

Анекс 3 
• У овом анексу су описани најважнији исходи лијечења који су разматрани. 

Анекс 4 
• У овом новом анексу описани су кораци имплементације и евалуације снажних

препорука. 

Анекс 5 
• Овај анекс садржи сугестије за будућа истраживања у склопу горе наведених

седам питања. 

Анекс 6 
• Овај нови анекс садржи попис чланова Групе за израду смјерница и Екстерне

групе за ревизију. 
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Увод

1.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу описана је сврха, циљна публика, обим и процес израде овог че-
твртог издања смјерница. Поглавље такође садржи објашњење зашто је било по-
требно израдити ово ново издање, те предвиђања датума објаве сљедеће ревизије. 

1.2 Сврха смјерница
Главна сврха израде ових смјерница јест пружање подршке активностима у скло-
пу државних програма (НТП) у вези са креирањем политике дјеловања на пољу
лијечења туберкулозе како би се осигурала максимална успјешност у лијечењу па-
цијената. Лијечењем пацијената спречава се умирање, рецидив, стицање отпорно-
сти на лијекове, те ширење туберкулозе унутар заједнице. Смјернице такође
пружају помоћ клиничким радницима како у јавном тако и у приватном сектору. 

1.3 Циљна публика
Примарна циљна публика ових смјерница јесу руководитељи и особље које ради
на проведби државног програма контроле туберкулозе, те остали пружатељи услу-
га на пољу лијечења туберкулозе који раде у јавним и приватним здравственим
установама. Кориштење термина „руководитељ НТП-а“ у овим смјерницама одно-
си се на службеника при министарству здравља или службеника задуженог од стра-
не министарства здравља за вођење државног програма контроле туберкулозе
(НТП) или на особу овлаштену од стране задуженог службеника. 

1.4 Обим
У овим смјерницама описане су активности на лијечењу активног обољења одра-
слих особа од туберкулозе. Не обухватају многе релевантне теме које су већ рани-
је детаљно описане у другим публикацијама, као што је дијагноза, лабораторијски
стандарди микроскопије размаза, протоколи кориштења рапид-тестова осјетљи-
вости на лијек, педијатријска ТБЦ, набавка лијекова и руковање залихама, контро-
ла инфекције, интензиван рад на откривању болести код особа које живе с вирусом
ХИВ-а, те превентивна терапија изонијазидом. 

1.5 Зашто ново издање? 
Велики напредак на пољу контроле туберкулозе широм свијета услиједио је након
увођења и проведбе ДОТС стратегије. Стратегијом заустављања ТБЦ, покренутом
2006. године, обухваћена су сва постигнућа ДОТС-а (1): нови циљеви обухватају уни-
верзалан приступ лијечењу усмјереном на пацијента, те заштиту категорија пације-
ната од коинфекције ТБЦ/ХИВ-ом и мултирезистентне ТБЦ (МДР-ТБ). На основи

15

1

TBC smjernice 4 izdanjecirilicaNSL:Layout 1  9/6/2012  11:56 AM  Page 15



ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ

16

ове Стратегије и Глобалног плана (2) проведбе нове стратегије постало је неопходно
извршити ревизију постојећих смјерница (3) и израдити ово четврто издање. 

Хисторијски гледано, најинтензивније активности у склопу контроле туберкулозе
водиле су се код најозбиљнијих пацијената, односно пацијената с плућном тубе-
ркулозом с позитивним налазом размаза спутума (3). То се промијенило након
што је у склопу Стратегије заустављања туберкулозе нагласак стављен на унивеза-
лан приступ свих особа с туберкулозом високо квалитетном лијечењу усмјереном
на пацијента (1). Али, високо инфективни пацијенти с позитивним налазом ра-
змаза и даље су у центру пажње када су у питању други аспекти контроле ТБЦ, као
што су праћење контакта с другим особама и контрола инфекције. Повеља о пра-
вима и обавезама обољелих од туберкулозе прописује како сви пацијенти с ТБЦ-
ом имају „право на слободан и равноправан приступ лијечењу од туберкулозе од
тренутка дијагностицирања до завршетка лијечења“ (4). 

Због тога су у овом четвртом издању Смјерница изостављене Категорије И - ИВ, ко-
јима су се утврђивале приоритетне категорије пацијената за лијечење.1 Према овој
ранијој категоризацији, пацијенти с ТБЦ-ом с негативним налазом размаза потпа-
дали су под трећу категорију, а пацијенти с мултирезистентном ТБЦ били су заведе-
ни под четвртом категоријом приоритета. У смислу лијечења, више нема смисла
заводити под трећу категорију приоритета пацијенте с негативним налазом разма-
за имајући у виду њихову високу стопу морталитета ако живе с вирусом ХИВ-а. Је-
днако тако, пацијенте с мултирезистентном туберкулозом не треба стављати у
четврту категорију приоритета имајући у виду њихову високу стопу морталитета и
ургентну потребу да се спријечи ширење ових смртоносних сојева туберкулозе. 

Умјесто горе наведене категоризације, у овом четвртом издању групирани су па-
цијенти (и стандардни режими који се препоручују за сваку групу) у складу с вје-
роватноћом стјецања отпорности на лијек. Отпорност на лијек је кључна
одредница успјеха лијечења, а раније лијечење туберкулозе ствара могућност по-
већаног ризика (5, 6). У овом издању препоручују се исте регистрацијске групе па-
цијената као оне кориштене за евидентирање и извјештавање, којима се нови
пацијенти разликују од оних који су прије лијечени (7). Регистрацијске групе при-
је лијечених пацијената утемељене су на исходу њиховог ранијег тока лијечења: не-
успјело лијечење, рецидив и одгођено лијечење. 

У четвртом издању интегрирано је откривање и лијечење инфекције вирусом ХИВ-
а и мулитрезистентне ТБЦ, што треба допринијети остварењу универзалног при-
ступа високо квалитетном лијечењу мултирезистентне ТБЦ и лијечења ХИВ-а у
склопу Стратегије заустављања ТБЦ. 

У смислу откривања вируса ХИВ-а, у ово издање уграђене су најновије препоруке
WHО за тестирање на ХИВ, иницирано од стране установе за све пацијенте с дијагно-
стицираном или суспектном ТБЦ код свих типова епидемије вируса ХИВ-а (ниског
нивоа, концентрираног или опћенитог) (8). За лијечење туберкулозе код пацијената

1 Такође, иницијално спаривање (оне-то-оне цорреспонденце) група пацијената с режимима лијече-
ња више се не користи јер су Категорије И - ИВ поново дефиниране током година. Исти режим ли-
јечења препоручивао се за пацијенте Категорије И и ИИИ. Након 2004. године различити режими
лијечења препоручени су за пацијенте Категорије ИИ, овисно о факторима као што су учинак про-
грама и отпорност на лијек. 
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који живе с вирусом ХИВ-а, нове препоруке о трајању терапије и улози интермите-
нтних режима произишле су из систематских анализа (види Поглавље 5). Ново изда-
ње обухвата и најновије препоруке WHО за тестирање осјетљивости на лијек на
почетку лијечења ТБЦ код свих особа које живе с вирусом ХИВ-а (9), те препоруке о
времену иницирања и о типу режима антиретровиралне терапије (АРТ) (10). 

Нови развој догађаја на пољу мултирезистентне ТБЦ такође је био разлог за обавља-
ње ове нове ревизије. На темељу принципа универзалног приступа дијагностицира-
њу и лијечењу мултирезистентне ТБЦ, Планом борбе против МДР-ТБЦ и XДР-ТБЦ
за 2007.-2008. (11) позива се на дијагностицирање и лијечење мултирезистентне ТБЦ
у свим државама до 2015. године. Чак и државе с укупним ниским нивоима мултире-
зистенције на лијекове суочавају се с проблемом пацијената с ТБЦ-ом који су раније
лијечени, а то је категорија пацијената код које је вјероватноћа стицања мултирези-
стенције на лијекове пет пута већа него код нових пацијената (види став 3.6).

У смислу осигурања универзалног приступа дијагностицирању мултирезистентне
ТБЦ, овим четвртим издањем поново потврђујемо важност препоруке WHО (2) да
сви раније лијечени пацијенти требају имати приступ култури и тестирању осјетљи-
вости на лијек (ДСТ) на почетку лијечења како би се мултирезистентност утврдила
што је прије могуће.1 Такође садржи и препоруку WHО да се неуспјело лијечење тре-
ба потврдити уратком културе и ДСТ-а (9). Како би се мултирезистентност утврди-
ла прије истека петог мјесеца лијечења, у овом издању се потврђује и важећа
препорука WHО (9) за рад културе и ДСТ-а на крају трећег мјесеца лијечења ако је
пацијентов налаз размаза спутума и даље позитиван.. У Поглављима 2 до 5 овог но-
вог издања описана је кључна улога утврђивања Мyцобацтериум туберцулосис и
обављања теста осјетљивости на лијек. Ово је разлика у односу на треће издање, ко-
је се готово искључиво ослањало на микроскопију размаза за утврђивање случаја,
преписивање стандардних режима и праћење учинка лијечења. Испитивањем про-
бом мултирезистентост се може утврдити у року од неколико сати, а течним меди-
јем у року од неколико седмица (радије него у року од неколико мјесеци када се
користи чврсти медиј) (12). Ове технике би требало увести у складу са свеобухва-
тним планом за сваку државу на пољу јачања лабораторијских капацитета. 

У смислу осигурања универзалног приступа лијечењу мултирезистентне ТБЦ
(МДР-ТБЦ), четврто издање садржи нову препоруку да свака држава укључи ре-
жим за МДР у своје стандардне режиме лијечења. То је од кључног значаја док се
чека на налазе ДСТ-а код пацијената с високом вјероватноћом мултирезистенци-
је (као што су они чије раније шестомјесечно лијечење рифампицином није успје-
ло), те код пацијената код којих је потврђена отпорност на изонијазид и
рифампицин. С доступношћу финансирања из међународних финансијских изво-
ра,2 недостатак средстава за лијечење мултирезистенције више није прихватљиво
објашњење за примјену осмомјесечног режима лијечења лијековима прве линије
(ранији назив „режим Категорије ИИ“) код пацијената с великом вјероватноћом
мултирезистенције. Овај режим није дјелотворан у лијечењу мултирезистетне ту-
беркулозе и може резултирати повећањем отпорности на лијекове (5, 13). 

1. УВОД

17

1 Ова препорука је у складу с Међународним стандардима лијечења туберкулозе и резолуцијама ко-
је је усвојила Свјетска здравствена скупштина 2007. године, а која позива на осигурање универза-
лног приступа тестирању осјетљивости на лијек (ДСТ) до 2015. године. 

2 Као што су УНИТАИД и Глобални фонд за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије.
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ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Кориштењем рапид ДСТ метода временом ће осмомјесечни режим поновног лије-
чења лијековима прве линије застарјети. У међувремену, тај режим остаје непроми-
јењен у само двије околности. У државама с приступом рутинском ДСТ-у уз помоћ
конвенционалних метода, осмомјесечни режим поновног лијечења лијековима прве
линије се препоручује док се чека на налазе ДСТ-а код пацијената с рецидивом или
који се враћају након одгођеног лијечења (ако подаци за дату државу показују да код
њих постоји средње ниска вјероватноћа мултирезистенције ТБЦ или су такви пода-
ци недоступни). У државама које још немају ДСТ рутински доступан на почетку ли-
јечења код свих раније лијечених пацијената (види став 3.7.3), осмомјесечни режим
поновног лијечења лијековима прве линије користиће се током читавог лијечења на
привременој основи до развоја одговарајућих лабораторијских капацитета. 

У принципу, лијечење мултирезистенције треба увести само у веома дјелотворне
ДОТС (Директно опсервирани краткотрајни курс лијечења) програме. Прије ко-
нцентрирања на лијечење случајева мултирезистенције туберкулозе, од кључног је
значаја „заврнути славину“, односно, ојачати програме слабијег учинка како не би
омогућавали развој мултирезистенције. На темељу овог принципа, поглавље о ли-
јечењу садржано у издању из 2004. године садржавало је списак1 одговарајућих учи-
нака ТБЦ програма за дату државу као услов примјене режима лијечења
мултирезистенције код пацијената с великом вјероватноћом мултирезистенције
туберкулозе. То више не представља услов у четвртом издању. У неким државама
с ограниченом покривеношћу ДОТС-ом могу постојати одговарајући услови за
покретање пилот-пројекта лијечења мултирезистенције који, једном кад заживи,
може представљати модел за проширење основног ДОТС-а на више подручја. Али,
у многим државама, с друге стране, услови за увођење компоненте лијечења му-
лтирезистенције у државне програме контроле туберкулозе (НТП) не могу се испу-
нити све док НТП не буде садржавао основне елементе ДОТС-а. 

1.6 Методологија
Израда четвртог издања смјерница темељи се на новим процедурама WHО. WHО
је дефинирао обим ревизије и окупио групу екстерних стручњака за израду смје-
рница. Сви чланови Групе попунили су Декларацију о сукобу интереса. Није било
изјављених сукоба интереса. На основи доприноса Групе за израду смјерница,
WHО је утврдио седам кључних питања везаних за лијечење туберкулозе (види
Анекс 2) која покривају сљедеће теме: 

— трајање давања рифампицина код нових пацијената; 
— учесталост дозирања код нових пацијената; 
— иницијални режим за нове пацијенте с ТБЦ-ом у државама с високим ни-

воима отпорности на изонијазид; 
— лијечење туберкулозе код пацијената који живе с вирусом ХИВ-а; 
— праћење спутума током лијечења туберкулозе; 
— продужење лијечења; 
— поновно лијечење. 

1 Лијечење туберкулозе: смјернице за националне програме, 3. издање, Поглавље 4, Стандардни режи-
ми лијечења, ревидирано је у јуну 2004. године и нова верзија је постављена на wеб страницу WHО. 
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Систематске ревизије литературе обављене су у вези са сваким питањем и докази
су састављени1 (види Анекс 2). 

Допринос Групе за израду смјерница дат је путем емаила, телефонских разговора
у конференцији, те на тродневном састанку (21. – 23. 10. 2008. године) током којих
су усвојене коначне препоруке о лијечењу након постизања консензуса унутар Гру-
пе за израду смјерница. 

Препоруке се темеље на квалитету доказа, вриједности, на процјени трошкова, те
на процјени добити и губитака. Група за израду смјерница степеновала је сваку
препоруку према јачини жељених учинака постигнутих имплементацијом поједи-
не препоруке у односу на нежељене учинке. У смислу јачине учинка и увјерености
о постизању учинка, препоруке су сврстане у три категорије: снажна, условна и
слаба. Квалитета доказа анализирана је кориштењем ГРАДЕ методологије (14). 

Средње низак/низак квалитет доказа подразумијева да је учинак интервенције ве-
ома неизвјестан, те да би даљња истраживања вјероватно боље прецизирала про-
цјену учинка. Што се тиче високо квалитетних доказа, мало је вјероватно да би
даљња истраживања промијенила карактер процјене учинка. 

Снажна препорука значи препорука чијом примјеном пожељни учинци јасно на-
дилазе оне непожељне учинке. За снажне препоруке у овом издању користе се те-
рмини „треба“ или „не треба“. Алтернативе нису наведене. 

Условна препорука је препорука чијом примјеном пожељни учинци вјероватно
надилазе непожељне учинке, али су добити и губици неизвјесни. Разлози за не-
извјесност могу бити сљедећи: 

— недостатак високо квалитетног доказа на којем би се темељила препорука; 
— мала добит након примјене препоруке; 
— добит можда не оправдава трошкове; 
— није било могуће извршити прецизне процјене добити. 

Слаба препорука је препорука за коју не постоји довољно доказа. Препорука се за-
то темељи на примјени на терену и мишљењу експерата. 

За условне и слабе препоруке користи се термин „можда“. Алтернативе су наведе-
не за неколико условних препорука. 

Табела 1.1 показује до које мјере се разликују снажна и условна препорука у сми-
слу избора ријечи и фактора који су утјецали на оцјену вриједности препоруке.
Снажне и условне препоруке имају и различите импликације на креаторе полити-
ка рада, пацијенте и здравствене службе. 

Сажетак је приказан у табели. План имплементације и евалуације снажних препо-
рука садржан је у Анексу 4. Како би се надомјестиле празнине у доказима који су
од кључног значаја за доношење одлука, Група за израду смјерница утврдила је низ
питања као основу за будућа истраживања. Питања су детаљно описана у Анексу
5. Чланови Групе за израду смјерница побројани су у Анексу 6. 

1. УВОД

19

2 У вријеме публикације овог четвртог издања, докази прикупљени у склопу неких систематских ре-
визија нису објављени. 
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Препоруке које се односе на седам кључних питања појављују се у контексту смје-
рница о стандардном лијечењу (Поглавље 3), праћењу (Поглавље 4) и вирусу ХИВ-
а (Поглавље 5). Подручја изван ових седам питања обухваћена су важећим
референцама (Литература) и политикама рада WHО на пољу ТБЦ, али Група за
израду смјерница није обавила систематску ревизију литературе нити је дала нове
препоруке за њих. 

Табела 1.1 СНАЖНЕ НАСУПРОТ УСЛОВНИМ ПРЕПОРУКАМА

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Приједлог смјерница прослијеђен је екстерној групи за ревизију (чланови побро-
јани у Анексу 6), коју чине водитељи државних програма за туберкулозу (НТП) у
државама с високом стопом оболијевања, чланови Групе WHО за стратешка, те-
хничка и савјетодавна питања на пољу туберкулозе (СТАГТБЦ), шесторица реги-
оналних савјетника за ТБЦ и здравствени радници на пољу ТБЦ који раде у
државама с високом стопом оболијевања. 

Примједбе које је изнијела екстерна група за ревизију узете су у обзир на одгова-
рајући начин, а неколико неспоразума између ове групе и Групе за израду смје-
рница ријешено је након консултација обављених путем е-маила. 

1.7 Међународни стандарди лијечења туберкулозе
Међународни стандарди лијечења туберкулозе (ИСТЦ) (15) описују опће прихва-
ћен ниво лијечења ТБЦ којем би сви здравствени радници требали тежити. Уна-
крсне референце (литература) примјењивих стандарда ИСТЦ-а у овом новом
издању требале би помоћи пружатељима здравствених услуга у јавном и прива-
тном сектору да осигурају постизање ових стандарда. 

1.8 Датум престанка важења издања
Стоп ТБЦ Одсјек при WHО извршиће ревизију ових смјерница након три до пет
година, или по потреби, зависно од појаве нових доказа, режима лијечења и дија-
гностичких тестирања. 

Литература
1. Ra vi gli one MC, Uple kar MW. WHO ’s new stop TB stra te gy. La ncet, 2006, 367:952-

955. 
2. The glo bal plan to stop TB, 2006-2015. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2006

(WHO/HTM/STB/2006.35). 
3. Tre atme nt of tu be rcu lo sis: gu ide li nes for na ti onal pro gra mmes, 3rd ed. Ge ne va, Wo -

rld He alth Orga ni za ti on, 2003 (WHO/CDS/TB/2003.313). 
4. Pa ti ents’ cha rter for tu be rcu lo sis ca re: pa ti ents’ ri ghts and re spo nsi bi li ti es. Ge ne va,

Wo rld Ca re Co uncil, 2006 (ava ila ble at: www.who.int/tb/pu bli ca ti ons/2006/pa ti ents_
cha rter.pdf). 

5. Espi nal MA et al. Sta nda rd sho rt-co urse che mo the ra py for drug-re si sta nt tu be rcu lo -
sis: tre atme nt ou tco mes in 6 co untri es. Jo urnal of the Ame ri can Me di cal Asso ci ati on,
2000, 283:2537-2545. 

6. Aziz MA et al. Epi de mi olo gy of anti tu be rcu lo sis drug re si sta nce (the Glo bal Pro je ct on
Anti-tu be rcu lo sis Drug Re si sta nce Su rve illa nce): an upda ted ana lysis. La ncet, 2006,
368:2142-2154. 

7. Re vi sed TB re co rdi ng and re po rti ng fo rms and re gi ste rs - ve rsi on 2006. Ge ne va, Wo -
rld He alth Orga ni za ti on, 2006 (WHO/HTM/TB/2006.373; ava ila ble at: www.who.int/
tb/do ts/r_and_r_fo rms/en/index.html). 

8. Gu ida nce on pro vi der-ini ti ated HIV te sti ng and co unse lli ng in he alth fa ci li ti es. Ge ne -
va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2007. 
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9. Gu ide li nes for the pro gra mma tic ma na ge me nt of drug-re si sta nt tu be rcu lo sis: emer- ge -
ncy upda te 2008. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2008 (WHO/HTM/TB/
2008.402). 

10. Anti re tro vi ral the ra py for HIV infe cti on in adu lts and ado le sce nts in re so urce-li mi ted
se tti ngs: re co mme nda ti ons for a pu blic he alth appro ach. Ge ne va, Wo rld He alth Or ga -
ni za ti on, 2006. 

11. The glo bal MDR-TB & XDR-TB re spo nse plan 2007-2008. Ge ne va, Wo rld He alth Or -
ga ni za ti on, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.387). 

12. Mo le cu lar li ne pro be assa ys for ra pid scre eni ng of pa ti ents at ri sk of MDR TB: po li cy
sta te me nt. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2008 (ava ila ble at: www.who.int/tb/
fe atu res_archi ve/po li cy_sta te me nt.pdf). 

13. Espi nal MA. Ti me to aba ndon the sta nda rd re tre atme nt re gi men wi th fi rst-li ne dru gs
for fa ilu res of sta nda rd tre atme nt. Inte rna ti onal Jo urnal of Tu be rcu lo sis and Lu ng Di -
se ase, 2003, 7:607-608. 

14. Gu ya tt GH et al. GRA DE: an eme rgi ng co nse nsus on ra ti ng qu ali ty of evi de nce and
stre ngth of re co mme nda ti ons. Bri ti sh Me di cal Jo urnal, 2008, 336:924-926. 
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2

Дефиниције случајева

2.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу су описани: 

— сврха дефинирања случајева туберкулозе; 
— дефиниције случајева ТБЦ, како суспектних тако и потврђених; 
— додатне особине случајева ТБЦ, значајне за појединачно лијечење пације-

ната, те за евалуацију успјешности програма за ТБЦ и праћење епидемије. 

Дијагностицирање ТБЦ подразумијева утврђивање активног обољења, односно, па-
цијента обољелог од М. туберцулосис од стране здравствених радника (лијечника,
медицинске сестре, амбулатног радника и других). Улога коју подразумијева држа-
вни програм за туберкулозу (НТП) је другачија. У склопу НТП-а ради се на осигура-
њу евидентирања дијагностицираних случајева (1), испуњењу дефиниције случаја или
потврђеног, јасног случаја, правилног лијечења и евалуације исхода лијечења.1 

Сви пружатељи услуга морају извијестити јавне здравствене власти о новим слу-
чајевима ТБЦ-а и поновним лијечењима случајева ТБЦ, у складу с примјењивим
правилима (Стандард 21. ИСТЦ-а (5)). Државни програм даје гаранцију да ће се
кључне карактеристике свих случајева ТБЦ евидентирати и пријавити, тако да се
може осигурати правилно лијечење, те повратне информације дати клиничком ра-
днику који води лијечење (6). Анализа ових извјештаја такође помаже водитељи-
ма државних програма да прате трендове и процјењују дјелотворност свих
активности на пољу ТБЦ на свим нивоима. 

2.2 Сврха дефинирања случаја ТБЦ
Заједнички критерији за дефинирање случаја ТБЦ потребни су ради сљедећих ставки: 

— правилна регистрација пацијента и пријава случаја; — одабир одговарају-
ћег стандардног режима лијечења (види Поглавље 3); 

— стандардизирање процеса прикупљања података ради контроле ТБЦ; 
— евалуирање омјера случаја према мјесту обољења, бактериологија и хисто-

рија лијечења; 
— кохортна анализа исхода лијечења; 
— правилно праћење трендова и евалуирање дјелотворности програма за ТБЦ

у склопу и широм заједница, држава и регија у свијету. 

2.3 Дефиниције случајева
Дефиниције случајева ТБЦ, описане испод, темеље се на нивоу извјесности дија-
гнозе, те на томе да ли је доступна лабораторијска потврда или није. 
1 У склопу државних програма за ТБЦ такође је могуће утврдити случај путем прегледа спутума су-

спектних особа с кашљем које посјете здравствену установу (2), путем прегледа контактираних осо-
ба (3) те путем прегледа особа које живе с ХИВ/АИДС-ом (4). 
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• Суспектна туберкулоза. Било која особа која показује симптоме или одаје знаке
који упућују на ТБЦ. Најуобичајенији симптом плућне ТБЦ је продуктиван кашаљ
који траје дуже од двије седмице,1 који могу пратити други респираторни симпто-
ми (недостатак даха, бол у грудном кошу, хемоптиза) и/или конституцијски си-
мптоми (губитак апетита, губитак килограма, грозница, ноћно знојење, замор).2 

• Случај туберкулозе. Потврђен случај туберкулозе (дефиниран испод) или слу-
чај у којем је здравствени радник (клинички радник или неки други медици-
нски стручњак) дијагностицирао болест туберкулозе и одлучио лијечити
пацијента пуним режимом лијечења туберкулозе. Напомена. Свака особа која
је под режимом лијечења ТБЦ мора бити евидентирана као случај ТБЦ. Непо-
тпуно „покусно“ лијечење није метода дијагностицирања. 

• Потврђен случај туберкулозе. Пацијент с Мyцобацтериум туберцулосис ко-
мплексом, утврђеним на клиничком узорку било уратком културе или тести-
рањем молекуларном пробом. У државама које немају лабораторијске
капацитете за рутинско утврђивање М. туберцулосис, случај плућне ТБЦ с је-
дним или више иницијалних налаза размаза спутума позитивних на ацид-фа-
ст бациле (АФБ) такође се сматра „потврђеним“ случајем - под условом да
постоји функционалан систем екстерног осигурања квалитета (ЕQА) с поно-
вном контролом наслијепо.3 

Случајеви ТБЦ такође се сврставају према сљедећим ставкама: 

— анатомско мјесто обољења од ТБЦ; 
— бактериолошки резултати (у што спада и отпорност на лијек); 
— хисторија ранијег лијечења; 
— статус инфицираности вирусом ХИВ-а. 

Свака од ових кључних особина случајева ТБЦ описана је даље у тексту. 

2.4 Анатомско мјесто обољења од туберкулозе
Опћенито, препоручени режими лијечења су слични, неовисно о обољелом мје-
сту (види став 8.2). Утврђивање мјеста обољења је битно за евидентирање и извје-
штавање, те за утврђивање пацијената заражених у већој мјери, односно, оних
којима су захваћена плућа (а чији ће статус бити даље дефиниран након налаза ра-
змаза, види став 2.5 доље). 

Плућна туберкулоза (ПТБЦ) односи се на случај ТБЦ (горе дефиниран) који по-
дразумијева плућни паренхим. Милијарна туберкулоза се сврстава у плућну ТБЦ
јер постоје лезије на плућима. Туберкулозна интраторакална лимфаденопатија (ме-
дијастинална и/или хиларна) или туберкулозна плеурална ефузија, без радиогра-
фских абнормалности на плућима, представља случај изванплућне туберкулозе.
Пацијент који има и плућну и изванплућну туберкулозу треба бити евидентиран
као случај плућне туберкулозе. 
1 Стандард 1. Међународних стандарда контроле туберкулозе (5) прописује да све особе с продукти-

вним кашљем који траје дуже од двије или три седмице, а који је необјашњив, треба тестирати на ТБЦ. 
2 Дефинирање под називом „ТБЦ суспектан“ овиси о другим локалним факторима, који обухватају

пацијентову доб и ХИВ статус, преваленцију ХИВ-а, преваленцију ТБЦ, итд. 
3 www.who.int/tb/do ts/la bo ra to ry/po li cy/en/inde x1.html. 
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Изванплућна туберкулоза (ЕПТБ) се односи на случај туберкулозе (горе дефини-
ран) који подразумијева обољење других органа у тијелу, а то су плућна марами-
ца, лимфни чворови, абдомен, урогенитални тракт, кожа, зглобови, кости,
централни нервни систем. Дијагностика мора бити утемељена на најмање једном
узорку с потврђеном М. туберцулосис или на хистолошком или јаком клиничком
доказу који се подудара с изванплућном туберкулозом, уз одлуку клиничког ра-
дника да се лијечење у потпуности проведе кемотерапијом туберкулозе. Дефини-
рање случаја изванплућне ТБЦ с неколико захваћених мјеста овиси о обољелом
мјесту које је најозбиљније захваћено. Уколико случај изванплућне ТБЦ узроко-
ван М. туберцулосис није потвђен налазом културе, не може се сврстати под „по-
тврђен, јасан случај“, како је дефинирано у ставу 2.3 горе. 

2.5 Бактериолошки налази
Бактериологија подразумијева стање размаза случајева плућне ТБЦ и утврђивање
М. туберцулосис тестирањем културе и кориштењем новијих метода. Култура и
тестирање осјетљивости на лијек описани су у ставу 3.8.1. Ради дефиниција МДР-
ТБЦ, види референцу 7. 

Према Стандарду 2. Међународних стандарда лијечења туберкулозе (ИСТЦ) (5)
сви пацијенти суспектни на плућну ТБЦ морају предати најмање два узорка за ми-
кроскопски преглед у лабораторију високе квалитете. Гдје је могуће, потребно је
предати најмање један јутарњи узорак, јер спутум узет ујутро даје најбоље резулта-
те. Према Стандарду 4. ИСТЦ-а све особе чији налази грудне радиографије упућу-
ју на ТБЦ требају предати узорке спутума на микробиолошки преглед (5). 

Случајеви с позитивним налазом размаза су највише заразни и највјероватније ће
пренијети заразу унутар своје средине. Они се налазе у центру активности на ко-
нтроли ширења заразе (2), те утврђивања особа с којима су остварили контакт (3).
Бактериолошко праћење напредовања лијечења најбоље се може вршити код ових
пацијената (види Поглавље 4). 

Такође је битно утврдити случајеве с негативним налазом размаза, посебно код осо-
ба које живе с вирусом ХИВ-а код којих је морталитет већи него код случајева плу-
ћне ТБЦ с позитивним налазом размаза (4). Ради дијагностичких алгоритама код
особа које живе с вирусом ХИВ-а с негативним налазом размаза, види референцу 4. 

За случај плућне ТБЦ сматра се да има позитиван налаз размаза ако је један или
више налаза размаза спутума на почетку лијечења позитиван на АФБ (под усло-
вом да постоји функционалан ЕQА систем с поновном контролом наслијепо 1). Де-
финирање новог случаја плућне ТБЦ с позитивним налазом темељи се на
присуству најмање једног ацид-фаст бацила (АФБ+) у најмање једном узорку спу-
тума, у државама с функционалним ЕQА системом. (www.who.int/tb/do ts/la bo ra -
to ry/po li cy/en/inde x1.html.)
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1 У државама у којима не постоји функционалан ЕQА систем примјењује се дефиниција трећег изда-
ња ових смјерница, која каже: „Случај плућне ТБЦ с позитивним налазом размаза јест случај са: 

а. два или више иницијалних прегледа размаза позитивних на АФБ, или
б. један преглед размаза спутума позитиван на АФБ плус радиографске абнормалности које се подуда-

рају с обољењем од активне плућне ТБЦ, према дијагнози утврђеној од стране клиничког радника, или
ц. један размаз спутума позитиван на АФБ плус култура спутума позитивна на М. туберцулосис. 
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Случајеви плућне ТБЦ с негативним налазом размаза требају: 

А. имати негативан налаз спутума, али налаз културе позитиван на М. туберцулосис: 

• налаз плућне ТБЦ се сматра негативним ако су налази најмање два узорка
спутума на почетку терапије негативни на АФБ1 у државама с функциона-
лним системом ЕQА, гдје је обим посла велик и гдје су ограничени људски
ресурси. (http:///www.who.int/tb/do ts/la bo ra to ry/po li cy/en/inde x2.html); 

• у свим окружењима с преваленцијом вируса ХИВ-а > 1 % код трудница или
≥ 5 % код пацијената с ТБЦ-ом, кутлуру спутума на М. туберцулосис треба
урадити код пацијената чији је налаз размаза негативан како би се потврди-
ла дијагноза ТБЦ (4). 

ИЛИ

Б. испуњавати сљедеће дијагностичке критерије: (6-8) 

• одлука клиничког радника о цјелокупном лијечењу анти-ТБЦ терапијом и

• радиографске абнормалности које се подударају с активном плућном ТБЦ,
те: 

— лабораторијски или јак клинички доказ о заражености вирусом ХИВ-а

или: 

— ако је налаз ХИВ-негативан (или је ХИВ статус непознат код пацијента ко-
ји живи на подручју с ниском преваленцијом вируса ХИВ-а), нема реакци-
је на лијечење антибиотицима широког спектра (изузевши анти-ТБЦ
лијекове, флуорокинолоне и аминогликозиде).

Случајеви плућне ТБЦ без налаза размаза више се не сврставају као негативни (4).
Умјесто тога означавају се као „размаз није урађен“ у евиденцији туберкулозе (6)
и у годишњим студијама WHО за дате државе. Код пацијената суспектних на плу-
ћну ТБЦ, узорке треба узимати са суспектних обољелих мјеста (Стандард 3. ИСТЦ-
а (5)). Гдје је могуће, треба урадити и културу и хистопатолошки преглед. Поред
тога, РТГ грудног коша и преглед спутума могу бити корисни, посебно код паци-
јената заражених вирусом ХИВ-а. 

2.6 Хисторија ранијег лијечења: регистрацијска група пацијената
У тренутку регистрирања, сваки пацијент у смислу дефинирања његова случаја та-
кође се сврстава у односу на то је ли био раније лијечен од туберкулозе, те ако је-
ст, узима се у обзир исход (ако је познат). Битно је утврдити раније лијечене
пацијенте јер код њих постоји повећан ризик од отпорности на лијек, те од мули-
трезистентне ТБЦ (види став 3.6). На почетку терапије треба од свих раније лије-
чених пацијената узети узорке за културу и тестирање осјетљивости на лијек.
Лијечење овиси о томе да ли је у питању рецидив или се пацијент враћа након одго-

и код ниједног узорка налаз размаза није позитиван
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ђеног лијечења или ранијег неуспјелог лијечења (види став 3.7). Разлике између
нових и раније лијечених пацијената, те међу подгрупама раније лијечених паци-
јената такође су битне за праћење епидемије туберкулозе и учинка програма. 

Нови пацијенти су пацијенти који нису прије лијечени од туберкулозе нити су
узимали анти-ТБЦ лијекове мање од мјесец дана. Нови пацијенти могу бити ба-
ктериолошки позитивни или негативни и имати обољење на било којем анато-
мском мјесту. 

Раније лијечени пацијенти су пацијенти који су раније узимали анти-ТБЦ лије-
кове мјесец дана или више, те могу бити бактериолошки позитивни или негати-
вни и имати обољење на било којем анатомском мјесту. Даље се сврставају у складу
с исходом задњег у низу ранијег круга лијечења, како је приказано доље - у Табе-
ли 2.1. Пацијенти чији је размаз спутума позитиван на крају (или на повратку из)
другог или накнадног круга лијечења не дефинирају се више као „хронични“. Умје-
сто тога, треба их сврставати према исходу посљедњег у низу круга поновног ли-
јечења, што може бити рецидив, одгођено или неуспјешно лијечење. 

Табела 2.1 РЕГИСТРАЦИЈСКА ГРУПА ПРЕМА ИСХОДУ ЗАДЊЕГ У НИЗУ
КРУГА ЛИЈЕЧЕЊА ТБЦ

а + означава позитиван налаз размаза, културе или новије методе тестирања на М. туберцулосис -означава
да су налази код свих тестираних узорака били негативни.

б Дефинира се као „други вид поновног лијечења“ у документима WHО наведеним горе.

2. ДЕФИНИЦИЈЕ СЛУЧАЈЕВА
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Регистрацијска група
(било које мјесто обољења)

Бактериологијаа Исход задњег у низу ранијег лијечења
(дефинирано у Табели 4.1)

Нови + или — —

Прије лијечен Рецидив + Излијечен
Лијечење завршено

Неуспјело + Лијечење неуспјешно

Одгођено + Одгођено

Пребачај у:   Пацијент који је пребачен
из другог регистра ТБЦ на наставак
лијечења

+ или — Још увијек на лијечењу

Остали + или — Сви случајеви који не потпадају под
горе дате дефиниције, 
• као што су пацијенти за које није по-

знато јесу ли прије лијечени или не, 
• пацијенти који су прије лијечени,

али је исход тога лијечења непозна-
тб (3, 8), и/или

• пацијенти који су се вратили на лије-
чење с негативним налазом размаза
на плућну ТБЦ или су бактериолошки
позитивни на изванплућну ТБЦб (3) 

•
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2.7 Статус инфицираности вирусом ХИВ-а
Утврђивање и евидентирање статуса инфицираности пацијента вирусом ХИВ-а од
кључног је значаја за доношење одлуке о лијечењу (види поглавља 3 и 5), те за пра-
ћење трендова и процјену учинка програма. Ревидирани Картон лијечења ТБЦ и
Регистар ТБЦ (од стране WHО), обухваћа датуме тестирања на ХИВ, почетак те-
рапије котримоксазолом, те почетак антиретровиралне терапије (АРТ). Ове важне
интервенције детаљније су описане у Поглављу 5. 
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Стандардни режими лијечења

3.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу су описани: 

— циљеви лијечења; 
— препоручене дозе анти-ТБЦ лијекова прве линије за одрасле; 
— режими за нове и раније лијечене пацијенте; 
— разматрања при одабиру режима за дефиниране групе пацијената; 
— база доказа за одабране режиме код дефинираних група пацијената. 

Одабир режима за ТБЦ у посебним ситуацијама (трудноћа, истовремена употреба ора-
лних контрацептива, обољење јетре, затајење рада бубрега) описан је у Поглављу 8.
Лијечење пацијената с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а описано је у Поглављу 5. 

3.2 Циљеви лијечења
Циљеви лијечења туберкулозе су сљедећи: 

— излијечити пацијента и вратити му квалитет живота и продуктивност; 
— спријечити умирање од активне ТБЦ или њених ефеката; 
— спријечити рецидив ТБЦ; 
— спријечити пријенос ТБЦ на друге особе; 
— спријечити стицање и пријенос отпорности на лијек. 

3.3 Основни антитуберкулозни лијекови
Табела 3.1 приказује основне анти-ТБЦ лијекове и њихово препоручено дозира-
ње на темељу тежине пацијента. 

Формулације анти-ТБЦ лијекова и комбинације фиксних доза лијекова (ФДЦ) ко-
је препручујемо могу се наћи у WHО Модел Лист оф Ессентиал Медицинес (Спи-
сак основних лијекова према моделу WHО): www.who.int/me di ci nes/pu bli ca ti ons/
esse  nti al me di ci nes/en. Формулације и комбинације анти-ТБЦ лијекова доступне у
свакој држави требају бити у складу с овим списком. Види WHО Модел Формула-
рy (Образац према моделу WHО) (www.who.int/se le cti on_me di ci nes/li st/en.) 

Како би се унаприједило пружање услуга у склопу лијечења пацијената, дневна до-
за може бити стандардизирана у складу с три или четири категорије тежине паци-
јената, на примјер: 30-39 кг, 40-54 кг, 55-70 кг и преко 70 кг, како се то чини у складу
с пакетима давања лијекова пацијентима према механизму Глобалног омогућава-
ња лијекова. (Види литературу под 1.) 

29
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Табела 3.1 ПРЕПОРУЧЕНЕ ДОЗЕ АНТИТУБЕРКУЛОЗНИХ ЛИЈЕКОВА
ПРВЕ ЛИНИЈЕ ЗА ОДРАСЛЕ

а Пацијенти старији од 60 година можда не могу толерирати преко 500 - 750 мг дневно, те се према
неким смјерницама препоручује смањење те дозе на 10 mg/kg дневно код пацијената који спадају
у ову добну категорију (2). Пацијенти који теже мање од 50 кг можда не могу толерирати дозу већу
од 500 - 750 мг дневно. (WHO Mo del Fo rmu la ry 2008, www.who.int/se le cti on_me di ci nes/li st/en/).

Квалитет свих анти-ТБЦ лијекова мора бити осигуран, а руковање анти-ТБЦ ли-
јековима мора бити повезано с руковањем другим основним лијековима од стра-
не министарства здравља. 

Анекс 1 пружа додатне информације о основним анти-ТБЦ лијековима, што по-
дразумијева контраиндикације, мјере предострожности, кориштење током тру-
дноће, нежељене ефекте, те међусобно интерферирање лијекова. Распоред
интермитентног дозирања описан је у ставу 3.5.1 доље. 

3.3.1 Комбинације фиксних доза анти-ТБЦ лијекова

Иако питање комбинација фиксних доза (ФДЦ) анти-ТБЦ лијекова није система-
тски анализирано у сврху израде ових четвртих смјерница, WHО и даље препору-
чује њихово кориштење, а исто се препоручује и у Стандарду 8. ИСТЦ-а (3). Сматра
се да поменуте комбинације спречавају стицање отпорности на лијек због моно-
терапије, што се може десити у смислу самосталних („слободних“) лијекова. С узи-
мањем комбинације фиксне дозе, пацијенти не могу бити избирљиви по питању
лијекова. Грешке у рецептима су рјеђе јер су препоруке о дозирању јасније, те је
прилагођавање дозирања према тежини пацијента лакше обавити. Број таблета за
узимање је мањи и на тај начин се може потакнути потпуна сурадња пацијента. 

Иако постоји еколошки доказ о предностима комбинација фиксних доза у односу на
отпорност на лијек описану у раним студијама у склопу ДОТС програма, мало је ди-
ректног доказа о побољшању након узимања комбинација фиксних доза (4). Најно-
вија заједничка тестирања више клиника (мултицентре триал) открила су како је
комбинација једнако дјелотворна као и узимање самосталних лијекова и да је при-
хватљивија код пацијената (5). Међутим, процјена изљечења и рецидива темељила се
на микроскопији размаза, а не на култури. Испитивање мултицентра (Студија „Ц“
Уније) којим се вршила евалуација ефикасности, прихватљивости и токсицитета ко-

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Лијек

Препоручена доза

Дневно Три пута седмично

Доза и омјер
(мг/кг тежине тијела)

Максимум
(мг)

Доза и омјер
(мг/кг тежине тијела)

Дневни максимум
(мг)

Изонијазид 5 (4-6) 300 10 (8-12) 900

Рифампицин 10 (8-12) 600 10 (8-12) 600

Пиразинамид 25 (20-30) - 35 (30-40) -

Етамбутол 15 (15-20) - 30 (25-35) -

Стрептомицина 15 (12-18) 15 (12-18) 1000
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3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА

31

мбинације фиксне дозе од четири лијека у односу на самосталне лијекове током инте-
нзивне фазе лијечења, управо је завршено и резултати би ускоро требали постати до-
ступни. Још једну студију мултицентра, која подразумијева фармакокинетичку
процјену, ускоро ће припремити WHО/ТДР (Истраживање тропских болести).

Осигурање квалитета од кључног је значаја за осигурање адекватне биорасполо-
живости лијекова у саставу комбинације фиксне дозе.1 Кориштење комбинације
не искључује потребу за другим самосталним лијековима код пацијената код ко-
јих се развије токсицитет или нетолеранција код оних с контраиндикацијама на
одређене лијекове у саставу комбинације. 

3.3.2 Пакети за пацијенте

Пакет за пацијента с ТБЦ-ом садржи пуни ток лијечења за појединачног пацијента и
на тај начин пружа осигурање пацијенту с ТБЦ-ом да ће лијекови потребни за ко-
мплетан ток његова лијечења бити у потпуности доступни. Пакет осигурава здра-
вственим радницима спремник који садржи све потребне лијекове у смислу јачине и
количине. Тиме се отклања могућност забуне или узалудног трошења времена, те се
олакшава праћење регуларности лијечења. Осигурање залиха такође помаже у одржа-
вању повјерења пацијента у здравствени систем. Поред тога, пацијент ће добити осје-
ћај да „посједује“ тај пакет, што га може мотивирати да се у потпуности придржава
тока лијечења све до самог краја. При доласку у здравствени центар пацијент може
заиста и видјети количину лијекова коју треба узимати како би се излијечио (1). 

Треба напоменути како пакет за пацијента с ТБЦ-ом не искључује потребу за ди-
ректно опсервираним третманом (ДОТ). 

3.4 Стандардни режими за дефиниране групе пацијената
Стандардизирано лијечење значи да сви пацијенти у дефинираној групи имају исти
режим лијечења. Предности стандардних режима над индивидуализираним пре-
писивањима режима лијекова су сљедећи: 

— грешке у преписивању режима, те тиме и ризик развоја отпорности на ли-
јек су смањене; 

— процјена потреба за лијеком, набавком, расподјелом и праћењем је побо-
љшана; 

— повећана могућност обуке особља; 
— трошкови су смањени; 
— олакшано је редовно одржавање залиха лијекова када се пацијенти крећу

из једног подручја у друго; 
— исход евалуације је примјерен, а налази су успоредиви. 

При додјели стандардних режима, пацијенти се групирају према истој регистраци-
јској групи пацијената која се користи за евидентирање и извјештавање, а у којима
се прави разлика између нових пацијената и оних који су прије лијечени. Регистра-
цијске групе раније лијечених пацијената темеље се на исходу ранијег тока њихова
лијечења: неуспјело лијечење, рецидив и одгођено лијечење (види Поглавље 2). 

1 Глобално омогућавање лијекова, www.sto ptb.org/gdf/dru gsu pply/qu ali ty_so urci ng_pro cess.asp. 
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Препоручени режими за различите регистрацијске групе пацијената приказани су
у табелама 3.2, 3.3 и 3.4. Више детаља у вези с доказима на којима се темеље препо-
ручени режими садржани су у Анексу 2. 

3.5 Нови пацијенти
Нови пацијенти се дефинирају као пацијенти који немају хисторију ранијег лије-
чења од туберкулозе нити су узимали анти-ТБЦ лијекове краће од мјесец дана (не-
овисно о томе јесу ли њихови размази или налази културе позитивни или нису)
(види став 2.6). 

3.5.1 Нови пацијенти с претпоставком или знањем о осјетљивости ТБЦ на лијек

Нови пацијенти с претпоставком осјетљивости ТБЦ на лијек са два изузетка: 

• гдје постоји висока преваленција резистенције на изонијазид код нових паци-
јената (види став 3.5.2). 

или

• ако се развила активна ТБЦ након контакта с пацијентом чија је резистенција
ТБЦ на лијек документирана. Вјероватно ће се развити сличан образац рези-
стенције као и код пацијента изворно контактираног (6), те се тестирање осје-
тљивости на лијек треба обавити на почетку лијечења. Док се чека на налазе
тестирања (ДСТ), треба почети с истим режимом који се темељи на ДСТ-у ура-
ђеном код пацијента изворно контактираног. 

Двомјесечни режим лијечења рифампицином (2ХРЗЕ/6ХЕ) повезује се с више ре-
цидива и смртних случајева него шестомјесечни режим лијечења рифампицином
(2ХРЗЕ/4ХР) (7). WHО због тога препоручује сљедеће активности код нових па-
цијената за које се претпоставља или се зна за постојање осјетљивости ТБЦ на ли-
јек. (Види Стандард 8. ИСТЦ-а (3).) 

n Препорука 1.1 
Нове пацијенте с плућном ТБЦ треба лијечити рифампицином у склопу ше-
стомјесечног режима: 2ХРЗЕ/4ХР. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба а: Препорука 1.1 односи се и на изванплућну ТБЦ, осим туберкуло-
зе централног нервног система, кости или зглоба, за које неки стручњаци пре-
длажу дужу терапију (види Поглавље 8). 

Примједба б: WHО препоручује да се у склопу државних програма контроле
ТБЦ-а осигура надзор и подршка за све пацијенте с ТБЦ-ом како би се у по-
тпуности остварио учинак терапије. 

Примједба ц: WHО препоручује израде студија (или надзор) о отпорности на
лијек како би се пратио учинак програма лијечења, те како би се успоставили
стандардни режими. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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n Препорука 1.2 
Режим лијечења 2ХРЗЕ/6ХЕ треба обуставити. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

У смислу учесталости дозирања лијекова код пацијената негативних на вирус ХИВ-
а, систематска ревизија открила је мало доказа о разликама у неуспјелим лијече-
њима или стопама рецидива у склопу дневног дозирања или дозирања три пута
седмично (7). Међутим, стопе стечене отпорности на лијекове биле су веће међу
пацијентима који су примали дозе три пута седмично током читаве терапије него
код пацијената који су примали дневне дозе током трајања лијечења. Код пације-
ната који су показали резистентност на изонијазид прије почетка лијечења дози-
рање три пута седмично током интензивне фазе било је повезано с изразито већим
ризиком од неуспјешног лијечења или стјецања отпорности на лијекове - у одно-
су на примање дневне дозе током интензивне фазе. (Режими лијечења за пације-
нте с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а детаљно су описани у Поглављу 5.) 

n Препорука 2.1 
Гдје год је могуће, оптимална учесталост дозирања за нове пацијенте с плу-
ћном ТБЦ је дневно дозирање током читаве терапије. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Постоје двије алтернативе за Препоруку 2.1 

n Препорука 2.1А
Нови пацијенти с плућном ТБЦ могу примати дневну дозу током инте-
нзивне фазе, те након тога наставити примати дозу три пута седмично у
фази наставка лијечења [2ХРЗЕ/4(ХР)3] под условом да се свака доза ди-
ректно опсервира. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 2.1Б
Дозирање три пута седмично током читаве терапије [2(ХРЗЕ)3/4(ХР)3]
може бити још једна алтернатива за Препоруку 2.1 под условом да се сва-
ка доза директно опсервира и да пацијент НЕ живи с вирусом ХИВ-а или
да не живи у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

Примједба а: Режими лијечења за пацијенте с ТБЦ-ом који живе с вирусом
ХИВ-а или који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а описани
су у склопу Препоруке 4 и Поглавља 5. 

Примједба б: У смислу учесталости дозирања пацијената негативних на ви-
рус ХИВ-а, систематска ревизија открила је мало доказа о разликама у не-
успјелим лијечењима или стопама рецидива у склопу дневног дозирања или
дозирања три пута седмично (7). Међутим, стопе стечене отпорности на ли-
јекове биле су веће међу пацијентима који су примали дозе три пута седми-
чно током читаве терапије него код пацијената који су примали дневне дозе
током трајања лијечења. Поред тога, код пацијената који су показали рези-
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стентност на изонијазид прије почетка лијечења дозирање три пута седми-
чно током интензивне фазе било је повезано с изразито већим ризиком од
неуспјешног лијечења или стјецања отпорности на лијекове у односу на при-
мање дневне дозе током интензивне фазе. 

Не постоји довољно доказа како би се могла потврдити дјелотворност дозирања
два пута седмично током читавог лијечења (7). 

n Препорука 2.2 
Нови пацијенти с ТБЦ-ом не би требали примати дозе два пута седмично то-
ком читавог лијечења, осим ако се такво дозирање не врши у контексту фо-
рмалног истраживања. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Примједба: Расположиви докази показали су еквивалентан резултат дневног
дозирања током интензивне фазе те, након ње, дозирања два пута седмично то-
ком фазе наставка лијечења. Међутим, дозирање два пута се не препоручује у
оперативном смислу јер изостављање једне дозе значи да се на пацијента при-
мјењује само половина режима лијечења. 

Табеле 3.2а и 3.2б приказују стандардни режим лијечења и учесталост дозирања за
нове пацијенте с ТБЦ-ом. 

Табела 3.2а СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЗА НОВЕ ПАЦИЈЕНТЕ С ТБЦ-ОМ
(код којих се претпоставља или се зна за осјетљивост ТБЦ на лијек)

а WHО не препоручује више изостављање етамбутола током интензивне фазе лијечења пацијената с некави-
тарним плућним или изванплућним обољењем туберкулозе с негативним налазом размаза, а чији је негати-
вни ХИВ статус познат. Код туберкулозног менингитиса етамбутол треба замијенити стрептомицином. 

Х = изонијазид, Р = рифампицин, З = пиразинамид, Е = етамбутол, С = стрептомицин

Табела 3.2б УЧЕСТАЛОСТ ДОЗИРАЊА КОД НОВИХ ПАЦИЈЕНАТА С ТБЦ-ОМ

Напомена: Дневно дозирање (боље него три пута седмично) током интензивне фазе може помоћи у спречавању сти-
цања резистенције код пацијената с ТБЦ-ом, а који почињу лијечење с отпорношћу на изонијазид. (Види став 3.5.2.)

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Лијечење у интензивној фази Фаза наставка

Два мјесеца ХРЗЕа Четири мјесеца ХР

Учесталост дозирања Примједба

Дневно Дневно Оптимално
Дневно Три пута седмично Прихватљива алтернатива за сваког новог пацијента

с ТБЦ-ом под директно опсервираном терапијом

Три пута седмично Три пута седмично Прихватљива алтернатива под условом да је паци-
јент под директно опсервираном терапијом и да НЕ
живи с вирусом ХИВ-а или да не живи у окружењу с
преваленцијом вируса ХИВ-а. (Види Поглавље 5.)
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3.5.2 Окружења с високим нивоима резистенције на изонијазид код нових пацијената

Када нови пацијенти с ТБЦ-ом резистентном на изонијазид почну лијечење, резу-
лтати су лошији него код пацијената с осјетљивошћу ТБЦ на изонијазид, чак и са
шестомјесечним режимом лијечења рифампицином (7). Израчуната средња ври-
једност у свијету било које резистенције на изонијазид (што не обухвата мултире-
зистенцију) износи 7.4 % код нових пацијената (8). Зато је значајан омјер нових
случајева ТБЦ у многим свјетским регијама под ризиком од лошег исхода лијече-
ња због отпорности на изонијазид утврђене прије почетка лијечења. 

Сљедећа препорука слабог нивоа примјењује се на државе гдје се не врши тести-
рање осјетљивости на изонијазид код нових пацијената (или налази нису досту-
пни) прије почетка фазе наставка лијечења. 

n Препорука 3 
Код категорија пацијената с познатим или суспектним високим нивоима
отпорности на изонијазид, нови пацијенти с ТБЦ-ом могу примати ХРЕ као
терапију у фази наставка лијечења као прихватљиву алтернативу за ХР. 

(Слаба/недовољно доказа, мишљење стручњака) 

С обзиром на могуће добити (9) и низак ниво токсицитета од давања етамбутола,
због огромне потребе за спречавањем мултирезистенције неопходно је примије-
нити ову препоруку. Међутим, препорука је условна из разлога детаљније обја-
шњених у Анексу 2. Није познат најдјелотворнији режим лијечења ТБЦ
резистентне не изонијазид. Недовољан је број доказа у смислу квантификације ета-
мбутола како би „заштитио рифампицин“ код пацијената код којих је установље-
на отпорност на изонијазид прије почетка лијечења. Докази очног токсицитета од
примјене етамбутола нису систематски анализирани у сврху ове ревизије, али ри-
зик од трајног сљепила постоји. Потребно је хитно обавити даљње истраживање
(види Анекс 5) како би се дефинирао ниво отпорности на изонијазид који би опра-
вдао додавање етамбутола (или других лијекова) у фази наставка стандардног ре-
жима лијечења нових пацијената с ТБЦ-ом у склопу програма за ТБЦ, тамо гдје се
не врши тестирање осјетљивости на изонијазид (или су налази недоступни) прије
почетка фазе наставка лијечења. 

Дневно дозирање (боље него дозирање три пута седмично) током интензивне фа-
зе такође може помоћи у спречавању стицања отпорности код пацијената с ТБЦ-
ом који почињу лијечење с отпорношћу на изонијазид. Систематском ревизијом
(7) утврђено је да су пацијенти с отпорношћу на изонијазид који су лијечени дози-
рањем три пута седмично током интензивне фазе били подложни изразито већем
ризику од неуспјешног лијечења или стицања отпорности на лијекове од пације-
ната који су лијечени дневним дозирањем током интензивне фазе. 

Табела 3.3 приказује стандардне режиме лијечења за нове пацијенте у окружењи-
ма с високом резистенцијом на изонијазид. 
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Табела 3.3 СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЗА НОВЕ ПАЦИЈЕНТЕ С ТБЦ-ОМ
(у окружењима гдје је ниво резистенције на изонијазид код нових случајева
ТБЦ висок и гдје се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид (или
су налази недоступни) прије почетка фазе наставка лијечења)

3.6 Раније лијечени пацијенти и мултирезистенција
Раније лијечење од туберкулозе је важна одредница резистенције на лијек (10), те
раније лијечени пацијенти чине значајан постотак (13%) пријава ТБЦ широм сви-
јета у 2007. години. Од свих облика резистенције на лијек, најважније је открити
мултирезистенцију (МДР) јер су режими лијечења лијековима прве линије тада
знатно мање дјелотворни (11) и резистенција се може даље повећавати (12). Пра-
вовремено и брзо утврђивање мултирезистенције и почетак лијечења лијековима
друге линије пружају веће изгледе за изљечење и спречавају развој и даље повећа-
ње резистенције. Због клиничког значаја, мултирезистенција (прије него отпорно-
ст на било који лијек) је, даље у тексту, кориштена за опис група пацијената на
поновном лијечењу. 

На глобалном нивоу, 15% прије лијечених пацијената има МДР (8), што је пет пута
више од свјетског просјека од 3% код нових пацијената (Слика 3.1). Чак и у Афри-
ци, регији дјеловања WHО, која се сматрала регијом с најнижим нивоом мултире-
зистенције код пацијената на поновном лијечењу, значајан постотак (6%) пацијената
на поновном лијечењу има МДР-ТБЦ (8).1 Ако се њихова мултирезистенција не
открије и не лијечи лијековима друге линије, исходи лијечења код тих пацијената ће
бити лоши и шириће мултирезистенцију унутар својих заједница. 

Према подацима надгледања од стране WHО у десет држава, ниво мултирезистенци-
је износио је 32% код пацијената који се враћају након одгођеног лијечења или реци-
дива, а значајно већи постотак (49%) установљен је код пацијената с неуспјелим
ранијим лијечењем (слика 3.2).2 Друге студије показују нивое мултирезистенције од
80 -90% код пацијената с неуспјелим ранијим лијечењем (10-16). Према моделима из
Анекса 2, када први круг лијечења шестомјесечним режимом рифампицина не успи-
је, 50 - 94% пацијената имају МДР-ТБЦ (у односу на 4 -56% пацијената чије је лијече-
ње неуспјешно с двомјесечним режимом лијечења рифампицином). 

Многи фактори утјечу на ниво мултирезистенције код раније лијечених пацијена-
та. Нивои варирају у овисности о окружењу. Сврставање група пацијената на по-
новном лијечењу према средњој или великој вјероватноћи мултирезистенције је
због тога можда потребно прилагодити подацима за дату државу, те због многих
других фактора описаних у ставу 3.8 доље. 
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Интензивна фаза лијечења Фаза наставка лијечења

Два мјесеца ХРЗЕ Четири мјесеца ХРЕ

1 Од 46 држава у Африци, шест држава је изнијело податке о резистенцији на лијекове од 2002. го-
дине; 22 државе (што чини 72% случајева у регији) изнијеле су податке од 1994. године (5, стр. 90). 

2 Ово је јединих десет држава које су изнијеле податке о праћењу резистенције поткатегорије случа-
јева на поновном лијечењу од 1997. године. 
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Слика 3.1 АНАЛИЗА СРЕДЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ МДР-ТБЦ КОД НОВИХ ТБЦ СЛУЧАЈЕВА
И ПАЦИЈЕНАТА С ТБЦ-ОМ НА ПОНОВНОМ ЛИЈЕЧЕЊУ, 1994-2007а

а Извор: Резистенција на антитуберкулозне лијекове у свијету: четврти глобални извјештај. Жене-
ва, Свјетска здравствена организација (2008.) (8). 

б Подаци из 105 држава или 127 окружења
ц Подаци из 94 државе или 109 окружења

Слика 3.2 АНАЛИЗА МДР У ПОНОВНОМ ЛИЈЕЧЕЊУ СЛУЧАЈЕВА
МУЛТИРЕЗИСТЕНТНЕ ТБЦ У ДЕСЕТ ДРЖАВА, 1997-2007а

а Извор: ван Гемерт W и остали: МДР међу поткатегоријама прије лијечених пацијената с ТБЦ-ом:
анализа у 12 окружења, представљена на 40. свјетској конференцији о здрављу плућа, 3. – 7.
12. 2009. године, Канкун, Мексико

б Подаци из 12 окружења у 10 држава

3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА

37

Нема МДР

МДР

Нема МДР

МДР

Нови случајеви
92 085б

Одгоде
283б

Неуспјеси
206б

Рецидиви
208б

Поновно лијечење
18 873ц
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3.7 Стандардни режими за раније лијечене пацијенте
Циљ Глобалног плана заустављања ТБЦ за период 2006.-2015. јест осигурање при-
ступа тестирању осјетљивости на лијек (ДСТ) за све претходно лијечене пацијенте
до краја 2015. године (17). Сврха тог процеса јест утврђивање мултирезистенције
(МДР) у што ранијој фази како би се могло осигурати одговарајуће лијечење. (Види
Стандард 11. ИСТЦ-а (3).) 

n Препорука 7.1 
Узорке за културу и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ) потребно је узе-
ти од раније лијечених пацијената с ТБЦ-ом прије или на почетку лијечења.
ДСТ би требало обавити најмање за изонијазид и рифампицин. 

Приступање почетку поновног лијечења овиси о лабораторијским капацитетима
државе, посебно када (или ако су) налази осјетљивости на лијек (ДСТ) рутински
доступни у смислу појединачних пацијената. У државама које користе нове рапид
молекуларне тестове (18, 19) налази ДСТ-а за рифампицин/изонијазид доступни
су у року од једног или два дана и могу се користити за одабир режима за пације-
нте појединачно (став 3.7.1). 

Конвенционалне методе тестирања (ДСТ) узрокују чекање на налазе по неколико
седмица (за течни медиј) или мјесецима (за чврсти медиј). Због таквог кашњења,
државе које користе конвенционалне методе морају почети са емпиријским режи-
мом лијечења док не стигну ДСТ налази. Одабир емпиријског поновног лијечења
описан је у ставу 3.7.2 доље. 

Тамо гдје ДСТ још увијек није рутински доступан за појединачно лијечење паци-
јената, може се примјењивати привремени режим лијечења док државе не ојачају
и не развију у довољној мјери своје лабораторијске системе. 

Праћење или истраживање отпорности на лијек показало је у многим државама
да код пацијената чије је раније лијечење било неуспјешно постоји велика вјеро-
ватноћа развијене мултирезистенције (посебно ако су лијечени шестомјесечним
режимом рифампицина, како је описано у Анексу 2). Пацијенти чије раније лије-
чење није успјело зато требају бити лијечени емпиријским режимом. Истражива-
ња о отпорности на лијек често откривају како је код пацијената који се враћају
након рецидива или одгођеног лијечења изражена средња или велика вјероватно-
ћа мултирезистенције. Таквим пацијентима се може преписати режим поновног
лијечења лијековима прве линије. Међутим, нивои мултирезистенције код других
регистрацијских група пацијената варирају, овисно о окружењу у којем живе.1 

Морамо, међутим, напоменути да поновно лијечење лијековима прве линије није
утемељено на доказима који произлазе из клиничких испитивања. Првенствено је
предвиђено за окружења с ниском преваленцијом иницијалне отпорности на ли-
јек, те за пацијенте који су раније лијечени рифампицином током прва два мјесе-
ца лијечења (20). 

1 Ако истраживања о отпорности на лијек показују да пацијенти који се враћају након рецидива или одго-
ђеног лијечења имају високе нивое мултирезистенције, потребно их је лијечити режимом за МДР. Сли-
чно томе, ако подаци за државу показују низак ниво МДР код пацијената с неуспјелим ранијим лијечењем,
потребно је у склопу НТП-а укључити лијечење лијековима прве линије. Види став 3.8 ради детаља. 
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Можда је претпоставке да код пацијената чије лијечење није успјело постоји висока вје-
роватноћа мултирезистенције (и средња вјероватноћа код рецидива или одгођеног ли-
јечења) потребно мијењати и прилагодити како нивоу мултирезистенције утврђене код
пацијената ове регистрацијске групе тако и моделима описаним у ставу 3.8 (доље). 

Неколико других разматрања (такође описаних у ставу 3.8) има утјецаја на процје-
не о високом нивоу мултирезистенције у склопу НТП-а за дату државу. (Види Ста-
ндард 12. ИСТЦ-а (3).) 

Државе ће морати заузети мјешовите приступе ако се налазе у транзицији, гдје не-
ка подручја у држави још увијек немају рутински доступне налазе тестирања осје-
тљивости на лијек (ДСТ), а друга имају, те гдје нека подручја користе рапид тестове,
док друга користе конвенционалне ДСТ методе. 

3.7.1 Раније лијечени пацијенти у окружењима која користе рапид ДСТ тестове

Испитивањима пробом, мултирезистенција се суштински може потврдити1 или искљу-
чити у року од дан или два,2 што омогућава одређивање режима на почетку терапије. 

n Препорука 7.2 
У окружењима у којима је доступан рапид молекуларни тест осјетљивости
на лијек налази би требали бити основа одабира режима лијечења. 

Кориштење рапид молекуларних тестова детаљније је описано у ставу 3.8.1 - доље. 

3.7.2 Раније лијечени пацијенти у окружењима гдје су налази
конвенционалних ДСТ тестова рутински доступни за пацијенте појединачно

Узимање узорака за конвенционални начин уратка културе и ДСТ-а не би треба-
ло пролонгирати почетак терапије. Емпиријски режими, често утемељени на по-
дацима истраживања о отпорности на лијек, користе се док се чека на налазе
конвенционалног ДСТ-а (течни или чврсти медиј), те такво лијечење треба одмах
почети.3 Ово је посебно битно ако је пацијент озбиљно болестан или ако болест
брзо напредује. Увођење емпиријског лијечења док се чека на налазе ДСТ-а при-
мјењује се како би се избјегло клиничко погоршање болести. Осим тога, када емпи-
ријска терапија почне смањивати заразност пацијента, смањује се и ризик од
преноса заразе контактом с другим особама. 

Док се чека на налазе конвенционалног тестирања, WHО препоручује примјену емпи-
ријског режима за мултирезистенцију4 код група пацијената с високом вјероватноћом
мултирезистенције, те режим поновног лијечења лијековима прве линије код група
пацијената са средњом или ниском вјероватноћом мултирезистенције (Табела 3.4). 

3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА
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1 Испитивањем пробом открива се отпорност на рифампицин или у комбинацији с отпорношћу на
изонијазид. Велика прецизност у откривању мулитрезистенције одржава се кад се само отпорност
на рифампицин користи као маркер за мултирезистенцију (19). 

2 Из узорака спутума или бактериолошких култура тих узорака.
3 Код неких пацијената који су лијечени више пута, можда је паметно сачекати налазе ДСТ-а, под

условом да је пацијент клинички стабилан и да је онемогућен пренос заразе контактом. Међутим,
у многим државама адекватне мјере контроле заразе јос нису успостављене. 

4 Смјернице за креирање стандардног режима за мултирезистенцију у датој држави описане су у Погла-
вљу 7. овог документа, те у Смјерницама за лијечење мултирезистентне ТБЦ у склопу програма (6). 
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n Препорука 7.3 
У окружењима у којима рапид молекуларни тест осјетљивости на лијек ни-
је рутински доступан у сврху утврђивања лијечења пацијената појединачно,
емпиријско1 лијечење треба почети на сљедећи начин: 

n Препорука 7.3.1 
Пацијенти с ТБЦ-ом чије лијечење није успјело1 или друге категорије паци-
јената с великом вјероватноћом мултирезистенције (МДР-ТБЦ) требају
отпочети с емпиријском терапијом за МДР. 

Примједба а: У недостатку налаза културе и ДСТ-а, пацијента је потребно кли-
нички прегледати прије увођења терапије за МДР. 

Примједба б: Друге категорије пацијената с великом вјероватноћом мултире-
зистенције су оне с рецидивом или неуспјешним лијечењем након другог или
накнадног круга лијечења. Види став 3.8.2. 

n Препорука 7.3.2 
Пацијенти с ТБЦ-ом који се врате након одгођеног лијечења или рецидива
након првог круга лијечења могу се поново лијечити лијековима прве ли-
није 2ХРЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ ако подаци за дату државу показују ниске или сре-
дње ниске нивое мултирезистенције код тих пацијената или ако су такви
подаци недоступни. 

Примједба: Кад налази тестирања осјетљивости на лијек (ДСТ) постану досту-
пни, потребно је режиме лијечења ускладити с налазима. 

3.7.3 Раније лијечени пацијенти у окружењима гдје налази ДСТ тестова
нису рутински доступни за пацијенте појединачно

У многим државама у којима још увијек нису развијени лабораторијски капаци-
тети како би се рутински могао вршити ДСТ за сваког раније лијеченог пацијента
(или тамо гдје налази стижу прекасно у смислу правилног утврђивања терапије за
почетак лијечења) потребно је хитно ојачати лабораторијске капацитете. За држа-
ве које немају адекватно финансирање, финансијска помоћ је доступна путем Гло-
балног фонда за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије, те од
УНИТАИД-а или других међународних финансијских механизама. Техничку по-
моћ у јачању лабораторијских капацитета пружају WHО, Глобална иницијатива
за јачање лабораторија и други партнери. 

Иако тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ) није још рутински доступно у овим
државама за утврђивање појединачних режима лијечења, путем НТП је могуће
прикупљати и евидентирати неке информације о нивоима мултирезистенције ТБЦ
код прије лијечених пацијената, на начин да се користе подаци из истраживања о
отпорности на лијек из државних или наддржавних референтних лабораторија, те
1 Неуспјела лијечења у склопу успјешног НТП-а не смију бити честа када нема мултирезистенције.

Ако се десе, онда је то или због фактора мултирезистенције или програмских фактора, као што је
ДОТ или лош квалитет лијека. Ако су доступни подаци о неуспјелим лијечењима пацијената с отпо-
рношћу на лијек и показују низак или средње низак ниво мултирезистенције, пацијенте је потре-
бно поново лијечити у склопу режима описаног у ставу 7.3.2, те је потребно учинити сваки напор
како би се ријешили такви проблеми у склопу програма.
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из истраживачког центра или центра за упућивање (види став 3.8.2). Ови су пода-
ци од кључног значаја за одређивање нивоа мултирезистенције код пацијената на
поновном лијечењу.1 На примјер, према резултатима репрезентативне анализе
отпорности на лијек може се утврдити група пацијената унутар које висок проце-
нат њих има мултирезистенцију, чиме се може оправдати примјена режима за му-
лтирезистенцију на све пацијенте у групи (чак иако појединачни ДСТ није
доступан) (6). Водитеље НТП-а потичемо на захтијевање техничке помоћи од Ко-
мисије зеленог свјетла (Греен Лигхт Цоммиттее) (види став 3.8.3). 

Ако се установи веома висок ниво мултирезистенције унутар одређене групе пације-
ната (као што су пацијенти чије лијечење или поновно лијечење није успјело), водите-
љи НТП-а могу хитно затражити средства за успоставу система рутинског обављања
ДСТ-а за све ове пацијенте на почетку лијечења како би се потврдила или искључила
мултирезистенција. Ако се то ипак не може обавити нити у једном лабораторију у држа-
ви, водитељи у том случају морају организирати слање узорака узетих од тих пацијена-
та у супранационални референтни лабораториј или у друге међународне лабораторије,
док држава убрзано ради на изградњи домаћих лабораторијских капацитета. 

Државе се могу суочити с краткотрајним чекањем на налазе тестирања осјетљиво-
сти на лијек (ДСТ) након слања узорака узетих од пацијената који су припадници
групе с високим нивоом мултирезистенције домаћим или међународним лаборато-
ријима. У оваквим изузетним околностима водитељи НТП-а могу размотрити мо-
гућност увођења краткорочне политике примјене емпиријског режима тих
пацијената док чекају на потврду отпорности на изонијазид и рифампицин (задњи
ред у Табели 3.4) (6). То је привремена мјера једино у случају кад се култура и ДСТ
могу организирати у првим мјесецима лијечења мултирезистенције за сваког упи-
саног пацијента. Од суштинског је значаја утврдити мултирезистенцију и пратити
реакције на лијечење. (За групе пацијената чија је вјероватноћа мулитрезистенције
средња или ниска уводи се осмомјесечно лијечење лијековима прве линије.) 

n Препорука 7.4 
У окружењима у којима налази ДСТ-а нису још увијек рутински доступни
како би се могли утврђивати режими за пацијенте појединачно, емпиријска
терапија се наставља током читавог лијечења. 

Примједба: Ако налази ДСТ-а постану доступни, режиме треба ускладити с њима. 

n Препорука 7.5 
У склопу сваког државног програма контроле туберкулозе треба прикупља-
ти и користити податке о категоријама пацијената с неуспјелим лијечењи-
ма, рецидивима и одгођеним лијечењима како би се утврдили нивои
мултирезистенције. 

Примједба: Подаци о отпорности на лијекове за дату државу требају обухвати-
ти типове режима за први круг лијечења пацијената с ТБЦ-ом (тј. два насупрот
шест мјесеци рифампицина). 

3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА
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1 Овакве информације су потребне и за утврђивање образаца мултирезистенције како би се могли
одабрати стандардни режими за МДР у смислу емпиријског лијечења пацијената с великом вјеро-
ватноћом мултирезистенције.
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3.8 Поступци одабира стандардних режима за дату државу
Државни програми контроле ТБЦ требају обухватити три стандардна режима: 

— „режим за новог пацијента“ са шестомјесечним лијечењем рифампицином:
2ХРЗЕ/4ХР1 

— „режим поновног лијечења лијековима прве линије“: РЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ2 

— „режим за мулитрезистенцију (МДР)“. Да би се увели ови режими у датим
државама, носитељи НТП програма морају размотрити сљедеће факторе: 

— доступност налаза конвенционалног или рапид молекуларног ДСТ теста ра-
ди лијечења пацијената појединачно; 

— ниво отпорности на лијек код нових и прије лијечених пацијената; 
— број пацијената с мултирезистентном ТБЦ који програмски капацитет мо-

же обухватити; 
— ризик од умирања у кратком року од МДР-ТБЦ због конкомитантних поја-

ва (посебно вируса ХИВ-а, што је описано у Поглављу 5); 
— доступност подршке пацијенту или надзора над њим (описано у Поглављу 6). 

Многи ови фактори овисе о ресурсима којима држава располаже, посебно у смислу
тестирања осјетљивости на лијек и лијечења мултирезистетне ТБЦ. Будући да ови су-
штински елементи Стратегије заустављања ТБЦ нису још потпуно успостављени ши-
ром свијета, ово поглавље пружа смјернице за привремена рјешења. Табела 3.4,
приказана доље, садржи сугестије о томе како водитељ НТП-а може размотрити ове
факторе ради одабира стандардног режима за дефинирану групу пацијената. 

3.8.1 Доступност налаза ДСТ теста за лијечење пацијената појединачно: 
конвенционалне и рапид тест методе

У идеалној ситуацији, тестирање осјетљивости на лијек код свих пацијената оба-
вља се на почетку лијечења, како би се могла утврдити терапија која највише
одговара сваком поцијенту појединачно. Међутим, још увијек није постигнут
циљ осигурања универзалног приступа тестирању осјетљивости на лијек за већи-
ну пацијената с ТБЦ-ом у свијету. Док државе раде на јачању лабораторијских ка-
пацитета и увођењу нових рапид (брзих) тестова (види доље), WHО препоручује
узимање узорака за тестирање осјетљивости на изонијазид и рифампицин на по-
четку терапије код сљедећих група пацијената: 

• свих прије лијечених пацијената (17, 21, 22). Највиши нивои мултирезистенци-
је откривени су код пацијената чије раније лијечење није успјело (6); 

• свих особа које живе с вирусом ХИВ-а с активном ТБЦ, посебно ако живе у по-
дручјима с умјереном или високом преваленцијом МДР. Веома је битно утврди-
ти МДР што прије код особа које живе с вирусом ХИВ-а због високог ризика
од умирања ако имају МДР-ТБЦ. Неким програмима се препоручује ДСТ за па-
цијенте с ТБЦ-ом заражене вирусом ХИВ-а код којих је број ЦД4 ћелија испод
200 ћелија/мм3 (6); 

1 Са или без етамбутола у фази наставка (види став 3.5.2). 
2 Државама с рапид молекуларним ДСТ овај режим није потребан. 
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Табела 3.4 СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЗА РАНИЈЕ ЛИЈЕЧЕНЕ ПАЦИЈЕНТЕ
овисно о доступности рутинског ДСТ-а ради утврђивања терапије за
поновно лијечење пацијената појединачно

а Претпоставку да код пацијената чије лијечење није успјело постоји висока вјероватноћа мулти-
резистенције (те средња вјероватноћа код пацијената који се врате након рецидива или одгође-
ног лијечења) можда је потребно прилагодити нивоу мултирезистенције код ове регистрацијске
групе пацијената, као и рјешењима описаним у ставу 3.8.

б И осталих пацијената из група с високим нивоима мултирезистенције. На примјер, код пацијената
код којих се развије активна ТБЦ након контакта с пацијентом с утврђеном мултирезистенцијом
ТБЦ. Код пацијената који се враћају након рецидива или одгођеног лијечења након другог или на-
кнадног круга лијечења такође постоји висока вјероватноћа постојања мултирезистенције. 

ц Режим се може измијенити када стигну ДСТ налази (два или три мјесеца након почетка поновног
лијечења). 

Напомене: 

1. Стандардни режим за МДР у датој држави темељи се на подацима државе о обављеним тести-
рањима осјетљивости на лијек код сличних група пацијената (види Поглавље 7). 

2. У склопу стандардног режима државе, осмомјесечно поновно лијечење не треба „појачавати“
флуорокинолоном или ињективним лијеком друге линије. Овом праксом угрожава се дјеловање
лијекова друге линије, који представљају кључну опцију лијечења пацијената с мултирезисте-
нцијом. Лијекове друге линије треба користити само за лијечење мултирезистенције и само ако
ДОТ може осигурати квалитет лијекова током читавог тока лијечења. Поред тога, морају посто-
јати лабораторијски капацитети за обављање културе како би се пратила реакција на поновно
лијечење, те систем откривања и лијечења нуспојава (види став 3.8.3 о Иницијативи Комисије
зеленог свјетла) прије почетка лијечења мултирезистентне ТБЦ. 

• особа у којих се развије активна ТБЦ након контакта с пацијентом с утврђе-
ном МДР-ТБЦ; 

• свих нових пацијената у државама с нивоом МДР-ТБЦ који је > 3 % (23). 

3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА
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ДСТ Вјероватноћа МДР (регистрацијска група пацијенатаа)

Рутински доступан за раније
лијечене пацијенте Висока (неуспјело лијечењеб) Средња или ниска (рецидив, лије-

чене пацијенте одгођено лијечење)

Рапид молекуларни тест ДСТ налази доступни у року од дан или два ради потврде или
искључења МДР ради одабира режима

Конвенционална метода Док се чека на ДСТ налазе:ц

Емпиријски режим за МДР 2ХРЗЕС/ХРЗЕ/5ХРЕ
Режим треба касније прилагодити Режим треба касније прилагодити
налазима ДСТ. налазима ДСТ. 

Не постоји (привремено) Емпиријски режим за МДР 2ХРЗЕС/ХРЗЕ/5ХРЕ
Режим треба касније У читавом току лијечења.
прилагодити налазима ДСТ Режим треба касније

прилагодити налазима ДСТ или
подацима ДРС-а.
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Поред горе споменутих назнака у вези са ДСТ тестом на почетку лијечења или по-
новног лијечења, WHО препоручује да се тестирање осјетљивости на лијек обавља
током лијечења у сљедећим ситуацијама: 

• Нови и прије лијечени пацијенти чији је налаз размаза спутума и даље позити-
ван након интензивне фазе лијечења требају дати још један узорак за микро-
скопију размаза сљедећи мјесец. Ако се и тај налаз покаже позитивним, треба
урадити културу и ДСТ (види Препоруку 5.3 у Поглављу 4). То ће омогућити
доступност налаза прије петог мјесеца лијечења. 

Обавезни су свеобухватни системи пружања квалитетних лабораторијских услу-
га, што подразумијева интерну контролу квалитета и екстерно осигурање квали-
тета. Лабораторије требају поштовати стандардизиране протоколе добре
лабораторијске праксе, техничке процедуре и биосигурност, у складу с међунаро-
дним стандардима (6). Снажно препоручујемо документирање доказа о постигну-
тој техничкој вјештини у тестирању осјетљивости на лијек, те одржавање веза са
супранационалним референтним лабораторијима за ТБЦ ради осигурања квали-
тета ДСТ теста. Такође је битно узети одговарајуће узорке и брзо их доставити у
лабораториј. Због лабораторијских грешака и неслагања у налазима мора се узети
у обзир клиничка ситуација при тумачењу налаза ин витро ДСТ теста. 

Конвенционални ДСТ

WHО је усвојио и дао предност методи течних култура и рапид-тестовима у одно-
су на кориштења методе чврстих медија. Кориштење течног медија и рапид-тести-
рања треба темељити на свеобухватном плану одређене државе за јачање
лабораторијских капацитета и постепеном провођењу плана. Методе течног ме-
дија су осјетљивије на микобактерије и могу повећати успјешност налаза за 10% у
успоредби с чврстим медијем. Такође могу осигурати доступност налаза у року од
само десет дана, у успоредби с чекањем од 28 до 42 дана на налазе конвенциона-
лних чврстих медија.1 

Дуже чекање на налазе ДСТ теста подразумијева дуготрајније емпиријско лијече-
ње, а што, опет, подразумијева сљедеће мане: 

• Под режимом емпиријског поновног лијечења лијековима прве линије паци-
јенти чији налаз ДСТ теста на крају потврди присуство мултирезистенције -
неће бити адекватно лијечени током чекања на налазе ДСТ теста. Посљедице
тога могу бити наставак ширења мултирезистенције и стицање резистенције и
на етамбутол. 

• Емпиријским режимом за мултирезистенцију, пацијенти чији налаз ДСТ теста
на крају искључи присуство мултирезистенције биће изложени токсичним ли-
јековима који им нису били потребни док су чекали на налазе ДСТ теста. По-
сљедице тога могу бити нежељени ефекти лијека и повећан ризик од одгађања
лијечења. 

1 www.who.int/tb/do ts/la bo ra to ry/po li cy/en/inde x3.html 
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Рапид ДСТ тест

Насупрот конвенционалним методама, амплификацијски тестови за молекуларну
дијагностику као што су молекуларне пробе омогућавају детекцију резистенције на
рифампицин (самостално или у комбинацији с изонијазидом) у року од неколико
дана од узимања узорка спутума од пацијената (такође се могу користити за култу-
ру по систему течног медија). Пацијентима с мултирезистетном ТБЦ неће каснити
почетак лијечења према режиму за лијечење мултирезистенције, а пацијенти без му-
лтирезистенције избјећи ће непотребно лијечење лијековима друге линије. WHО
снажно потиче на примјену рапид молекуларног ДСТ теста (такође и за културу) код
пацијената с позитивним налазом размаза који живе с вирусом ХИВ-а (6). 

WHО препоручује министарствима здравља да уведу рапид молекуларне тестове за
брзу детекцију мултирезистенције у оквиру државних планова како би се постигло
адекватно лијечење пацијената с мултирезистентном ТБЦ. У државне планове, поје-
диначно, треба такође укључивати и успоставу одговарајућег алгоритамског скрини-
нга, те правовремен приступ квалитетним анти-ТБЦ лијековима друге линије (24). 

Молекуларне пробе су доказана метода директног тестирања узорака с позитивним
налазом размаза спутума, те изолата М. туберцулосис комплекса узгојених у узо-
рцима с негативним и позитивним налазима. Директна примјена молекуларне про-
бе на клиничке узорке с негативним налазом се не препоручује. Увођење овог теста
у праксу не искључује потребу за конвенционалним методама обављања културе и
ДСТ теста. Култура је и даље потребна у сврху успоставе дефинитивне дијагнозе
ТБЦ код пацијената с негативним налазом размаза, док је конвенционални ДСТ
потребан за утврђивање осјетљивости на друге лијекове поред рифампицина и изо-
нијазида. Додатна упутства о одабиру и примјени рапид тестова осјетљивости на
лијек могу се наћи на wеб страници WHО: www.who.int/tb/fe atu res_archi ve/drsre -
po rt_la unch_26fe b08/en /index.html 

3.8.2 Ниво осјетљивости на лијек код нових и прије лијечених пацијената у датој држави

У државама у којима пацијенти с ТБЦ-ом чине половину случајева у свијету оба-
вљено је најмање једно истраживање о осјетљивости на лијек од 1994. године (8).
Резултати, заједно с процјенама нивоа МДР-ТБЦ у свим тим државама, доступни
су на wеб страници WHО: www.wхо.инт/тб/феатурес_арчиве/дрсрепорт_ла-
унч_26феб08/ен/индеx.хтмл

Нови пацијенти

Информација о осјетљивости на лијек је од кључног значаја за лијечење нових паци-
јената и одабир стандардног режима лијечења нових пацијената у датој држави: 

• Ако државни подаци (или процјене WHО) показују да преко 3% нових паци-
јената има МДР, ДСТ треба урадити на почетку терапије за све нове пацијенте
(види став 3.8.1). 

• У многим државама постоји висок ниво отпорности на изонијазид код нових па-
цијената, али не постоји капацитет за добијање налаза тестирања осјетљивости
на изонијазид до почетка фазе наставка лијечења. У тим државама, у склопу НТП
може се примијенити лијечење комбинацијом изонијазид/рифампицин/етамбу-
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тол у фази наставка као стандардни режим за све нове пацијенте, како је описа-
но у ставу 3.5.2. 

Прије лијечени пацијенти

Како је описано у ставу 3.6 горе, у склопу НТП-а потребно је обавити ревизију пода-
така за дату државу како би се провјериле или модифицирале одлуке о високој вјеро-
ватноћи мултирезистенције код пацијената с неуспјелим лијечењем (Табела 3.4), те о
средњој или ниској вјероватноћи код пацијената који се враћају након рецидива или
одгођеног лијечења. Поља 3.1, 3.2 и 3.3 дају примјере о кориштењу ових података. 

Иако WHО препоручује да се ДСТ тестови примјењују на све прије лијечене слу-
чајеве (22), системи који омогућавају овакве кључне информације још нису успо-
стављени у већини држава. До успоставе потребних лабораторијских и надзорних
капацитета, информације о нивоима мултирезистенције код раније лијечених па-
цијената могу се добити из неколико других извора. 

Пројект Глобалног праћења отпорности на лијек обухвата податке о стварним и про-
цијењеним нивоима мултирезистенције код раније лијечених пацијената у цјелини,
иако су узорци обично били превише мали да би се обавиле прецизне процјене (8).
Поред тога, само десет држава обавило је мјерења нивоа мултирезистенције у по-
дгрупама раније лијечених пацијената од 1994. године (Слика 3.2). 

Алтернативни извори података су државни лабораторији, супранационални ре-
ферентни лабораторији, болнице, центри за лијечење и истраживачки пројекти.
Резултате треба опрезно тумачити јер су обухваћени само пацијенти који су има-
ли приступ одређеним услугама и установама у којима је обављено тестирање. На
примјер, ниво мултирезистенције утврђен према истраживању у болницама у гла-
вном граду, које су прихватале најтеже случајеве, вјероватно је већи од нивоа
утврђеног код разних пацијената у удаљеним подручјима. 
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ПОЉЕ 3.1

ПРИМЈЕР МОДИФИКАЦИЈЕ КОД ГРУПЕ ПАЦИЈЕНАТА ПРЕМА РЕЗУЛТАТИМА
ИСТРАЖИВАЊА ОСЈЕТЉИВОСТИ НА ЛИЈЕК ЗА ДАТУ ДРЖАВУ

У Држави А - истраживања широм државе код свих прије лијечених пацијената показала
су сљедеће нивое мултирезистенције код ових категорија пацијената: 
• чије раније лијечење није успјело:90% 
• након рецидива: 85% 
• након одгођеног лијечења: 30% 
Будући да је код пацијената с рецидивом приближно једнако висок ниво МДР као код оних
чије лијечење није успјело, Држава А је одлучила да ће пацијенти с рецидивом (док чека-
ју на налазе ДСТ теста) бити лијечени стандардним државним емпиријским режимом за
МДР. Према Табели 3.4 Држава А, у складу с приручником за НТП, пребацила је пације-
нте с рецидивом из групе са средњом у групу с високом вјероватноћом МДР, те се лијече
на исти начин као и пацијенти с неуспјелим лијечењем (док се пацијенти који се враћају
након одгођеног лијечења лијече осмомјесечним режимом - лијековима прве линије). 
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Напомена о другим факторима ризика за пацијента на пољу МДР

Утврђивањем високе или средње вјероватноће мултирезистенције код регистра-
цијских група прије лијечених пацијената, у Табели 3.4 примијењен је Стандард
11. ИСТЦ-а (3). Овим стандардом препоручује се процјена вјероватноће отпорно-
сти на лијек код свих пацијената на почетку терапије. 

Најважнији фактор ризика јест раније лијечење од туберкулозе (13, 14). 

Контакт с утврђеним случајем мултирезистенције је још једна одредница и може
се утврдити у склопу програма за ТБЦ у тренутку регистрације пацијента. Остале
категорије пацијената код којих је примијећен пораст у нивоу мултирезистенције
у извјесним окружењима су сљедеће (6): 

— лијечени у склопу лоше провођених програма; 
— с хисторијом узимања анти-ТБЦ лијекова лошег или непознатог квалитета; 
— чији је налаз размаза спутума и даље позитиван након два или три мјесеца

лијечења (види Поглавље 4); 
— чије лијечење у приватном сектору није успјело; 
— који су били изложени избијању или високој преваленцији МДР у устано-

вама (као што су неки затвори или рудници); 
— с коморбидним стањем повезаним с малапсорпцијом или јаком дијарејом; 
— који живе с вирусом ХИВ-а (у неким окружењима); 
— чије је раније комплетно лијечење укључивало рифампицин (Анекс 2); 
— који имају дијабетес меллитус типа 2 (25). 

У склопу државног програма за туберкулозу (НТП) могуће је прикупити узорке за
ДСТ тест од неких горе наведених група пацијената ради утврђивања нивоа МДР. 

3.8.3 Број пацијената с МДР-ТБЦ који програмски капацитет може обухватити

Иницијатива Комисије зеленог свјетла (ГЛЦ) пружа помоћ државама у остварењу
приступа квалитетним лијековима друге линије1 по много нижим цијенама од
тржишних. ГЛЦ пружа државама високо квалитетну стручну помоћ у изради и
проведби програма на пољу МДР-ТБЦ, с уграђеним рутинским активностима на
контроли ТБЦ. Информације о аплицирању за помоћ ГЛЦ могу се наћи на wеб
страници: www.who.int/tb/cha lle nges/mdr/gre enli ghtco mmi ttee/en/index.html 

За пројекте на темељу којих се намјерава лијечити мање од 50 пацијената може се
користити фаст-трацк опција (хитни поступак) како би се свело на минимум ври-
јеме потребно за пријаву за помоћ од ГЛЦ. Државе с ограниченим домаћим ресу-
рсима за откривање мултирезистенције и лијечење могу послати пријаву за
финансијску помоћ Глобалном фонду за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе
и маларије, те другим донаторима. 
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1 Ако се користе лијекови друге линије, путем НТП-а се мора осигурати њихов квалитет, те дире-
ктно опсервирана терапија (ДОТ) током читавог лијечења, које траје од 18 мјесеци до 24 мјесеца,
колико је потребно за лијечење мултирезистентне ТБЦ. Поред тога, морају бити успостављени ла-
бораторијски капацитети за праћење реакције на лијечење, те систем детекције и лијечења неже-
љених ефеката. 
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Како финансијска средства постају доступна тако ће и државе осигурати униве-
рзални приступ лијечењу мултирезистентне ТБЦ. Фаза проведбе имаће утјецаја на
одлуке држава о утврђивању „високе“, „средње“ или „ниске“ вјероватноће мулти-
резистенције. 

На почетку програма за мултирезистенцију, када је доступност лијечења мултире-
зистенције веома ограничена, НТП-ом се могу обухватити само пацијенти с најви-
шим ризиком из групе с „високом вјероватноћом мултирезистенције“ кад је у
питању емпиријско лијечење док се чека на налазе ДСТ теста. Како се обим про-
грама проширује, водитељ НТП-а може уписати још пацијената којима је потре-
бно лијечење мултирезистенције. Зато не постоје апсолутни прагови утврђивања
ниске, средње и високе вјероватноће мултирезистенције. Водитељи НТП-а их де-
финирају за своје државе појединачно и морају их изнова мијењати како се оства-
рује напредак на путу ка остварењу универзалног приступа лијечењу
мултирезистентне ТБЦ. 

ПОЉЕ 3.2

ПРИМЈЕР ОДРЕЂИВАЊА ЕМПИРИЈСКОГ РЕЖИМА ЗА МДР КОД ГРУПЕ
ПАЦИЈЕНАТА С НАЈВИШИМ НИВОИМА МУЛТИРЕЗИСТЕНЦИЈЕ, ТЕ

КАСНИЈЕГ УКЉУЧИВАЊА ГРУПЕ ПАЦИЈЕНАТА СА СЉЕДЕЋИМ
НАЈВИШИМ НИВОИМА, ТОКОМ ПОВЕЋАЊА ОБИМА ЛИЈЕЧЕЊА МДР-ТБЦ

На темељу посебног истраживања у једној покрајини, Држава Б је открила ниво мултирезисте-
нције од 90% код пацијената чије лијечење није успјело након два или више кругова лијечења.
Код пацијената с првим у низу неуспјелим лијечењем ниво износи 60%. Пацијенти с ТБЦ-ом у
тој покрајини представљају груби узорак, који одражава ситуацију у читавој држави. У Држави
Б, тест осјетљивости на изонијазид и рифампицин се обавља рутински код појединачних паци-
јената чије раније лијечење није успјело, али налази нису доступни четири мјесеца. 

Држава Б је управо покренула пројекат Иницијативе Комисије зеленог свјетла и има капаци-
тете за лијечење веома ограниченог броја пацијената с мултирезистентном ТБЦ. Препоручу-
је да се пацијенти чије друго или накнадно лијечење није успјело лијече као пацијенти с
високом вјероватноћом мултирезистенције (како је препоручено у Табели 3.4), те да се лије-
че емпиријским режимом лијечења за МДР док се чека на налазе ДСТ теста. Док се не пове-
ћа обим програма за МДР, пацијенти чије прво лијечење није успјело биће третирани као они
са средњом вјероватноћом мултирезистенције. Емпиријски, сви започињу поновно лијечење
лијековима прве линије. Након пристизања налаза ДСТ теста послије четири мјесеца, пације-
нти код којих се потврди мултирезистенција прелазе на режим за мултирезистенцију. 

Двије године касније, још једно истраживање отпорности на лијек и даље показује да 60% па-
цијената чије прво лијечење није успјело има МДР, те да су резултати њиховог емпиријског
поновног лијечења лијековима прве линије били лоши, јер се на налазе ДСТ теста чека чети-
ри мјесеца. Насупрот томе, лијечење стандардним режимом за МДР показује добре резулта-
те код пацијената чије је раније једно или два лијечења завршено неуспјехом. Држава се
пријављује и добија додатну помоћ од Глобалног фонда за примјену емпиријског режима за
МДР (док се чека на налазе ДСТ теста) код пацијената чије прво лијечење није успјело. 
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3.8.4 Ризик од умирања од мултирезистентне ТБЦ у кратком року

Клинички радници који се суочавају с веома болесним пацијентом с ТБЦ-ом који је
суспектан на МДР-ТБЦ, иницираће режим за МДР док се чека на налазе тестирања
осјетљивости на лијек, иако вјероватноћа мултирезистенције може бити више сре-
дња него висока. Клинички радник је процијенио да је на тај начин већа добит по-
тенцијално спашавање живота у успоредби с ризиком од токсицитета лијека. 

Сличне одлуке примјењују се и на нивоу државног програма контроле туберкуло-
зе (НТП). Ако прије лијечени пацијенти као група имају честа конкомитантна ста-
ња (као што је ХИВ) јер то повећава ризик од умирања од мултирезистентне ТБЦ
у кратком року, водитељ НТП-а ће препоручити емпиријско лијечење за више па-
цијената на поновном лијечењу док се чека на налазе ДСТ теста. (WHО такође пре-
поручује рапид молекуларне тестове код особа с позитивним налазом размаза које
живе с вирсуом ХИВ-а, те ДСТ тестове на бази културе ради утврђивања осјетљи-
вости на додатне лијекове (6).) 

3.8.5 Доступност подршке пацијенту и надзора над њим

Доступност квалитетне подршке пацијенту и надзора над њим је од суштинског
значаја за примјену режима препоручених у овом поглављу. Значај развијености
капацитета програма на пољу ТБЦ у смислу лијечења усмјереног на пацијента опи-
сан је у Поглављу 6. 

ПОЉЕ 3.3

ПРИМЈЕР УТВРЂИВАЊА ДОБИТИ И ГУБИТАКА У ПРИМЈЕНИ ЕМПИРИЈСКОГ
ЛИЈЕЧЕЊА МДР У ОКРУЖЕЊИМА С ВИСОКОМ ПРЕВАЛЕНЦИЈОМ ВИРУСА ХИВ-А

У Држави Ц 80% свих пацијената с ТБЦ-ом живе с вирусом ХИВ-а, а 30% свих пацијената с
рецидивом имају МДР. Док држава планира увести употребу рапид ДСТ теста, потребна су
два мјесеца у просјеку да би се добили налази кориштењем конвенционалних метода. Води-
тељ НТП-а треба одлучити који емпиријски режим да обухвати приручником за НТП за паци-
јенте с рецидивом током два мјесеца, колико се чека на налазе ДСТ теста. 

С обзиром на високу преваленцију вируса ХИВ-а и ризик од умирања због нетретиране му-
лтирезистентне ТБЦ, водитељ НТП-а је одлучио препоручити да се сви пацијенти с рециди-
вом лијече емпиријским режимом за МДР док се чека на налазе ДСТ теста. Процијењено је
да је добит у смислу спречавања умирања код 30% пацијената с рецидивом који јесу мулти-
резистентни већа и значајнија од могућих губитакаа (током два мјесеца чекања на ДСТ нала-
зе) код 70% пацијената с рецидивом код којих се не утврди МДР. 

а Могући губици подразумијевају токсицитет лијека, већу вјероватноћу одгађања лијечења, те додатни
терет за ресурсе пацијента и програма. 

TBC smjernice 4 izdanjecirilicaNSL:Layout 1  9/6/2012  11:56 AM  Page 49



Литература
1. Ra ti onal Pha rma ce uti cal Ma na ge me nt Plus Pro gram. Ma na gi ng pha rma ce uti ca ls

and co mmo di ti es for tu be rcu lo sis: a gu ide for na ti onal tu be rcu lo sis pro gra ms. Arli -
ngton, VA, Ma na ge me nt Sci ences for He alth, 2005. 

2. Ame ri can Tho ra cic So ci ety, CDC, Infe cti ous Di se ases So ci ety of Ame ri ca. Tre at -
me nt of tu be rcu lo sis. Mo rbi di ty and Mo rta li ty We ekly Re po rt: Re co mme nda ti ons
and Re po rts, 2003, 52(RR-11):1-77.

3. Inte rna ti onal Sta nda rds for Tu be rcu lo sis Ca re (ISTC), 2nd ed. The Ha gue, Tu be -
rcu lo  sis Co ali ti on for Te chni cal Assi sta nce, 2009. 

4. Co nnor J, Ra fter N, Ro dge rs A. Do fi xed-do se co mbi na ti on pi lls or unit-of-use pa -
ckagi ng impro ve adhe re nce? A syste ma tic re vi ew. Bu lle tin of the Wo rld He alth
Orga niza ti on, 2004, 82:935-939.

5. Ba rta cek A et al. Co mpa ri son of a fo ur-drug fi xed-do se co mbi na ti on re gi men wi -
th a si ngle ta blet re gi men in sme ar-po si ti ve pu lmo na ry tu be rcu lo sis. Inte rna ti onal
Jo urnal of Tu be rcu lo sis and Lu ng Di se ase, 2009, 13:760-766.

6. Gu ide li nes for the pro gra mma tic ma na ge me nt of drug-re si sta nt tu be rcu lo sis: emer-
ge ncy upda te 2008. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2008 (WHO/HTM/
TB/2008.402).

7. Me nzi es D et al. Effe ct of du ra ti on and inte rmi tte ncy of ri fa mpin on tu be rcu lo sis
tre atme nt ou tco mes: a syste ma tic re vi ew and me ta-ana lysis. PloS Me di ci ne, 2009,
6:e1000146. 

8. Anti-tu be rcu lo sis drug re si sta nce in the wo rld: fo urth glo bal re po rt. Ge ne va, Wo rld
He alth Orga ni za ti on, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.394). 

9. Mi tchi son DA. Ba sic me cha ni sms of che mo the ra py. Che st, 1979, 76(6 Su ppl.): 771-
781. 

10. Espi nal MA et al. De te rmi na nts of drug-re si sta nt tu be rcu lo sis: ana lysis of 11 co -
un- tri es. Inte rna ti onal Jo urnal of Tu be rcu lo sis and Lu ng Di se ase, 2001, 5:887-893.

11. Espi nal MA et al. Sta nda rd sho rt-co urse che mo the ra py for drug-re si sta nt tu be rcu -
lo  sis: tre atme nt ou tco mes in 6 co untri es. Jo urnal of the Ame ri can Me di cal Asso ci -
ati on, 2000, 283:2537-2545.

12. Quy HT et al. Drug re si sta nce amo ng fa ilu re and re la pse ca ses of tu be rcu lo sis: is
the sta nda rd re-tre atme nt re gi men ade qu ate? Inte rna ti onal Jo urnal of Tu be rcu lo -
sis and Lu ng Di se ase, 2003, 7:631-636.

13. Sa ra via JC et al. Re tre atme nt ma na ge me nt stra te gi es when fi rst-li ne tu be rcu lo sis
the ra py fa ils. Inte rna ti onal Jo urnal of Tu be rcu lo sis and Lu ng Di se ase, 2005, 9:421-
429. 

14. Yo shi ya ma T et al. De ve lo pme nt of acqu ired drug re si sta nce in re cu rre nt tu be rcu-
lo sis pa ti ents wi th va ri ous pre vi ous tre atme nt ou tco mes. Inte rna ti onal Jo urnal of
Tu be rcu lo sis and Lu ng Di se ase, 2004, 8:31-38.

15. Dro bni ewski F et al. Drug-re si sta nt tu be rcu lo sis, cli ni cal vi ru le nce, and the do mi-
na nce of the Be iji ng stra in fa mi ly in Ru ssia. Jo urnal of the Ame ri can Me di cal Asso -
ci ati on, 2005, 293:2726-2731.

16. Fa usti ni A, Ha ll AJ, Pe ru cci CA. Ri sk fa cto rs for mu lti drug re si sta nt tu be rcu lo sis
in Eu ro pe: a syste ma tic re vi ew. Tho rax, 2006, 61:158-163.

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ

50

TBC smjernice 4 izdanjecirilicaNSL:Layout 1  9/6/2012  11:56 AM  Page 50



17. The Glo bal Plan to Stop TB, 2006-2015. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2006
(WHO/HTM/STB/2006.35). 

18. Ba rna rd M et al. Ra pid mo le cu lar scre eni ng for mu lti drug-re si sta nt tu be rcu lo sis in
a hi gh-vo lu me pu blic he alth la bo ra to ry in So uth Afri ca. Ame ri can Jo urnal of Re -
spi ra to ry and Cri ti cal Ca re Me di ci ne, 2008, 177:787-792. 

19. Sam IC et al. Myco ba cte ri um tu be rcu lo sis and ri fa mpin re si sta nce, Uni ted Ki -
ngdom. Eme rgi ng Infe cti ous Di se ases, 2006, 12:752-759.

20. Me nzi es D et al. Sta nda rdi zed tre atme nt of acti ve tu be rcu lo sis in pa ti ents wi th pre-
vi ous tre atme nt and/or wi th mo no-re si sta nce to iso ni azid: a syste ma tic re vi ew and
me ta-ana lysis. PloS Me di ci ne, 2009, 6:e1000150. 

21. The glo bal MDR-TB & XDR-TB re spo nse plan 2007-2008. Ge ne va, Wo rld He alth
Orga ni za ti on, 2007 (WHO/HTM/TB/2007.387). 

22. Gu ide li nes for the su rve illa nce of drug re si sta nce in tu be rcu lo sis, 4th ed. Ge ne va,
Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2009 (WHO/HTM/TB/2009.422). 

23. Espi nal M, Ra vi gli one MC. From thre at to re ali ty: the re al fa ce of mu lti drug-re si -
stant tu be rcu lo sis. Ame ri can Jo urnal of Re spi ra to ry and Cri ti cal Ca re Me di ci ne,
2008, 178:216-217. 

24. Mo le cu lar li ne pro be assa ys for ra pid scre eni ng of pa ti ents at ri sk of MDR TB: po li cy
sta te me nt. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2008 (ava ila ble at: www.who.int/tb/
fe atu res_archi ve/po li cy_sta te me nt.pdf). 

25. Fi sher-Hoch SP et al. Type 2 di abe tes and mu lti drug-re si sta nt tu be rcu lo sis. Sca -
ndi- na vi an Jo urnal of Infe cti ous Di se ases, 2008, 40:888-893. 

3. СТАНДАРДНИ РЕЖИМИ ЛИЈЕЧЕЊА

51

TBC smjernice 4 izdanjecirilicaNSL:Layout 1  9/6/2012  11:56 AM  Page 51



TBC smjernice 4 izdanjecirilicaNSL:Layout 1  9/6/2012  11:56 AM  Page 52



Праћење током лијечења

4.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу описано је сљедеће: 

— како пратити и евидентирати реакције на лијечење, те одлучивати које ра-
дње подузети као одговор на резултате праћења; 

— како користити кохортну анализу за процјену исхода лијечења; 
— како поступати у случају прекида лијечења; 
— како открити и лијечити токсицитет изазван лијеком. 

4.2 Праћење пацијента
Све пацијенте је потребно пратити како би се могла процијенити њихова реакција на
терапију (Стандард 10. ИСТЦ-а (1)). Редовним праћењем се такође осигурава заврше-
так лијечења, те откривање и дјеловање у вези с нежељеним ефектима лијекова. За
све пацијенте здравствени радници требају водити рачуна и евидентирати пермане-
нтно присуство или поновну појаву симптома туберкулозе (у што спада и губитак те-
жине), симптома нежељених ефеката лијека или прекиде у лијечењу. 

Тјелесну тежину пацијента треба пратити сваки мјесец, те прилагођавати дозира-
ње у складу с промјенама у тежини. Додатне активности праћења, те активности у
вези с резултатима праћења стања пацијента описане су даље у тексту за плућне и
изванплућне случајеве лијечене лијековима прве линије. Ради праћења стања па-
цијената који се лијече лијековима друге линије, види Поглавље 7. 

Писану евиденција о свим датим лијековима, о бактериолошкој реакцији и неже-
љеним реакцијама на лијек треба водити за сваког пацијента у Картону за ТБЦ (2)
(Стандард 13. ИСТЦ-а ((1)). 

4.3 Процјена реакције на лијечење код нових и прије лијечених
пацијената с плућном ТБЦ, те дјеловање према резултатима

Реакције на лијечење пацијената с плућном ТБЦ прате се прегледом размаза спу-
тума (види слике 4.1 и 4.2 доље). 

n Препорука 5.1 
Код пацијената с плућном ТБЦ лијечених лијековима прве линије може се
обавити микроскопија размаза спутума након интензивне фазе лијечења. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 
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Слика 4.1 ПРАЋЕЊЕ СПУТУМА МИКРОСКОПИЈОМ РАЗМАЗА КОД НОВИХ
ПАЦИЈЕНАТА С ПЛУЋНОМ ТБЦ

Напомена: Ако се код пацијента открије мултирезистентни сој у било којем тренутку лијечења, ли-
јечење се сматра неуспјелим, пацијент се мора пререгистрирати и упутити на лијечење у склопу
програма за мултирезистентну ТБЦ. 

Ознаке: 
[=== ===] Интензивна фаза лијечења (ХРЗЕ) 
[-----------] Фаза наставка (ХР) 
• Преглед размаза спутума
р + позитиван налаз размаза
а Изоставити ако је налаз размаза код пацијента негативан на почетку лијечења и након два мјесеца. 
б Позитиван налаз културе или размаза након пет мјесеци или касније (или откривање мултирези-

стентне ТБЦ у било којем тренутку) дефинира се као неуспјело лијечење, те је потребна прере-
гистрација пацијента и промјена лијечења, како је описано у ставу 3.7. 

Слика 4.2 ПРАЋЕЊЕ СПУТУМА КОД ПАЦИЈЕНАТА С ПЛУЋНОМ ТБЦ НА
ПОНОВНОМ ОСМОМЈЕСЕЧНОМ ЛИЈЕЧЕЊУ ЛИЈЕКОВИМА ПРВЕ ЛИНИЈЕ

Ознаке: 
[=== ===] Интензивна фаза: два мјесеца ХРЗЕС, те након тога један мјесец ХРЗЕ
[-----------] Фаза наставка с пет мјесеци ХРЕ
• Преглед размаза спутума
р + позитиван налаз размаза
а Позитиван налаз културе или размаза након пет мјесеци или касније (или откривање мултирези-

стентне ТБЦ у било којем тренутку) дефинира се као неуспјело лијечење, те је потребна прере-
гистрација пацијента и промјена лијечења, како је описано у ставу 3.7. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Мјесеци лијечења
1 2 3 4 5 6

[======== ========]
•

[--------------- ---------------- ----------------
• a 

Ако је р+, урадити
културу, ДСТб

---------------]
• a

Ако је р+, уради-
ти културу, ДСТб

Ако је размаз позитиван након два мјесеца, урадити преглед спутума поново након три мјесеца. 
Ако је размаз позитиван након три мјесеца, урадити културу и ДСТ.

[======== ========]
•

(р +)

[---------------
•

Ако је р+, уради-
ти културу, ДСТ

---------------- ----------------
• 

Ако је р+, уради-
ти културу, ДСТб

---------------]
•

Ако је р+, уради-
ти културу, ДСТб

Мјесеци лијечења
1 2 3 4 5 6 7 8

[======== ======== ========]
•

Ако је р+,
урадити ку-
лтуру, ДСТ

[-------------- ---------------
•

Ако је р+,
урадити ку-
лтуру, ДСТa 

--------------- --------------- --------------]
•

Ако је р+,
урадити ку-
лтуру, ДСТa 
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Ова препорука се односи како на нове пацијенте који се лијече у шестомјесечном ре-
жиму рифампицином (2ХРЗЕ/4ХР) тако и на раније лијечене пацијенте који се лијече
у осмомјесечном поновном режиму лијековима прве линије (2ХРЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ).
Спутум треба узети кад се пацијенту да посљедња доза у интензивној фази лијечења.
Крај интензивне фазе код нових пацијената је након два мјесеца, а код раније лијече-
них пацијената након три мјесеца у склопу осмомјесечног поновног лијечења лијеко-
вима прве линије. 

Ова препорука се односи и на пацијенте с негативним налазом размаза. Узорке
спутума за преглед размаза треба узимати на сваком контролном прегледу спуту-
ма. Треба их узимати без прекидања лијечења и доставити у лабораториј што је
прије могуће. Ако се кашњење не може избјећи, узорке треба држати у хладњаци-
ма или на што је могуће хладнијем мјесту. 

Статус размаза на крају интензивне фазе је лош прогнозер о томе код којих нових
пацијената ће доћи до рецидива.1 Међутим, откривање позитивног налаза разма-
за спутума и даље остаје важна одредница процјене стања пацијента, како је на-
значено доље, те важна одредница при даљњем праћењу спутума, како је описано
у ставовима 4.3.1 и 4.3.2. Омјер пацијената с позитивним налазом размаза код ко-
јих је дошло до конверзије налаза на крају интензивне фазе је такође показатељ
дјелотворности програма за ТБЦ. 

Позитиван налаз размаза на крају интензивне фазе може бити назнака сљедећих
елемената: 

— иницијална фаза терапије је лоше надгледана и пацијент се лоше придржа-
вао терапије; 

— лош квалитет анти-ТБЦ лијекова; 
— дозирања анти-ТБЦ лијекова су испод препорученог омјера; 
— напредовање је споро због пацијентове екстензивне кавитације и иниција-

лно великог броја бактерија; 
— постоје коморбидна стања која ометају лијечење; 
— пацијент можда има мултирезистенту М. туберцулосис која не реагује на

лијечење лијековима прве линије; 
— невијабилне бактерије и даље видљиве под микроскопом (3). 

У склопу програма потребно је обавити пажљиву анализу квалитета подршке пру-
жене пацијенту и надзора над њим, те брзо интервенирати ако је потребно. Одго-
ворни здравствени радник треба прегледати евиденцију о лијечењу пацијента, а
разлоге за сваки прекид треба испитати и ријешити (4). 

Пратити пацијента грудном радиографијом је непотребно, непоуздано и предста-
вља узалудно трошење средстава. 

4. ПРАЋЕЊЕ ТОКОМ ЛИЈЕЧЕЊА
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1 Систематска ревизија није била објављена до тренутка објаве овог документа. WHО може доста-
вити ГРАДЕ табеле, на захтјев. 
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4.3.1 Нови пацијенти с плућном ТБЦ

Даљње праћење спутума потребно је код нових пацијената чији је налаз размаза
позитиван на крају интензивне фазе (Стандард 10. ИСТЦ-а (1)). 

n Препорука 5.2 
Ако се код нових пацијената размаз узорка узетог на крају интензивне фазе
(након два мјесеца) покаже позитивним, микроскопију размаза спутума тре-
ба обавити на крају трећег мјесеца. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 5.3 
Ако се код нових пацијената размаз узорка узетог на крају интензивне фазе
(након три мјесеца) покаже позитивним, треба обавити културу спутума и
тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Главна сврха обављања културе у овом стадију јест да се открије отпорност на ли-
јек без чекања на пети мјесец како би се утврдила одговарајућа терапија.1 (Напо-
мињемо да се лијечење сматра неуспјелим ако се код пацијента утврди
мултирезистентна ТБЦ у било којем тренутку лијечења. Види Табелу 4.1.) 

Ако држава још увијек није развила лабораторијске капацитете за културу и ДСТ, да-
љње праћење пацијената чији је налаз размаза и даље позитиван након три мјесеца
обавља се само микроскопијом размаза спутума током петог мјесеца и током задњег
мјесеца лијечења. Ако су оба налаза и даље позитивна, лијечење није успјело, пације-
нта треба пререгистрирати и лијечење промијенити, како је описано у Поглављу 3. 

Нови пацијенти с плућном ТБЦ с позитивним налазом размаза на почетку лијечења

Ове пацијенте треба пратити микроскопијом размаза спутума на крају петог и ше-
стог мјесеца. Ако су налази након петог и шестог мјесеца позитивни, треба узети
узорак спутума за културу и ДСТ. Лијечење није успјело, пацијентов картон за ТБЦ
се затвара (Исход = лијечење неуспјешно) и отвара се нови (Тип пацијента = лије-
чење након неуспјеха.) При лијечењу се треба придржавати препорука датих у По-
глављу 3. Ако се код пацијента открије мултирезистентни сој ТБЦ у било којем
тренутку током терапије, лијечење се такође сматра неуспјелим. Види Слику 4.1
ради схеме праћења путем микроскопије размаза спутума. 

Нови пацијенти с плућном ТБЦ чији је налаз размаза спутума негативан
(или није урађен) на почетку лијечења

Битно је поново провјерити узорак спутума на крају интензивне фазе у случају ако
је болест узнапредовала (због непридржавања терапије или због отпорности на ли-
јек) или у случају грешке у вријеме иницијалне дијагнозе (нпр. пацијенту с пози-
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1 Чак ако се на крају и утврди потпуна осјетљивост, позитиван налаз културе потврђује лоше реаги-
рање на лијечење, што је потребно истражити и адекватно интервенирати. 
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тивним налазом погрешно је установљена дијагноза негативног налаза).1 Пације-
нтима с плућном ТБЦ чији је налаз микроскопије размаза спутума негативан (или
није урађен) прије почетка лијечења и чији су налази размаза спутума негативни
након два мјесеца није потребно даљње праћење спутума. Треба их пратити кли-
нички. Тежина тијела је користан показатељ напретка. 

4.3.2 Раније лијечени пацијенти с ТБЦ-ом с позитивним налазом размаза који су
на лијечењу анти-ТБЦ лијековима прве линије

Преглед размаза спутума обавља се на крају интензивне фазе лијечења (трећи мје-
сец), на крају петог мјесеца и на крају лијечења (осми мјесец). Ако је држава већ
довољно развила лабораторијске капацитете, треба обавити културу и ДСТ тест
на почетку лијечења, те ако су налази размаза позитивни, у било којем од ових пе-
риода. Види слику 4.2 ради схеме праћења путем микроскопије размаза спутума. 

n Препорука 5.4 
Ако је код узорка узетог на крају интензивне фазе лијечења прије лијечених
пацијената (након три мјесеца) налаз размаза позитиван, треба обавити ку-
лтуру спутума и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

4.4 Извнаплућна ТБЦ
Код пацијената с изванплућном ТБЦ клиничко праћење је обично начин процје-
не реагирања на лијечење (Стандард 10. ИСТЦ-а (1)). Као и код пацијената с плу-
ћном ТБЦ с негативним налазом размаза, тјелесна тежина пацијента је користан
показатељ. 

4.5 Евидентирање исхода стандардизираног лијечења
На крају круга лијечења сваког пацијента појединачно обласни службеник за ТБЦ
евидентира исходе лијечења у обласном регистру за ТБЦ. Табела 4.1 садржи дефи-
ниције исхода стандардизираног лијечења. 

4.6 Кохортна анализа исхода лијечења
Кохорта је група пацијената с утврђеном дијагнозом и евидентирана за лијечење
током одређеног периода (обично једно тромјесечје). Евалуација исхода лијечења
код нових пацијената с плућном ТБЦ с позитивним налазом размаза представља
значајан показатељ квалитета програма. Исходи код других пацијената (поновно
лијечење, плућна ТБЦ с негативним налазом, изванплућна) анализирају се у одво-
јеним кохортама. (Ради упута о вршењу кохортне анализе за пацијенте с мултире-
зистентном ТБЦ види литературу под 5.) 

Кохортна анализа је главно средство које се користи за евалуацију успјешности
државног програма за ТБЦ. Она омогућава утврђивање проблема, тако да водите-
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1 Ако је налаз размаза спутума позитиван, види Препоруку 5.2 и 5.3 горе. 
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љи програма и особље које ради на проведби програма могу подузети одговарају-
ће активности на њихову рјешавању и побољшању дјелотворности програма. Ева-
луацију исхода лијечења и трендова треба вршити на периферном, обласном,
регионалном и државном нивоу, чиме се омогућава подузимање потребних коре-
ктивних мјера. Тиме се могу утврдити подручја или јединице које успјешно раде,
што осигурава добре повратне информације за особље. Успјешни примјери из пра-
ксе се, потом, могу примијенити и у другим мјестима. 

Табела 4.1 ДЕФИНИЦИЈЕ ИСХОДА ЛИЈЕЧЕЊАа

а Ове дефиниције се односе на пацијенте с плућном ТБЦ с позитивним и негативним налазом размаза,
те на пацијенте с изванплућним обољењем. Исходе код тих пацијената треба евалуирати одвојено. 

б Можда није урађен преглед спутума или налази нису доступни. 
ц Само за пацијенте с позитивним налазом размаза или културе. 

Обласни/мјесни службеник за ТБЦ треба вршити кохортну анализу исхода лије-
чења на крају сваког тромјесечја и на крају сваке године. Типична кохортна ана-
лиза обухвата пацијенте с ТБЦ-ом регистриране током једног тромјесечја. Нове
пацијенте и поткатегорије прије лијечених пацијената (рецидиви, враћање након
одгођеног лијечења, неуспјешног лијечења) треба анализирати као одвојене кохо-
рте јер имају другачије карактеристике и очекиване налазе. Евалуацију исхода на
крају лијечења треба подузети што је прије могуће, након што посљедњи пацијент
у кохорти оконча лијечење.1 
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Исход Дефиниција

Излијечен Пацијент чији је налаз размаза или културе био позитиван на почетку ли-
јечења, а имао је негативан налаз размаза или културе у задњем мјесе-
цу лијечења и најмање једном прије тога. 

Лијечење завршено Пацијент чије је лијечење завршено, али није имао негативан налаз разма-
за или културе у задњем мјесецу лијечења и најмање једном прије тога б

Лијечење неуспјело Пацијент чији је налаз размаза спутума или кутуре позитиван након пет
мјесеци или касније током лијечења. Овом дефиницијом обухваћени су
и пацијенти код којих се открије мултирезистентни сој ТБЦ у било ком тре-
нутку лијечења, било да имају негативан или позитиван налаз размаза. 

Преминуо Пацијент који је преминуо из било којег разлога током лијечења.

Одгођено лијечење Пацијент чије је лијечење било прекинуто два мјесеца узастопно или дуже.

Измјештај Пацијент који је премјештен у другу евиденцијску јединицу и чији исход
лијечења није познат.

Успјешно лијечење Изљечење и окончање лијечењац

1 Исходи/резултати се рутински евалуирају на почетку тромјесечја, након окончања лијечења посље-
дњег пацијента из те кохорте. 
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Ова информација се преноси у тромјесечним извјештајима. Након локалне реви-
зије, обласни извјештаји о исходу лијечења просљеђују се на регионални ниво сва-
ка три мјесеца. Регионални/интермедијарни службеници за ТБЦ требају провјерити
тачност, комплетираност и досљедност обласних извјештаја, затим састављају извје-
штај о кохортној анализи стања пацијената у регији с позитивним налазом спуту-
ма, те подносе извјештај централној јединици у склопу државног програма за
туберкулозу (НТП). У склопу НТП-а саставља се извјештај о кохортној анализи ста-
ња пацијената с позитивним налазом спутума на државном нивоу, врши се евалу-
ација, те достављају повратне информације особљу које ради на програму. 

4.7 Поступање код прекида лијечења
Подршка пацијентима у смислу спречавања прекида лијечења описана је у Погла-
вљу 6. У том поглављу је описано шта учинити ако дође до прекида лијечења. Ако
се пацијент не појави у договорено вријеме за почетак лијечења, треба путем НТП-
а осигурати да се с пацијентом контактира у року од једног дана након непојављи-
вања на заказани термин за иницијалну фазу или у року од седмице дана за фазу
наставка лијечења. Пацијент се може пронаћи путем информација које су прије
прикупљене (види став 6.5) (6). Важно је открити разлог пацијентова непојављи-
вања како би се могле подузети одговарајуће радње, те наставити с лијечењем. При
поступању с пацијентима који су прекинули лијечење потребно је узети у обзир
неколико фактора, због којих ће, ако постоје, бити потребно подузети даљње мје-
ре опреза и вјероватно додатно лијечење (7). Фактори могу бити сљедећи: 

• Пацијентов налаз размаза или културе је позитиван након одгођеног лијечења. 
• Прекид је наступио у интензивној, прије него у фази наставка лијечења. 
• Прекид је наступио у ранијем стадију (прије него каснијем) фазе наставка. 
• Прекид је био дуготрајан. 
• Пацијент је имунокомпромитиран (живи с вирусом ХИВ-а или има неко дру-

го стање). 
• Пацијент је лоше реагирао на лијечење прије прекида. 

Зна се или се сумња на отпорност на лијек код пацијента. Културу и ДСТ тест тре-
ба обавити након враћања пацијента који одговара дефиницији из Табеле 4.1 за
одгођено лијечење (прекинуто лијечење у трајању од најмање два узастопна мјесе-
ца). Ако то дозвољавају лабораторијски капацитети, узорке за културу и ДСТ тест
потребно је узети и од других пацијената који се враћају након прекида лијечења. 

4.8 Превенција нежељених ефеката лијекова
Здравствени радници могу спријечити појаву неких нуспојава изазваних лијеком, на
примјер, перифералну неуропатију изазвану изонијазидом. Она се обично манифе-
стира као осјећај обамрлости или пецкања или печења на шакама или стопалима, а че-
шће се јавља код трудница и код особа са сљедећим стањима: зараженост вирусом
ХИВ-а, овисност о алкохолу, неухрањеност, дијабетес, хронично обољење јетре, те за-
тајење рада бубрега. Те пацијенте је потребно превентивно лијечити пиридоксином,
10 мг/дневно, уз анти-ТБЦ лијекове. (Друге смјернице препоручују 25 мг/дневно (7).) 
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4.9 Праћење и евидентирање нежељених ефеката
Многи пацијенти с ТБЦ-ом окончају лијечење без било којих значајних нуспоја-
ва. Међутим, неколико пацијената ипак искуси нуспојаве изазване лијековима. За-
то је битно пацијенте клинички надгледати током лијечења како би се нежељене
реакције на лијек могле правовремено открити и адекватно лијечити. Рутинско ла-
бораторијско праћење није потребно. 

Здравствени радници могу пратити нежељене ефекте тако што ће научити пацијенте
како препознати симптоме уобичајених реакција на лијек, потакнути их да пријаве
било какав симптом, те их питати о појави симптома када дођу да узму лијекове. 

Нежељене реакције на лијекове треба евидентирати у Картону за ТБЦ под „опсе-
рвације“. 

Праћење пацијената који се лијече лијековима друге линије описано је у Поглављу 7. 

4.10 Приступ утемељен на симптомима с циљем уклањања
нуспојава анти-ТБЦ лијекова

Нежељени ефекти основних анти-ТБЦ лијекова описани су у Анексу 1. Табела 4.2
приказује приступ на темељу симптома најчешћих нежељених реакција, који се
дијеле на снажне и благе. Опћенито, пацијент код којег се развију благе нежељене
реакције треба наставити лијечење туберкулозе у склопу симптоматичног лијече-
ња. Ако се код пацијента развију снажне нуспојаве, лијечење се обуставља или се
изоставља предметни лијек. Пацијента треба хитно упутити клиничком или здра-
вственом раднику на даљњу процјену и лијечење. Пацијенте с озбиљним снажним
нуспојавама треба лијечити у болници. 

4.10.1 Поступање код кожних реакција

Ако се код пацијента појави сврбеж без осипа и ако не постоји ниједан други видљив
узрок, препоручује се симптоматично лијечење антихистаминицима и влажење ко-
же, те наставак лијечења туберкулозе и интензивно праћење пацијента. Међутим, ако
се појави осип на кожи, давање свих анти-ТБЦ лијекова се мора обуставити. 

Након уклањања свих нуспојава, анти-ТБЦ лијекови се поново уводе један по је-
дан, почевши с лијеком за који постоји најмања вјероватноћа да је изазвао реакци-
ју (рифампицин или изонијазид) у малим дозама, као што је, нпр. 50 мг изонијазида
(3). Доза се постепено повећава наредна три дана. Поступак се понавља додавањем
једног по једног лијека. Реакција након додавања одређеног лијека потврђује да је
то био лијек који је изазвао првобитну реакцију. Алтернативни режими, описани
у ставу 4.10.2 доље, такође су примјењиви кад се одређени лијек не може давати
јер постоје назнаке да је изазвао кожну реакцију. 

4.10.2 Поступање код хепатитиса изазваног лијеком

У овом је ставу описана ситуацију кад се претпоставља да је хепатитис изазван то-
ком лијечења туберкулозе. (Ради лијечења пацијената с ТБЦ-ом с обољењем јетре
види Поглавље 8.) 
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Табела 4.2 ПРИСТУП НА ТЕМЕЉУ СИМПТОМА У ЛИЈЕЧЕЊУ НУСПОЈАВА
ИЗАЗВАНИХ АНТИ-ТБЦ ЛИЈЕКОВИМА
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Нуспојаве Лијек(ови) можда
одговорни Поступање

Снажна Обуставити давање тог лијека или лијекова
и хитно упутити клиничком раднику. 

Осип коже са или
без сврбежа

Стрептомицин,  
изонијазид, 
рифампицин, 
пиразинамид

Обуставити анти-ТБЦ лијекове.

Глухоћа (нема воска
на отоскопији)

Стрептомицин Обуставити стрептомицин.

Омамљеност (вертиго
и нистагмус)

Стрептомицин Обуставити стрептомицин.

Жутица (други узроци
искључени), хепатитис

Изонијазид,  
пиразинамид, 
рифампицин

Обуставити анти-ТБЦ лијекове.

Збуњеност (суспектно акутно-
затајење рада јетре изазвано
лијеком, ако постоји жутица)

Већина анти-ТБЦ
лијекова

Обуставити анти-ТБЦ лијекове. 

Губитак вида (други узроци
искључени)

Етамбутол Обуставити етамбутол.

Шок, пурпура, акутно затаје-
ње рада бубрега

Рифампицин Обуставити рифампицин.

Смањено излучивање урина Стрептомицин Обуставити стрептомицин.

Блага Наставити с анти-ТБЦ лијековима, провјерити дозе

Анорексија, мучнина, бол у
абдомену

Пиразинамид, 
рифампицин,
изонијазид

Давати лијекове с мањим оброцима или пред
спавање, те савјетовати пацијента да узима
лијекове полако с малим гутљајима воде. Ако
су симптоми и даље присутни или се пого-
ршају, повраћање дуго траје или има трагова
крварења, сматрати нуспојаву снажном и па-
цијента хитно упутити клиничком раднику.

Придружени болови Пиразинамид Аспирин или нестероидни протупални лијек
или парацетамол

Печење, обамрлост или пецка-
ње у рукама или стопалима

Изонијазид Пиридоксин 50-75 мг дневно (3)

Мамурност Изонијазид Смиривање. Дати лијекове пред спавање.

Наранчаст/црвен урин Рифампицин Смиривање. Пацијентима треба казати на почетку
лијечења да се то може десити и да је нормално.

Синдром грипе (грозница, је-
за, бол, главобоља, 
бол у костима)

Интермитентно
дозирање
рифампицином

Прећи с интермитентног на дневно дозира-
ње рифампицином (3).
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Од анти-ТБЦ лијекова прве линије, изонијазид, пиразинамид и рифампицин мо-
гу узроковати оштећење јетре (лијековима изазван хепатитис). Поред тога, рифа-
мпицин може узроковати асимптоматичну жутицу без доказа о хепатитису. Важно
је покушати искључити сваки други могући узрок прије доношења одлуке да је хе-
патитис узрокован режимом лијечења ТБЦ. 

Поступање код хепатитиса изазваног режимом лијечења ТБЦ овиси о сљедећем: 

— да ли је пацијент у интензивној или фази наставка лијечења ТБЦ; 
— озбиљност обољелости јетре; 
— озбиљност туберкулозе; и
— капацитет здравствене јединице за лијечење нуспојава у лијечењу ТБЦ. 

Ако се сматра да је обољење јетре изазвано анти-ТБЦ лијековима, треба обустави-
ти давање свих лијекова. Ако је пацијент озбиљно болестан од туберкулозе и сма-
тра се да није сигурно обуставити лијечење туберкулозе, треба почети режим
лијечења лијековима који нису хепатотоксични, а то су стрептомицин, етамбутол
и уводи се флуорокинолон. 

Ако је лијечење туберкулозе обустављено, потребно је сачекати да се функција је-
тре нормализира, те да престану клинички симптоми (мучнина и бол у абдомену)
прије поновног увођења анти-ТБЦ лијекова. Ако није могуће обавити тестирање
функције јетре, препоручујемо да сачекате још двије седмице након нестанка си-
мптома жутице и боли у горњем абдомену прије поновног почетка лијечења тубе-
ркулозе. Ако се знаци и симптоми не повуку и ако је јетра озбиљно обољела, треба
почети (или наставити) режим лијечења лијековима који нису хепатотоксични, а
то су стрептомицин, етамбутол и уводи се флуорокинолон и то проводи укупно 18
мјесеци до 24 мјесеца (7). 

Кад се излијечи хепатитис изазван лијековима, треба почети поново уводити ли-
јекове један по један. Ако се симптоми врате или тестови функције јетре покажу
абнормалне вриједности како се уводе лијекови, потребно је обуставити давање
задњег уведеног лијека. Неки савјетују да се почне с рифампицином јер је мање вје-
роватно да ће он узроковати хепатотоксичност у односу на изонијазид или пира-
зинамид, те представља најдјелотворнији агенс (7, 8). Изонијазид се може поново
увести након три до седам дана. Код пацијената који су показивали жутицу, али
толерирају поновно увођење рифампицина и изонијазида, савјетује се избјегава-
ње пиразинамида. 

Алтернативни режими овисе о томе који лијек је био узроком хепатитиса. 

Ако је рифампицин узроковао хепатитис, предложени режим без рифампицина је
двомјесечно лијечење изонијазидом, етамбутолом и стрептомицином, након чега
слиједи десет мјесеци лијечења изонијазидом и етамбутолом. 

Ако се изонијазид не може користити, може се узети у обзир лијечење шест до де-
вет мјесеци рифампицином, пиразинамидом и етамбутолом. 

Ако је пиразинамид искључен прије него пацијент заврши интензивну фазу лије-
чења, укупно трајање лијечења изонијазидом и рифампицином може се продужи-
ти на девет мјесеци (7). 
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Ако се не може користити ни изонијазид ни рифампицин, лијечење треба наста-
вити нехепатотоксичним режимом, који укључује стрептомицин, етамбутол и флу-
орокинолон у укупном трајању од 18 мјесеци до 24 мјесеца. 

Поновно увођење једног по једног лијека представља оптималан приступ, посебно
ако је пацијент имао озбиљан хепатитис. У склопу државног програма за ТБЦ, гдје
се користе таблете комбинације фиксне дозе (ФДЦ), требају постојати ограничене
залихе појединачних анти-ТБЦ лијекова за давање у оваквим случајевима. Међу-
тим, ако државна здравствена јединица још увијек нема појединачне количине
анти-ТБЦ лијекова, клиничко искуство у окружењима с ограниченим ресурсима
показало се успјешним у склопу сљедећег приступа, који овиси о томе да ли се хе-
патитис са жутицом појавио у интензивној фази или у фази наставка лијечења. 

• Кад се хепатитис са жутицом појави током интензивне фазе лијечења тубе-
ркулозе изонијазидом, рифампицином, пиразинамидом и етамбутолом. Кад се
хепатитис излијечи, поново уведите исте лијекове ОСИМ што пиразинамид
треба замијенити стрептомицином да би се окончала иницијална двомјесечна
терапија, након чега се уводи рифампицин и изонијазид у шестомјесечну фазу
наставка лијечења. 

• Кад се хепатитис са жутицом појави током фазе наставка. Кад се хепатитис
излијечи, поново се уводиизонијазид и рифампицин како би се окончала че-
тверомјесечна фаза наставка лијечења. 
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Поступак код коинфекције вирусом
ХИВ-а и обољења од активне ТБЦ

5.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу описане су препоруке WHО за сљедеће активности: 

— тестирање на ХИВ и савјетовање за све пацијенте с утврђеном или суспе-
ктном ТБЦ; 

— превенција ХИВ-а код пацијената с ТБЦ-ом; 
— лијечење туберкулозе код пацијената који живе с вирусом ХИВ-а; 
— осигурање превентивне терапије котримоксазолом свим пацијентима с

ТБЦ-ом позитивним на вирус ХИВ-а; 
— када почети антиретровиралну терапију (АРТ) и које антиретровиралне аге-

нсе користити; 
— тестирање осјетљивости на лијек и праћење пацијента; 
— осигурање свеобухватне његе и услуга подршке. 

Проведба ових препорука захтијева активности на сарадњи у оквиру остварења про-
грама за ТБЦ и програма за ХИВ/АИДС на свим нивоима (1, 2), што омогућује сма-
њење терета заражености вирусом ХИВ-а код особа с дијагностицираном ТБЦ.
Слично томе, сарадња је важна за смањење терета обољелости од ТБЦ код особа ко-
је живе с вирусом ХИВ-а. (Изван овог поглавља, погледајте: Три слова „И“ за смање-
ње терета обољелости од ТБЦ код особа које живе с вирусом ХИВ-а: Интензивиран
рад на откривању случаја (ИЦФ), Превентивна терапија Изонијазидом (ИПТ) и ко-
нтрола Инфекције ТБЦ-ом (ИЦ) код особа које живе с вирусом ХИВ-а (3).) 

Код особа које живе с вирусом ХИВ-а највећа је вјероватноћа изванплућна ТБЦ
или негативног налаза размаза спутума, посебно код имуносупресивних прогре-
сија (4, 5). То може резултирати утврђивањем погрешне дијагнозе или кашњењем
у утврђивању дијагнозе што, опет, може резултирати вишом стопом морбидитета
и морталитета. Зато је од кључног значаја примјена алгоритама које препоручује
WHО у дијагностицирању плућне и изванплућне ТБЦ у окружењима с превале-
нцијом вируса ХИВ-а (6). (Лијечење изванплућне ТБЦ описано је у Поглављу 8.) 

5.2 Тестирање на ХИВ и савјетовање за све познате или
суспектне пацијенте с ТБЦ-ом

Неовисно о епидемиолошком окружењу, WHО препоручује тестирање на вирус
ХИВ-а за пацијенте свих добних скупина који показују знаке или симптоме тубе-
ркулозе (7), без обзира је ли ТБЦ суспектна или потврђена. (Види Стандард 14.
ИСТЦ-а (8).) Туберкулоза је често прва клиничка назнака да особа може бити за-
ражена вирусом ХИВ-а, а услуге на пољу лијечења ТБЦ могу бити изузетно важна
улазна тачка за превенцију и лијечење од заражености вирусом ХИВ-а (1). Поред
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тога, стање заражености вирусом ХИВ-а код пацијента с туберкулозом прави ра-
злику кад је у питању лијечење ТБЦ. (Види став 5.4, који садржи нове препоруке
за дневно дозирање током интензивне фазе анти-ТБЦ лијековима код пацијената
с ТБЦ-ом позитивних на вирус ХИВ-а). 

Откривање инфицираности вирусом ХИВ-а код пацијената с туберкулозом од ве-
ликог је значаја и за чланове домаћинства. ХИВ-позитивни пацијенти с туберкуло-
зом могу имати чланове домаћинства који такође живе с вирусом ХИВ-а. Тестирање
и савјетовање треба препоручити за дјецу и најближе чланове породице свих особа
које живе с вирусом ХИВ-а у случајевима гдје може доћи до хоризонталног или ве-
ртикалног преноса. У склопу приступа тестирању на вирус ХИВ-а усмјереног на по-
родицу, када се открије да је неки члан породице позитиван на ХИВ, здравствени
радници требају потакнути и активно помагати тестирање других чланова те поро-
дице на вирус ХИВ-а. То треба обављати, гдје год је могуће - пружањем услуга те-
стирања и савјетовања паровима и породицама (9).1 Серо-дискордантни односи (у
којима је један партнер ХИВ-позитиван а други ХИВ-негативан) пружају добре мо-
гућности када је у питању превенција ширења заразе вирусом ХИВ-а (10, 11). 

Контакти унутар домаћинства у којем живи особа с туберкулозом разлог су за висо-
ко приоритетна тестирања и лијечења ТБЦ, посебно ако та особа живи с вирусом
ХИВ-а (2, 12, 13), или је особа која је обољела од активне туберкулозе. Унутар дома-
ћинстава, особе које живе с вирусом ХИВ-а (и дјеца, неовисно о њихову ХИВ стату-
су) а немају развијену активну ТБЦ кандидати су за лијечење изонијазидом како би
се спријечио развој активне ТБЦ (3). (Види Стандард 16., 18 и 19 ИСТЦ-а (8)). 

WHО препоручује тестирање „на иницијативу пружатеља услуга“, што значи да
здравствени радник треба препоручити тестирање на вирус ХИВ-а и савјетовање
као саставни дио његе (7). Код пацијената с познатом или суспектном ТБЦ тести-
рање на вирус ХИВ-а, на иницијативу пружатеља услуга, може се обавити парале-
лно са узимањем узорака спутума или с грудном радиографијом. То је ефикаснији
начин, јер пацијенти могу одмах сазнати какав им је ХИВ статус, без да их се упу-
ћује у друге установе на тестирање на вирус ХИВ-а и савјетовање (12). 

Као и у случају иницирања тестирања на вирус ХИВ-а од стране пацијента, при-
станак, савјетовање и повјерљивост су од суштинског значаја. WHО препоручује
пружатељима услуга да заузму приступ „пружања опције“ (7), што значи да поје-
динац мора конкретно одбити тестирање на вирус ХИВ-а након што добије инфо-
рмације ако не жели да уради тестирање. 

Тестирање на вирус ХИВ-а од стране истог здравственог радника код којег се паци-
јент лијечи од туберкулозе (или барем тестирање у истој установи) показало се као
најбоља метода за тестирање пацијената с ТБЦ-ом. (14, 15). Ако то није могуће, по-
требно је у склопу НТП-а преузети одговорност и осигурати да свака особа која је
упућена у другу установу заиста и обави тестирање. Услуга тестирања на ХИВ мето-
дом рапид-тестова нуди неколико предности у оквиру програма. Рапид тестовима
је лако руковати и може их обавити било који радник у здравственој установи који
је прошао кроз одговарајућу обуку. Већина рапид ХИВ тест-комплета може се чува-
ти на собној температури (до 30 степени Ц), те се може појединачно користити без

1 http://www.who.int/hiv/pub/pri ori ty_inte rve nti ons_web.pdf 
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угрожавања преосталих дијелова комплета. Поред тога, дијагностички учинак ви-
соко квалитетних рапид-естова може се успоредити с учинком традиционалних
ензимских имунотестова, те осигурава пацијентима брзо добивање налаза због кра-
ткоће времена обраде. Ови рапид-тестови не захтијевају специјализирану опрему и
могу се обављати изван традиционалног лабораторијског окружења (7). Видљиво-
ст теста (особи која се тестира) и брзина обраде повећају повјерење у квалитет на-
лаза, те уклањају могућности грешака које могу починити службеници. 

Као и код конвенционалних тестова на вирус ХИВ-а, реактивни налази првог, високо
осјетљивог рапид-тестирања захтијевају да се изврши потврда другим, конкретнијим
тестирањем, обично путем још једног рапид-тестирања. Ако други тест покаже нере-
активне или неодређене налазе, може се обавити и трећи тест. Ако је налаз реактиван,
потребно је обавити контролно тестирање на вирус ХИВ-а на узорку који се узима че-
тири седмице након иницијалног теста. Контролно тестирање може искључити могу-
ћу сероконверзију у вријеме иницијалног тестирања као узрок неподударности налаза
тестирања, те открити да су почињене техничке грешке или грешке у раду службени-
ка. Рапид тестове треба користити само уз осигурање квалитета и у складу са држа-
вним потврђеним алгоритмима за тестирање. Потребно је осигурати и одговарајуће
савјетовање након обављања теста, са снажним акцентом на превенцији ширења ви-
руса ХИВ-а. То ће помоћи и у превенцији ширења туберкулозе. 

Ради више информација, види WHO ’s Sca li ng up HIV te sti ng and co unse lli ng se rvi ces: a
to olkit for pro gra mme ma na ge rs (2005), доступан на веб страници: www.who.int/hiv/to -
pi cs/vct/to olkit/en/

5.3 Превенција ширења вируса ХИВ-а код пацијената с ТБЦ-ом
У склопу државних програма контроле туберкулозе потребно је израдити и про-
водити свеобухватне стратегије на пољу превенције ширења вируса ХИВ-а код
пацијената с ТБЦ-ом. Одговарајуће информације и методе превенције требају
бити осигуране пацијентима с потврђеном или суспектном ТБЦ у односу на њи-
хов ХИВ статус и знање о начинима преноса заразе и процјенама ризика (1). Тре-
ба подузети мјере на смањењу штете код пацијената који су интравенозни
корисници дрога, било путем НТП-а или упућивањем у друге установе које про-
воде програме за ХИВ (2). 

5.4 Лијечење ТБЦ код особа које живе с вирусом ХИВ-а
Међу лијеченим пацијентима од туберкулозе, стопе смртности су веће код оних који
су ХИВпозитивни него код оних који су ХИВ-негативни пацијенти. Леталитет је већи
код особа с плућном и изванплућном ТБЦ с негативним налазом размаза које живе с
вирусом ХИВ-а, јер су ти пацијенти опћенито више имуносупресни од пацијената с
ТБЦ с позитивним налазом размаза (6). Стопа леталитета је мања код пацијената ко-
ји истовремено примају антиретровиралну терапију (АРТ) (види став 5.6 доље). 

Први приоритет код ХИВ-позитивних пацијената с ТБЦ-ом јест почети лијечење
туберкулозе, након чега слиједи котримоксазол и АРТ (16) (види став 5.5 и 5.6 до-
ље). Ради информација о туберкулози дијагностицираној код особа које већ при-
мају АРТ, види став 5.9. 

5. ПОСТУПАК КОД КОИНФЕКЦИЈЕ ВИРУСОМ ХИВ-А И ОБОЉЕЊА ОД АКТИВНЕ ТБЦ
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ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ

68

Нове пацијенте с ТБЦ-ом1 који живе с вирусом ХИВ-а треба лијечити режимима ли-
јечења описаним у ставу 3.2 и 3.3. Међутим, дозирање три пута седмично током инте-
нзивне фазе више није опција. Ова нова препорука темељи се на систематској
ревизији која показује да је учесталост рецидива и неуспјелог лијечења код ХИВ-по-
зитивних пацијената с ТБЦ-ом, који су лијечени интермитентном терапијом током
читавог трајања лијечења, била два до три пута већа него код оних који су примали
дневне дозе током интензивне фазе лијечења (17). Поред тога, студија обављена у
Индији показала је да су ХИВ-позитивни пацијенти с плућном ТБЦ под већим ри-
зиком од стицања резистенције на рифампицин ако им лијечење не успије под инте-
рмитентним краткотрајним режимом дозирања три пута седмично (18). 

n Препорука 4.1 
Пацијенти с ТБЦ-ом код којих је познат ХИВ позитиван статус2, те сви паци-
јенти с ТБЦ-ом који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а требају
бити лијечени од ТБЦ-а на дневној основи, барем током интензивне фазе. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 4.2 
Током фазе наставка лијечења оптимална учесталост дозирања је такође дне-
вно дозирање за те пацијенте. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 4.3 
Ако дневно дозирање током фазе наставка лијечења није могуће за ове па-
цијенте, дозирање три пута седмично током фазе наставка лијечења прихва-
тљива је алтернатива. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

У смислу трајања терапије, неки стручањаци препоручују продужење лијечења ту-
беркулозе код особа које живе с вирусом ХИВ-а у извјесним окружењима (19). Си-
стематском ревизијом откривене су ниже стопе рецидива код особа које живе с
вирусом ХИВ-а лијечених осам мјесеци или дуже режимом који укључује рифа-
мпицин у односу на садашње препоруке о шестомјесечном режиму. Међутим, ква-
литет података које су садржавале студије на којима се темељила ревизија је лош,
а разлике у трајању лијечења ХИВ-позитивних и ХИВ-негативних пацијената с
ТБЦ-ом било би тешко постићи у оператвном смислу у окружењима с ограниче-
ним ресурсима и с преваленцијом вируса ХИВ-а (17). 

n Препорука 4.4 
Препоручује се да пацијенти с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а требају
имати исту дужину лијечења као и пацијенти с ТБЦ-ом с негативним ХИВ
налазом. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

1 Нови пацијенти с ТБЦ-ом су пацијенти који нису раније били лијечени од туберкулозе или који су
се лијечили од туберкулозе мање од мјесец дана. 

2 Државе, подџавне управне јединице или одабране установе гдје је преваленција вируса ХИВ-а ме-
ђу пунољетним трудницама ≥ 1 % или међу пацијентима с ТБЦ-ом ≥ 5 %. 
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Раније лијечени ХИВ-позитивни пацијенти с ТБЦ-ом требају имати исте режиме
поновног лијечења као и пацијенти с ТБЦ-ом с негативним ХИВ налазом (види
Табелу 3.5). Рифампицин узрокује активност хепатичких ензима, што доводи до
субтерапијске концентрације неких антиретровиралних лијекова. Ово је описано
у ставу 5.6.1 (доље). 

5.5 Превентивна терапаија котримоксазолом
Код свих ХИВ-позитивних пацијената с ТБЦ-ом, превентивна терапија котримо-
ксазолом треба почети што је прије могуће и трајати током читавог лијечења. (Ви-
ди Стандард 15. ИСТЦ-а (8).) Превентивна терапија котримоксазолом у великој
мјери смањује стопу морталитета код ХИВпозитивних пацијената с ТБЦ-ом (16,
20). Тачан начин дјеловања није јасан, али познато је да котримоксазол спречава
развој Пнеумоцyстис јировеции и маларију, те вјероватно утјече на низ бактери-
јских инфекција код ХИВ-позитивних пацијената с ТБЦ-ом. 

У склопу свих програма за ТБЦ и ХИВ треба успоставити систем који осигурава
превентивну терапију котримоксазолом за све особе које живе с вирусом ХИВ-а с
активном ТБЦ. У складу с државним смјерницама, треба размотрити наставак ове
терапије након завршетка лијечења туберкулозе. 

Ради дозирања котримоксазола, контраиндикација, нуспојава и њиховог уклања-
ња види литературу под 20. 

5.6 Антиретровирална терапија
Антиретровирална терапија повећава стопу преживљавања ХИВ-позитивних па-
цијената (16). Поред тога, антиретровиралном терапијом смањују се стопе боле-
сти туберкулозе до 90% на индивидуалном нивоу, до 60% на нивоу категорије, те
се смањује рекурентност ТБЦ до 50% (21 22). АРТ би требало проводити код свих
особа које живе с вирусом ХИВ-а с активном ТБЦ, неовисно о броју ЦД4 ћелија.
Прво би требало почети лијечење туберкулозе, потом увести АРТ што је прије мо-
гуће, и то унутар првих осам седмица од почетка лијечења туберкулозе (23). 

5.6.1 Који режим АРТ-а примијенити? 

Као подршка програмима лијечења ХИВ-а примјењују се стандардизирани и поје-
дностављени режими АРТ-а како би се могао обухватити што већи број особа ко-
је живе с вирусом ХИВ-а. Најновији подаци WHО о режимима АРТ-а могу се наћи
на веб страници: www.who.int/hiv/pub/gu ide li nes/en 

WHО препоручује да се у режим АРТ-а који подразумијева лијекове прве линије
укључују два нуклеозидна инхибитора реверзне транскриптазе (НРТИ) плус један
ненуклеозидни инхибитор реверзне транскриптазе (ННРТИ). Они су дјелотворни,
релативно јефтинији, имају генеричке и ФДЦ формулације, не захтијевају хладни
ланац, те чувају потентне агенсе нове генерације (протеазни инхибитори) за ре-
жим лијечења лијековима друге линије. Најбоља основа НРТИ јест зидовудин
(АЗТ) или тенофовир дисопроксил фумарат (ТДФ), у комбинацији било с лами-
вудином (3ТЦ) или емтрицитабином (ФТЦ).Што се тиче ННРТИ, WHО препору-
чује или ефавиренз (ЕФВ) или невирапин (НВП) (23). 

5. ПОСТУПАК КОД КОИНФЕКЦИЈЕ ВИРУСОМ ХИВ-А И ОБОЉЕЊА ОД АКТИВНЕ ТБЦ
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Препоручени режими АРТ-а с лијековима прве линије за пацијенте с ТБЦ-ом су
они који садрже ефавиренз (ЕФВ), јер је интерферирање с анти-ТБЦ лијековима
минимално. У неколико кохортних анализа, антиретровирална терапија са станда-
рдном дозом ефавиренза и два нуклеозида добро је толерирана и крајње је дјело-
творна у постизању комплетне виралне супресије код пацијената на
конкомитантном лијечењу туберкулозе на бази рифампицина (24). 

Због проблема везаних за тератогеницитет, ефавиренз не би требало користити
код жена с могућношћу рађања без адекватне контрацепције нити код жена које
су у првом тромјесечју трудноће. Алтернативе су потребне и за пацијенте који су
нетолерантни на ефавиренз или су заражени сојем вируса ХИВ-а који је резисте-
нтан на ННРТИ. За оне који не могу толерирати ЕФВ или имају контраиндикаци-
је при режиму заснованом на ЕФВ препоручује се АЗТ + 3ТЦ + НВП или ТДФ +
3ТЦ или ФТЦ + НВП или троструки НРТИ (АЗТ+3ТЦ+АБЦ или АЗТ+3ТЦ+ТДФ).
Одабир режима треба бити утемељен на режимима лијечења који су доступни у
датој држави. У државама у којима је доступан рифампицин није потребно уводи-
ти невирапин. 

Код појединаца на лијечењу ТБЦ, а којима је потребан режим АРТ-а, који садржи
појачан протеазни инхибитор (ПИ), препоручује се лијечење туберкулозе на бази
рифабутина. Ако рифабутин није доступан, препоручује се појачан антиретрови-
рални режим који садржи лопинавир или саквинавир с додатном дозом ритона-
вира. Тај режим је потребно пажљиво надзирати. 

5.6.2 Када започети АРТ? 

Иако најбоље вријеме за почетак АРТ-а у вези с почетком лијечења туберкулозе
још увијек није потпуно познато, једно насумично контролирано испитивање
дало је неке доказе о раном почетку антиретровиралне терапије у смислу смање-
ња свих узрока морталитета, побљшања исхода лијечења туберкулозе, те смање-
ња учесталости упалног синдрома имуне реконституције (ИРИС) (25). У
препорукама WHО из 2009. године стоји да прво треба почети с лијечењем тубе-
ркулозе и након тога увести АРТ што је прије могуће - у року од осам седмица
од почетка лијечења туберкулозе. На овом пољу, које се брзо развија, WHО је
осигурао најновије информације о антиретровиралној терапији (види веб стра-
ницу: http://www.who.int/hiv/pub gu ide li nes/en). 

Разлог за иницирање АРТ терапије убрзо након иницирања лијечења ТБЦ јест што
се леталитет међу ХИВ-позитивним пацијентима с ТБЦ-ом јавља углавном у прва
два мјесеца лијечења туберкулозе (16). Међутим, рано иницирање АРТ терапије (у
року од неколико седмица од почетка лијечења ТБЦ) подразумијева велик број та-
блета које треба унијети, а што може одвратити пацијента. Такође може доћи и до
компликација, тј. нежељених ефеката, интерферирања између лијекова, те до си-
ндрома имуне реконституције (ИРИС). 

Благи до умјерени синдром ИРИС-а је релативно уобичајена појава код пацијена-
та с ТБЦ-ом који су започели АРТ терапију. Према неким студијама утврђена је
код готово једне трећине пацијената. Међутим, релативно је ријетка појава у не-
ким озбиљно опасним облицима (24, 26). Синдром се може манифестирати као
повећање лимфних чворова, погоршање плућних инфилтрата или погоршање упа-
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лних промјена на другим мјестима. Обично се појављује у року од три мјесеца од
почетка примјене АРТ терапије и чешће се појављује кад је број ЦД4 челија низак
(< 50 ћелија/мм3). Већина случајева се рјешава без интервенције и АРТ терапија се
може наставити без проблема (24). 

ИРИС је дијагноза искључења. Пацијенти с узнапредовалим АИДС-ом могу пока-
зати клиничко погоршање из одређеног броја разлога. Нове опортунистичке инфе-
кције или раније субклиничке инфекције могу се појавити након имуне
реконституције и узроковати клиничко погоршање. ИРИС се такође лако може
помијешати с неуспјелим лијечењем туберкулозе. Поред тога, ХИВ-позитивни па-
цијенти с ТБЦ-ом могу показивати прогресију туберкулозе због отпорности ТБЦ
на лијек. ИРИС није разлог за пребацивање пацијената на лијекове друге линије у
склопу АРТ терапије, иако режим АРТ терапије можда треба прилагодити како би
се осигурала компатибилност с лијечењем туберкулозе (6). 

5.7 Тестирање осјетљивости на лијек
Код особа које живе с вирусом ХИВ-а с резистентном ТБЦ утврђене су високе сто-
пе морталитета (26), које могу прелазити 90% код пацијената коинфицираних
екстензивно резистентном туберкулозом (XДР-ТБЦ) те вирусом ХИВ-а (27, 28).
Правовременим иницирањем одговарајућег лијечења ТБЦ (и накнадног увођења
АРТ терапије) може се смањити стопа морталитета међу особама које живе с ви-
русом ХИВ-а с резистентном ТБЦ (28). 

WHО препоручује да се у склопу НТП-а обавља ДСТ тестирање на почетку тера-
пије код свих ХИВ-позитивних пацијената с ТБЦ-ом како би се избјегао мортали-
тет изазван неоткривеном резистенцијом ТБЦ (25), те снажно препоручује
кориштење рапид ДСТ тестова код пацијената с позитивним налазом размаза спу-
тума који живе с вирусом ХИВ-а (26). 

Ако држава уводи ДСТ, али још нема ресурсе за тестирање свих ХИВ-позитивних
пацијената с ТБЦ-ом, почетна политика у склопу НТП-а треба бити да се циља на
обављање ДСТ теста на почетку лијечења ТБЦ-а код пацијената прије лијечених
од туберкулозе, а код којих постоји велика вјероватноћа мултирезистенције (види
став 3.8.1). Ова група обухвата пацијенте чије раније лијечење туберкулозе није
успјело, који се враћају након рецидива или након одгођеног лијечења. Водитељи
НТП-а могу такође имати циљ увођење ДСТ теста за оне ХИВ-позитивне пације-
нте с ТБЦ-ом с нижим бројем ЦД4 ћелија (нпр. мање од 200 ћелија/мм3) с обзи-
ром на њихов веома висок ризик од умирања због неоткривене резистенције ТБЦ
на лијек (26). 

5.8 Праћење пацијента током лијечења ТБЦ
(Види и Поглавље 4.) Нежељени учинци лијекова су уобичајени код ХИВ-позити-
вних пацијената с ТБЦ-ом, а неки токсицитети су уобичајени како за лијекове ко-
ји се користе у АРТ терапији тако и за оне у оквиру лијечења туберкулозе (16).
Токсицитети који се преклапају између АРТ терапије, лијечења ТБЦ и котримо-
ксазола подразумијевају осип (и, рјеђе, хепатичку дисфункцију), те је потребно
изузетно пажљиво пратити нуспојаве (20, 26). 
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5.9 Поступање након дијагностицирања ТБЦ код особа које живе
с вирусом ХИВ-а и које већ примају антиретровиралну терапију

Када се дијагностицира ТБЦ код пацијената који су већ на АРТ терапији, лијече-
ње туберкулозе треба започети одмах. Два питања треба узети у обзир у таквом
случају. Прво, да ли АРТ терапију треба модифицирати због интерферирања лије-
кова или смањити могућност преклапања токсицитета, и друго, да ли због акти-
вне ТБЦ код пацијента на АРТ терапији може доћи до неуспјешног исхода АРТ
терапије, те је због тога потребно мијењати режим АРТ терапије. Дијагностици-
рање и неуспјех АРТ терапије описани су у другом документу WHО (29). 

5.10 Превенција, лијечење, њега и подршка код ХИВ-а
Препоручени пакет услуга на пољу превенције, лијечења, његе и подршке код ХИВ-а
за особе које живе с вирусом ХИВ-а треба осигурати било путем програма за ТБЦ
или упућивањем на лијечење у склопу програма за ХИВ/АИДС (12, 16). Како би се
повећала успјешност у лијечењу, потребно је размотрити посебне потребе одређених
група (нпр. корисника дрога, затвореника, мигрантских популација, те осталих ма-
ргинализираних категорија). Њихове потребе треба обухватити осталим услугама. 

Свеобухватна стратегија за АИДС подразумијева клиничко дјеловање (профила-
кса, рана дијагностика, лијечење и контролни прегледи опортунистичких инфе-
кција), његу старијих особа (промоција хигијене и подршка у прехрани),
палијативну његу, кућну њега (и обука за пружатеље услуга и родбину пацијента,
те промоција универзалних мјера предострожности), савјетовање и подршку (1,
9). Овај пакет његе подразумијева најважније и најдјелотворније интервенције, на-
ведене доље, које су једноставне и релативно јефтине, а могу побољшати квалитет
живота, спријечити ширење заразе вирусом ХИВ-а и, у неким случајевима, про-
лонгирати напредовање ХИВ-а и спријечити умирање. Уз АРТ терапију, овим
интервенцијама се промовира здравље, смањује ризик од преноса вируса ХИВ-а
на друге, те утјече на обољења која највише погађају квалитет живота и животни
вијек одраслих особа и адолесцената с вирусом ХИВ-а (3): 

— смањење терета обољелости од ТБЦ путем интензивнијег рада на открива-
њу случајева ТБЦ, на контроли инфекције и путем превентивне терапије
изонијазидом; 

— психолошко савјетовање и подршка; 
— откривање ХИВ статуса, обавјештавање партнера, тестирање и савјетовање; 
— профилакса котримоксазолом; 
— спречавање гљивичних инфекција; 
— спречавање преноса инфекције сполним односом, те инфекције других ре-

продуктивних органа;
— спречавање маларије; 
— осигурање одабраних вакцина (хепатитис Б, пнеумокока, грипа и жута гро-

зница ); 
— исхрана; 
— планирање породице; 
— спречавање преноса вируса ХИВ-а с мајке на дијете; 
— програми за игле/шприце и замјенска терапија за опијате, те вода и хигијена. 
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Надзор и подршка пацијенту

6.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу се описују: 

— улога пацијента, програма за ТБЦ, осталих пружатеља услуга, те заједнице
у пружању његе у лијечењу туберкулозе; 

— надзор над лијечењем и директно опсервирана терапија; 
— њега усмјерена на пацијента; 
— мјере на спречавању прекида лијечења. 

Придржавање тока лијечења туберкулозе од кључног је значаја за изљечење и исто-
времено спречавање појаве отпорности на лијек. Редовним и потпуним узимањем
лијека пацијент с ТБЦ-ом је на најбољем путу ка изљечењу, а тиме се спречава и
ширење заразе туберкулозе унутар заједнице. Појава и ширење мултирезистентне
и екстензивно резистентне ТБЦ ствара апсолутну потребу за помагањем пације-
нту с ТБЦ-ом да не пропусти нити једну дозу лијека. У склопу Стратегије зауста-
вљања ширења туберкулозе, надзор и подршка пацијенту остаје и даље темељ
ДОТС-а, те помаже у постизању жељеног процента од 85% у смислу успјешности
лијечења (1). 

6.2 Улога пацијента, особља ТБЦ програма, заједнице и других актера
Изљечење се може постићи само ако пацијент и особље здравствене установе сарађу-
ју (2). Други пружатељи здравствених услуга и заједница такође играју важну улогу. 

6.2.1 Пацијент као партнер

У складу с Повељом о правима и обавезама обољелих од туберкулозе, пацијенти
нису пасивни приматељи услуга, већ активни партнери (3). Имају право на његу,
достојанство, информације, приватност, додатке прехрани и/или друге врсте по-
дршке и потицаја, ако је потребно. Такође имају право судјеловати у изради, про-
ведби и евалуацији програма за ТБЦ. Пацијенти су дужни размијенити
информације са здравственим радником након лијечења, чиме доприносе здрављу
заједнице и показују солидарност преносећи стручно знање које су стекли током
лијечења осталим члановима заједнице. Због искуства из прве руке на пољу ТБ,
њихово учешће у смањењу степена стигматизираности унутар заједнице и подршка
лијечењу других пацијената могу бити крајње дјелотворни. 
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6.2.2 Улога државног програма за ТБЦ и његовог особља

Будући да је ТБЦ проблем јавног здравља и ширење заразе представља ризик за
заједницу, осигурање редовног узимања свих потребних лијекова од стране паци-
јента представља одговорност здравствених радника и НТП-а. Како би се потпо-
могло придржавање лијечења од стране пацијента, неопходно је у склопу НТП-а
успоставити и одржавати систем који омогућава максималан приступ пацијента
лијечењу, те обуку од стране здравствених радника на пољу пружања његе усмје-
рене на пацијента. Факторе као што су врста режима лијечења лијековима (дне-
вно или интермитентно), врста формулације лијекова (комбинације фиксних доза
или одвојени лијекови), те околности лијечења и карактеристике пацијента потре-
бно је узети у обзир при организирању надзора над пацијентом (види став 6.4). 

Како би се осигурало придржавање од стране пацијента, веома је важно да се у
склопу НТП-а реализују двије додатне компоненте Стратегије заустављања ТБЦ,
а то су ангажман других пружатеља услуга и ангажман заједнице (1). 

6.2.3 Ангажман пружатеља услуга изван програма за ТБЦ

WHО је израдио смјернице за ангажирање свих пружатеља здравствених услуга у ли-
јечењу ТБЦ у складу с њиховим капацитетима (4). На примјер, јавне и приватне уста-
нове могу успјешно осигурати ДОТС у склопу НТП-а. Сваки пружатељ услуга који
лијечи пацијента с ТБЦ-ом мора бити способан обавити, најмање, сљедеће (5): 

— размотрити услове лијечења и лијечење преписано пацијенту; 
— препознати и лијечити нежељене реакције на лијек, те упутити пацијента у

другу установу, ако је потребно; 
— процијенити придржава ли се пацијент режима и реагирати у случају да се

пацијент лоше придржава режима лијечења (ИСТЦ Стандард 7. (6)); 
— попунити одговарајућу документацију; 
— сарађивати с локалном здравственом службом; 
— осигурати да пацијент прихвати предложену његу. 

6.2.4 Ангажман заједнице

Још једна компонента Стратегије заустављања ТБЦ јест јачање заједница (1). Уче-
шће заједнице односи се на партнерски однос и заједничке одговорности са здра-
вственим службама (7). Мобилизација друштва може створити потражњу за
високо квалитетним услугама у лијечењу ТБЦ, те помоћи заједници у кориштењу
ових услуга. 

У лијечењу уз помоћ заједнице, пружатељ његе дијели одговорности са пацијентом
с ТБЦ-ом када је у питању успјешно окончање лијечења. Пружатељ осигурава те-
рапију под надзором, те помоћ друштва и психолошку помоћ (8). Лијечење уз по-
моћ заједнице може помоћи у повећању приступа лијечењу, али захтијева
квалитетан систем извјештавања, приступ лабораторијским услугама, те сигурне
залихе лијекова. Пружатељи услуга морају редовно одржавати контакте с особљем
НТП-а како би осигурали мотивираност и успјешан исход. Лијечење уз помоћ за-
једнице је знак да се НТП обавезао ступити у партнерски однос са заједницом. 
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6.3 Лијечење под надзором
Лијечење под надзором се односи на пружање помоћи пацијентима у редовном
узимању лијекова за ТБЦ и окончању лијечења. Такође осигурава правилну његу
од стране пружатеља његе и могућност откривања прекида лијечења. Примјер на-
дзора над лијечењем је евидентирање сваке дозе анти-ТБЦ лијекова преписане у
пацијентову картону лијечења ТБЦ. 

Директно опсервирану терапију (ДОТ), препоручену методу надзора треба посма-
трати као дио пакета подршке испуњењу пацијентових потреба. Овај пакет мора
осигурати подршку и испуњење пацијентових потреба у склопу ДОТ-а. Пружатељ
његе, тако што прати узимање сваке преписане дозе од стране пацијента, осигура-
ва да пацијент с ТБЦ-ом узима праве анти-ТБЦ лијекове, у правим дозама, у пра-
вим интервалима. Редован надзор и редовна подршка помажу у одржавању сталне
комуникације између пацијента и здравственог радника или пружатеља услуга ли-
јечења. То ствара више прилика за образовање на пољу ТБЦ, утврђивање и укла-
њање препрека лијечењу, те за рано откривање непридржавања, на темељу чега се
може интервенирати и помоћи пацијенту да настави преписано лијечење. Редо-
ван надзор такође омогућава брзо откривање и уклањање нежељених реакција на
лијек, те уочавање клиничког погоршања болести.

Као метода надзора коју препоручује WHО, ДОТ је предмет честих расправа. (9).
Систематска ревизија шест контролираних истраживања на пољу успоредбе ДОТ-
а и самосталног узимања лијекова показала је да ДОТ није побољшао исходе лије-
чења (10). Међутим, ова ревизија није узела у обзир услуге подршке пацијенту као
додатак рутинском „гутању под надзором“ или утјецај ДОТ-а у спречавању разво-
ја отпорности на лијек (11). Остале анализе откриле су да је ДОТ повезан с висо-
ким процентима изљечења и окончања лијечења (9, 12). Највиши проценти
постигнути су у склопу програма који су користили ДОТ у контексту пуног паке-
та подршке, с компонентама као што су потицаји и помагачи (описано у ставу 6.4
- доље) (13, 14). 

Директно опсервирање узимања сваке дозе је најважније у интензивној фази ли-
јечења, гдје се интермитентно дозирање примјењује у свакој фази, те, напримјер, у
лијечењу психолошки неспособних особа, затвореника или пацијената на лијече-
њу анти-ТБЦ лијековима друге линије. Лијечење под надзором треба проводити у
оквиру конкретног контекста и на начин прилагођен пацијенту. Мора постојати
флексибилност у начину примјене ДОТ-а, с прилагодбама различитим окружењи-
ма, а које ће одговарати пацијенту. Сврха надзора над лијечењем не би имала сми-
сла кад би приступ лијечењу био ограничен, када би се пацијент одвраћао од
лијечења или кад би надзор само погоршавао ионако тешку ситуацију. 

Овисно о локалним условима, надзор се може вршити у здравственој установи, на
радном мјесту, у оквиру заједнице или код куће. За сваког пацијента с ТБЦ-ом мора
бити одређен пружатељ услуга лијечења. Пружатељ услуга мора бити особа коју је
пацијент одабрао и прихватио. Код пацијената који живе у близини здравствене
установе, пружатељ услуга је члан особља те установе, а то је идеалан избор ако одго-
вара пацијенту. Сарадња с другим програмима омогућава одређивање особа из тих
програма које могу вршити надзор над процесом лијечења туберкулозе. 

6. НАДЗОР И ПОДРШКА ПАЦИЈЕНТУ
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Код пацијената који живе далеко од здравствене установе, пружатељ услуга лије-
чења ће бити здравствени радник у заједници или обучени члан локалне заједни-
це под надзором. С одговарајућом обуком и надзором, пружатељи услуга лијечења
у заједници на пољу ХИВ/АИДС-а могу пратити лијечење туберкулозе. Излијече-
ни пацијенти могу бити успјешни пружатељи услуга на пољу ДОТ-а, као и тради-
ционални исцјелитељи, пријатељи, сарадници, чланови породице, сусједи, вјерски
лидери итд. (15). Уствари, свака особа спремна прихватити пацијента и одговара-
ти здравственом систему може бити пружатељ услуга лијечења. 

У склопу НТП-а мора се организирати обука и надзор над пружатељима услуга ли-
јечења који нису медицински радници. Мора постојати јасно дефинирана линија
одговорности од особља НТП-а, преко здравствених радника до пружатеља услу-
га лијечења. Важно је осигурати повјерљивост и прихватање надзора над лијече-
њем од стране пацијента. Лијекови требају остати у посједу пружатеља услуга
лијечења, те се морају давати само у утврђеним терминима. 

Могу се увести и потицаји за чланове заједнице у смислу преузимања одговорно-
сти за надзор над лијечењем туберкулозе. Могу се размотрити потицаји за воло-
нтере и пацијенте, имајући на уму предности и мане програма за потицај (16). 

Детаљне упуте и информације за пацијента и породицу о туберкулози и њеном ли-
јечењу, те о организирању надзора над лијечењем (као и о одређивању и припре-
мању пружатеља услуга лијечења туберкулозе из редова заједнице) садржане су у
модулима обуке здравствених радника у издању WHО (17). 

6.4 Приступ усмјерен на пацијента с циљем пружања његе и лијечења
У склопу многих државних програма лијечења туберкулозе до сада стечено је вели-
ко искуство у провођењу дјелотворних стратегија, које осигуравају придржавање
преписаног лијечења, те у прилагођавању ДОТ-а датом контексту. Мјере које одго-
варају локалној средини треба примјењивати у утврђивању и уклањању физичких,
финансијских, друштвених и културних препрека (као и оних у здравственом систе-
му) приступу услугама лијечења туберкулозе (18). Посебну пажњу треба посветити
најсиромашнијим и најугроженијим категоријама друштва. Такође су корисни и на-
пори на рјешавању родних питања, побољшању става особља, те побољшању кому-
никације. Од огромног је значаја да се ови приступи темеље на етичким принципима
у погледу потреба, права, могућности и одговорности пацијената, њихових породи-
ца и заједница. (Види и Стандард 7., 9. и 17. ИСТЦ-а (6).) 

У склопу сваке одабране методе надзора и над лијечењем и његова провођења про-
грамом се мора постићи висока стопа конверзије размаза спутума и изљечења, у
смислу рутинског рада како у руралним тако и у урбаним срединама. Ако евалу-
ација покаже резултате који су нижи од оптималних, методу надзора треба мије-
њати и тестирати на локацијама за обуку. 

Поред надзора над лијечењем (или ДОТ-а), мјере које треба подузети како би се
осигурало придржавање пацијента редовне и потпуне терапије јесу сљедеће: 
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• Редовне залихе лијекова

— бесплатне; 
— укључене у пакете за пацијенте како би се осигурали лијекови за читав ток

лијечења до краја; 
— у комбинацијама фиксне дозе и паковањима блистера како би се избјегле

грешке у лијековима те потпомогло придржавање терапије. 

• Доступно, високо квалитетно, стално амбулатно лијечење (ако је у питању здра-
вствена установа) 
— ширење објеката за лијечење у најсиромашнијим руралним и градским среди-

нама, те ангажман пружатеља услуга који живе у близини пацијената (смањују
се трошкови путовања, те губљење времена и беспотребно трошење дневница); 

— погодни клинички термини и минимално вријеме чекања; 
— довољан број мотивираних здравствених радника и подршка руководства; 
— флексибилност у аранжманима премјештаја у друге установе (19); 
— могућност организирања наставка амбулантног лијечења унутар заједнице

за пацијенте отпуштене из затвора или болнице. 

• Дјелотворне активности на уклањању препрека лијечењу и њези
— осигурати рентабилност свих услуга (ако не и бесплатно), те бесплатне његе; 
— одговарајуће информације за пацијента које обухватају и информације о ре-

жиму, трајању и могућем исходу лијечења - од стране добро обученог и оба-
зривог особља; 

— брзо откривање и уклањање нежељених реакција на лијекове; 
— доступност других облика подршке у лијечењу (унутар заједнице, на ра-

дном мјесту и других облика) ако пацијент није у могућности лијечити се
у установи; 

— осигурање финансијских средстава и превоза, те осталих облика подршке
који могу накнадити индиректне трошкове његе; 

— осигурање потицаја као што је храна или хигијенски пакет за пацијента и
његову породицу - ако то одговара контексту и пацијенту; 

— подршка пацијента пацијенту, што може смањити ниво стигматизираности; 
— упућивање на психолошку, социјалну или правну помоћ, те остале услуге

које обухватају и лијечење од овисности о наркотицима, као и заједничка
(интегрирана) подршка пацијенту с ТБЦ-ом с адиктивним понашањем; 

— доступност лијечења конкомитантних стања, као што је инфекција вирусом
ХИВ-а. 

• Доступност хоспитализације
Хоспитализација је од изнимно великог значаја за озбиљно болесне пацијенте, те за
пацијенте с компликацијама или придруженим стањима која захтијевају строжији
клинички надзор. То такође може бити и алтернатива за мали број пацијената који
немају приступ лијечењу са осигураном подршком и помоћи у придржавању тера-
пије, посебно у иницијалној фази лијечења. Међутим, хоспитализација, сама по се-
би, неће осигурати редовно узимање лијекова или окончање лијечења. Подршка
усмјерена на пацијента и надзор над лијечењем су једнако важни при лијечењу у бо-
лничком окружењу колико и изван њега, као што је окружење заједнице. 

6. НАДЗОР И ПОДРШКА ПАЦИЈЕНТУ
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6.5 Превенција прекида лијечења
На глобалном нивоу, 5% случајева с позитивним размазом спутума који су лијече-
ни у склопу ДОТС-а у 2006. години имали су одгођено лијечење, али тај омјер се
креће између < 1 % и 13 % у 22 двије државе с највећим оптерећењем обољења.
Одгођено лијечење се овдје односи на пацијенте чије је лијечење било прекинуто,
али и на пацијенте који су умрли или су премјештени и исход њихова лијечења ни-
је познат особљу НТП-а. Прави статус „пацијента с одгодом“ мора се установити,
јер ако се одгађање лијечења десило због прекида лијечења и ако је могло бити
спријечено, остале државе би могле постићи глобални циљ на пољу контроле ту-
беркулозе који износи 85% успјешно окончаних лијечења. Прекид лијечења се мо-
же спријечити, или ограничити тако да пацијентово лијечење не буде у потпуности
одгођено (20). Промовирање придржавања терапије путем приступа усмјереног на
пацијента је вјероватно успјешнији начин спречавања прекида лијечења од издва-
јања средстава за трагање за пацијентом. 

Међу главним факторима који утјечу на прекид лијечења налазе се коморбидна
стања, као што је употреба дрога или психичко обољење, затим приступ лијече-
њу (удаљеност, трошкови превоза) (21), изгубљено вријеме и траћење дневница,
квалитет и брзина доставе лијекова, степен знања о болести туберкулозе и по-
треби за окончањем лијечења, те флексибилност у смислу премјештаја у другу
установу. 

Као што је описано у ставу 6.4, лијечење под надзором може помоћи у спречавању
прекида лијечења. Када пацијенти самостално узимају лијек, често то чине нере-
довно, те је праћење редовитости узимања лијекова тежак посао и често непроду-
ктиван. Такође често прође и много времена између прекида лијечења и
интервенције здравственог система. 

Сваки пут кад пацијент дође у здравствену установу, потребно је осигурати редо-
вно и потпуно узимање лијекова и придржавање терапије, те је потребно утврди-
ти сваки проблем који може узроковати прекид. Приликом регистрације потребно
је издвојити довољно времена за сусрет с пацијентом (по могућности и с чланови-
ма породице пацијента или задуженим пружатељем услуга лијечења). Овај ини-
цијални састанак пружа важну прилику за информирање пацијента о трајању
лијечења. Током састанка од огромног је значаја евидентирати адресу становања
пацијента и остале релевантне адресе (нпр. адресу партнера или брачног партне-
ра, родитеља, радног мјеста или мјеста студирања или приватног лијечника којега
се може консултирати), те објаснити потребу да се претходно консултује у случа-
ју промјене адресе. Тиме се осигурава будуће лоцирање пацијената који прекину
лијечење. Евидентирање бројева мобилних телефона пацијента и чланова породи-
це показало се изузетно вриједним у многим окружењима. 

Тамо гдје то дозвољавају ресурси, добро је да члан здравственог особља прати па-
цијента до његова мјеста становања. Тако се може провјерити тачност адресе коју
је дао пацијент, те се пружа прилика за организирањем прегледа чланова домаћи-
нства, посебно дјеце млађе од пет година и особа било које старосне доби које мо-
гу показивати симптоме ТБЦ или живе с вирусом ХИВ-а. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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На састанку с пацијентом, на крају иницијалне фазе лијечења, здравствени радник
треба поново евалуирати потребе пацијента и истражити који су његови планови
(пословни, породични, селидба), а који би могли утјецати на наставак фазе лије-
чења (19). Потребно је разговарати о свакој промјени у режиму лијечења, те о свим
евентуалним проблемима. 
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Лијечење туберкулозе
отпорне на лијекове

7.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу описано је сљедеће: 

— Комисија зеленог свјетла – један од извора подршке државама у утврђивању
компоненте отпорности ТБЦ на лијекове, те у увођењу компоненте у НТП; 

— групе лијекова које се користе у лијечењу мултирезистентне ТБЦ, те при-
нципи састављања режима за лијечење мултирезистентне ТБЦ; 

— програмске стратегије за лијечење мултирезистентне ТБЦ – како одабрати
стандардни режим (разматрање индивидуализираних приступа након при-
стизања налаза ДСТ теста); 

— како пратити пацијенте с мултирезистентном ТБЦ, одредити крај интраве-
нозне терапије и крај лијечења; 

— како лијечити ТБЦ с обрасцима отпорности који нису мултирезистенција; 
— евидентирање и извјештавање о случајевима ТБЦ отпорне на лијек. 

У овом поглављу истакнути су главни концепти лијечења резистентне ТБЦ. Спре-
чавање развоја резистенције и њеног правовременог откривања описано је у по-
глављима 3 до 6. Ово поглавље је замишљено као кратки преглед. Водитеље НТП-а
који утврђују компоненту резистенције и уводе је у своје програме озбиљно савје-
тујемо да захтијевају стручну помоћ (види став 7.2 - доље), те да прегледају издање
из 2008. године или каснија издања WHО смјерница за лијечење резистентне ТБЦ
у склопу програма (1).1 (Види и Стандард 12. ИСТЦ (2).) 

7.2 Иницијатива Комисије зеленог свјетла
При креирању компоненте лијечења мултирезистентне ТБЦ и њеног увођења у
државне програме позивамо водитеље државних програма да у потпуности иско-
ристе Комисију зеленог свјетла (ГЛЦ;www.who.int/tb/cha lle nges/mdr/gre enli ghtco -
mmi ttee). ГЛЦ је подгрупа у склопу Радне групе за МДР-ТБЦ у оквиру Партнерства
за заустављање ТБЦ (Стоп ТБ Партнерсхип), те савјетодавно тијело WHО које
промовира приступ (и надзор) квалитетном лијечењу мултирезистентне ТБЦ ко-
је спашава животе. 

83
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1 Та публикација пружа и детаљне смјернице у вези с многим аспектима лијечења мултирезистентне
ТБЦ, у које спадају и нуспојаве и назнаке које упућују на потребу за оперативним захватом. 
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Путем Иницијативе Комисије зеленог свјетла, у склопу НТП-а, осигуран је при-
ступ сљедећем: 

— стручној помоћи у лијечењу резистентне ТБЦ у склопу програма на темељу
најбољих примјера из праксе и доказа; 

— високо квалитетним лијековима за лијечење резистентне ТБЦ по сниже-
ним цијенама; 

— широкој мрежи техничких партнера; 
— подршци колега из бранше и информацијама о успјешности других програ-

ма проведених уз помоћ ГЛЦ; 
— неовисном екстерном мониторингу и евалуацији. 

7.3 Групе лијекова за лијечење мултирезистентне ТБЦ
У смислу лијечења мултирезистенције, анти-ТБЦ лијекови сврстани су према дје-
лотворности, искуству у кориштењу и класи лијека (Табела 7.1). Сви анти-ТБЦ ли-
јекови прве линије налазе се у Групи 1, осим стрептомицина, који је сврстан у Групу
2 заједно с осталим ињективним агенсима. Сви су лијекови из Групе 2 до 5 (осим
стрептомицина) лијекови друге линије или резервни лијекови. Особине лијекова у
оквиру сваке групе, као и унакрсна отпорност, детаљније су описане даље у тексту.
Унакрсна отпорност значи да мутације резистенције (код М. туберцулосис бакте-
рија) на један анти-ТБЦ лијек могу омогућити појаву резистенције на неке или све
лијекове из групе, а што је мање уобичајено, и на лијекове из друге групе (1).

Група 1. Лијекови Групе 1 су најпотентнији и најбоље се толерирају. Ако постоји до-
бар лабораторијски доказ и клинички примјер који сугерира да је лијек из те групе
дјелотворан, онда га треба користити. Ако је лијек из Групе 1 кориштен раније у те-
рапији која није успјела, његову дјелотворност треба довести у питање, чак иако на-
лази ДСТ теста сугерирају осјетљивост на лијек. Код новијих рифампицина, као што
је рифабутин, откривена је висока стопа унакрсне резистенције на рифампицин.

Група 2. Сви пацијенти требају примати ињективне агенсе из Групе 2 у случају до-
кументиране или суспектне осјетљивости. Међу аминогликозидима, канамицин
или амикацин је први избор кад је у питању ињективни агенс с обзиром на висо-
ке стопе резистенције на стрептомицин код резистентне ТБЦ. Поред тога, оба ова
агенса су јефтина, узрокују мање ототоксичности него стрептомицин, те се увели-
ко користе за лијечење резистентне ТБЦ. Амикацин и канамицин се сматрају ве-
ома сличнима, те веома често узрокују унакрсну резистенцију. Ако је изолат
резистентан и на стрептомицин и на канамицин, или ако подаци прикупљени на-
кон надгледања отпорности (ДРС) показују високе стопе резистенције на амика-
цин и канамицин, треба користити капреомицин (полипептид). 

Група 3. Сви пацијенти требају узимати лијекове из Групе 3 ако се утврди сој М.
туберцулосис који је осјетљив или ако се сматра да је агенс дјелотворан. Један флу-
орокинолон из више генерације, као што је левофлоксацин или моксифлоксацин
јест флуорокинолон који треба користити. Ципрофлоксацин се више не препору-
чује у лијечењу осјетљивости или резистенције ТБЦ. 

Група 4. Етионамид (или протионамид) се често додаје у режим лијечења због то-
га што није скуп. Ако цијена није препрека, прво се може додати п-аминосалици-
лна киселина (ПАС), с обзиром да се ентеричне формуле релативно добро
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Табела 7.1 ГРУПЕ ЛИЈЕКОВА ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ МДР-ТБЦа

а Прилагођено из Табеле 7.1 и Слике 7.2 из литературе под 1. 
б Висока доза изонијазида се дефинира као 16 - 20 mg/кg/дневно. Неки стручњаци препоручују при-

мјену високе дозе изонијазида у присуству резистенције на ниске концентрације изонијазида ( > 1 %
резистенције бактерија на 0,2 µg/ml, али осјетљивих на 1 µg/ml изонијазида), док се изонијазид не
препоручује код велике резистенције (> 1 % резистенције бактерија на 1 µg/ml изонијазида) (1). 

толерирају, те да не постоји унакрсна резистенција у односу на друге агенсе. Када
су потребна два агенса, може се додати циклосерин. Будући да комбинација ети-
онамида (или протионамида) и п-аминосалицилне киселине (ПАС) често изазива
појаву гастроинтестиналних нуспојава и хипотироидизма, ови агенси се обично
користе заједно само ако су потребни агенси из Групе 4: етионамид (или проти-
онамид), циклосерин и ПАС. Теризидон се може користити умјесто циклосерина
и сматра се једнако ефикасним. 

Група 5. Лијекове из Групе 5 WHО не препоручује за рутинску примјену у лијечењу
резистентне ТБЦ јер није јасно утврђен њихов допринос дјелотворности режима ли-
јечења мултирезистенције. Могу се користити у случајевима када је немогуће осми-
слити адекватан режим с лијековима из Групе 1 до 4, као што су случајеви
екстензивне резистенције ТБЦ на лијек (XДР-ТБ). Ови лијекови се требају користи-
ти само у консултацији са стручњаком на пољу лијечења резистентне ТБЦ. 
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Група Лијекови (ознаке)

Група 1:
Орални агенси прве линије

• пиразинамид (Z) 
• етамбутол (E) 
• рифабутин (Rfb)

Група 2: 
Ињективни агенси

• канамицин (Km) 
• амикацин (Am) 
• капреомицин (Cm) 
• стрептомицин (S)

Група 3: 
Флуорокинолони

• левофлоксацин (Lfx)  
• моксифлоксацин (Mfx) 
• офлоксацин (Ofx) 

Група 4: 
Орални бактериолошки агенси друге линије

• пара-аминосалицилна киселина (PAS) 
• циклосерин (Cs) 
• теризидон (Trd) 
• етионамид (Eto) 
• протионамид (Pto)

Група 5: 
Агенси с нејасном улогом у лијечењу
резистентне ТБЦ

• клофазимин (Cfz) 
• линезолид (Lzd) 
• амоксицилин/клавуланат (Amx/Clv) 
• тиоацетазон (Thz) 
• имипенем/циластатин (Ipm/Cln) 
• висока доза изонијазида (висока доза H)б

• кларитромицин (Clr) 
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7.4 Опћи принципи у креирању режима лијечења МДР-ТБЦ
Опћи принципи из Табеле 7.2 примјењују се кад водитељ НТП-а жели одабрати станда-
рдни или емпиријски режим лијечења мултирезистентне ТБЦ за дату државу1 или када
клинички радник жели осмислити режим за пацијента појединачно. Ови принципи се
такође примјењују и на случајеве XДРТБЦ. (Појединачне информације које се тичу па-
цијента, а које су дио евалуације коју клинички радник мора обавити за сваког пације-
нта прије почетка режима лијечења мултирезистенције, описане су у табели у заградама.)
Режими лијечења требају садржавати најмање четири лијека с потпуном или гото-
во потпуном дјелотворношћу. Када је дјелотворност извјесног лијека нејасна, лијек
може бити укључен у режим лијечења, али не треба рачунати на то да ће бити успје-
шан. Често се може започети и с више од четири лијека - ако је образац осјетљиво-
сти непознат или је дјелотворност два или више агенаса упитна. 
Тестирање осјетљивости на изонијазид, рифампицин, флуорокинолоне и ињективне
агенсе је релативно поуздано. Када су у питању други агенси, мање је поуздано, те теме-
љење индивидуализираних лијечења према ДСТ тесту за ове агенсе треба избјегавати.
Клиничка дјелотворност или недјелотворност лијека не може се предвидјети са 100-по-
стотном сигурношћу путем ДСТ теста. Свака доза у склопу режима за мултирезисте-
нцију мора бити директно опсервирана (ДОТ) током читавог лијечења. Види литературу
под 1. ради детаљних информација о сваком лијеку, што подразумијева и нежељене ефе-
кте, контраиндикације, праћење, те дозирање на темељу тјелесне тежине. 

7.5 Програмске стратегије лијечења МДР-ТБЦ
Приступи лијечењу мултирезистентне ТБЦ у склопу програма дјеломично овисе о
врсти лабораторијске методе која се користи за утврђивање мултирезистенције (ви-
ди Слику 7.1). Оног тренутка кад се потврди мултирезистентна ТБЦ (било којом ла-
бораторијском методом), пацијенте се може лијечити на сљедећи начин: 

— стандардним режимом за МДР (стандардизирани приступ) или
— режимом осмишљеним за појединачног пацијента, на основу ДСТ теста за

додатне лијекове. 
Кад се у склопу НТП-а користе конвенционални ДСТ тестови, на налазе се обично
чека мјесецима како би се могла потврдити или искључити резистенција. У тим држа-
вама је потребно размотрити режим за МДР у двије фазе: када је мултирезистенција
суспектна али се чека на лабораторијске налазе, те кад се потврди мултирезистенција.
Док се чека на налазе, пацијенти с високом вјероватноћом развијене мултирезисте-
нтне ТБЦ (као што су пацијенти чије раније лијечење није успјело) морају почети с
емпиријским режимом за МДР. Ако се мултирезистенција потврди, тај режим се мо-
же наставити или се може прилагодити на темељу осјетљивости на лијекове који ни-
су изонијазид и рифампицин, као што је описано у ставу 7.7. 
Кад се у склопу НТП-а, користи рапид молекуларни ДСТ тест, може се потврдити
присуство резистенције у року од једног или два дана,2 те одмах почети лијечење

1 Програмске стратегије лијечења МДР-ТБЦ (стандардизирани или индивидуализирани приступи)
описани су у ставу 7.5. 

2 Испитавања молекуларним пробама откривају резистенцију на рифампицин самостално или у комби-
нацији с резистенцијом на изонијазид. Коначна велика прецизност у откривању мултирезистенције
одржава се кад се рифампицин самостално користи као маркер за мултирезистенцију (3, 4).
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Табела 7.2 ОПЋИ ПРИНЦИПИ КРЕИРАЊА РЕЖИМА ЛИЈЕЧЕЊА МДР-ТБЦа

a Прилагођено из Табеле 7.3 - из литературе под 1. б Избјегавати стрептомицин чак иако ДСТ те-
ст сугерира осјетљивост због високих стопа резистенције с резистентним сојевима ТБЦ, те због
велике учесталости ототоксичности.

стандардним режимом за МДР или прилагодити режим касније када налази ДСТ
теста за лијекове друге линије постану доступни, као што је описано у ставу 7.7. 
И стандардизирани и индивидуализирани приступи имају предности. Стандардни
режими за МДР-ТБЦ (5) олакшавају процјену потребних лијекова, наруџбу, руко-
вање и дистрибуирање залиха лијекова, те обуку особља у лијечењу мултирезисте-
нтне ТБЦ. Чак и кад се стандардни режими примјењују током читавог лијечења,
код пацијената који покажу озбиљне нежељене реакције режими за МДР се мора-
ју индивидуализирати. Због тога су свим програмима потребни капацитети како
би се могло индивидуализирати лијечења. 
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Принципи Примједбе

1. Користити најмање 4 лијека
потврђено дјелотворна

Што је више сљедећих фактора присутно, то је вјерова-
тније да ће лијек бити дјелотворан: 
• Из истраживања се зна да је резистенција на ове лијеко-

ве ријетка код сличних пацијената. 
• ДСТ налази показују осјетљивост на лијек за који постоји

велика лабораторијска поузданост: ињективни агенси и
флуорокинолони. 

• Лијек се не користи често на том подручју. 
• (Ради одлука о пацијенту појединачно – нема раније хи-

сторије неуспјелих лијечења лијеком. Нема блиских ко-
нтаката с резистенцијом на лијек.)

2. Не користити лијекове за које постоји
могућност унакрсне резистенције.

• Многи антитуберкуланти показују унакрсну резистенцију
унутар класе и међу класама лијекова. (Види став 7.3.)

3. Елиминирати лијекове који нису
сигурни.

• Квалитет лијека је непознат. 
• (Ради одлука о пацијенту појединачно – позната озбиљна

алергија или нерјешива нетолеранција. Висок ризик од
озбиљних нежељених реакција, као што је затајење рада
бубрега, глухоћа, хепатитис, депресија и/или психоза.) 

4. Укључити лијекове из група 1-5 хи-
јерархијски - на темељу потентно-
сти. (Види Табелу 7.1 и став 7.3)

• Користити било који орални агенс прве линије (Група 1)
који ће вјероватно бити дјелотворан. 

• Користити дјелотворан аминогликозид или полипептид
ињективно (Група 2).б

• Користити флуорокинолон (Група 3). 
• Користити преостале лијекове из Групе 4 ради окончања

режима који укључује најмање четири дјелотворна лијека. 
• За режиме с мање од четири дјелотворна лијека размо-

трити додавање још два лијека из Групе 5. Укупан број
лијекова ће овисити о степену неизвјесности, те режими
обично обухватају пет до седам лијекова. 
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Прелазак на индивидуализирани режим (након доступности налаза ДСТ теста за
додатне лијекове поред изонијазида и рифампицина) доноси предност из сљеде-
ћих разлога: 

• Омогућава клиничким радницима да креирају режим уз знање о резистенцији
на одређене ињективне агенсе и флуорокинолоне, што је од посебно значаја
ако су пацијенти у прошлости узимали лијекове друге линије. Такво знање им
помаже у избјегавању одабира токсичних и скупих лијекова на које је пације-
нтова М. туберцулосис доказано резистентна. 

• Омогућава клиничким радницима да прилагоде режим окружењима с високом
стопом резистенције на лијекове друге линије, гдје може бити тешко утврдити
стандардни режим који одговара свим пацијентима. 

• Пружа флексибилност ако пацијенти искусе нежељене ефекте везане за један
лијек. 

У неким окружењима, индивидуализираним режимима могу се постићи већи по-
стотци изљечења него примјеном стандардних режима за МДР (6). 

Слика 7.1 ДИЈАГРАМ СТРАТЕГИЈА ЛИЈЕЧЕЊА МДР ОВИСНО
О ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ МЕТОДИ ПОТВРЂИВАЊА МДР

Временски распоред лијечења (вријеме од тренутка дијагностицирања ТБЦ) 
ТБЦ дијагноза ◊-------/--------/-------/-------/-------/-------/-------/-------/-------/-------/----◊

Државе које користе конвенционалне методе откривања МДР: 

а Кратко вријеме чекања. Потребо је око дан или два да се открије МДР. 
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Док се чека на налазе ДСТ теста за изонијазид, 
рифампицин; 
МДР-ТБЦ суспектна

Након потвђивања МДР

Емпиријско лијечење у склопу режима за МДР Наставити стандардни режим за МДР
или
Прећи на индивидуализирани режим за МДР
(након доступности налаза ДСТ теста за лијеко-
ве друге линије). 

Државе које користе рапид тестове откривања МДР: 

Након потвђивања МДР а

Стандардни режим за МДР
или
Индивидуализирани режим за МДР (након доступности налаза ДСТ теста за лијекове друге линије) 
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7.6 Одабир стандардног режима лијечења МДР-ТБЦ за дату државу
Држава може примијенити стандардни режим за МДР док се чека на потврђивање
присуства мултирезистенције (емпиријски) или након потврђивања мултирезисте-
нције. При одабиру стандардног режима за МДР, водитеље НТП-а озбиљно савјету-
јемо да захтијевају стручну помоћ (види став 7.2 горе), те да обаве ревизију
планираних режима (1). Опис који слиједи даље у тексту представља опћи преглед. 

Стандардни режим за МДР креира се на темељу принципа истакнутих у ставу 7.5
и у Табели 7.2. Како би одредио лијекове који ће највјероватније бити дјелотво-
рни, водитељ НТП-а мора прикупити информације о нивоу мултирезистенције
код пацијената које треба лијечити, те о обрасцима резистенције на остале лијеко-
ве из Групе 1, ињективне агенсе (Група 2) и флуороквинолоне (Група 3). У иде-
алној ситуацији, подаци о резистенцији на лијек би били доступни од пацијената
који су имали сличну хисторију ранијег лијечења као и пацијената које у том тре-
нутку треба лијечити. Подаци морају испуњавати сљедеће критерије: 

— обухватити велик број пацијената како би се могло имати повјерења у налазе; 
— темељити се на поузданим лабораторијским методама ДСТ тестирања; 
— прецизно описати хисторију лијечења пацијента како би се могла направити

разлика између оних чије је прво или накнадно лијечење било неуспјешно, оних
који су имали рецидив и оних који су се вратили након одгођеног лијечења. 

Као што је описано у ставу 3.8.2, водитељ НТП-а мора имати приступ свим истра-
живањима о отпорности на лијек или доступним подацима о надгледаним лијече-
њима. Ако подаци показују веома различите обрасце резистенције међу групама
раније лијечених пацијената, можда ће бити потребно креирати више од једног
стандардног режима за МДР. 

Водитељ НТП-а такође треба анализирати кориштење и квалитет анти-ТБЦ лијеко-
ва у датој држави. Сљедеће информације, ако су доступне, могу бити од помоћи: 

• Тренутни и ранији стандардни режими у склопу НТП-а за нове и прије лијече-
не пацијенте. 

• Хисторија доступности лијекова и продаја у апотекама. Неки анти-ТБЦ лије-
кови друге линије су можда кориштени ријетко и вјероватно могу бити дјело-
творни у режимима за МДР. Они који су много кориштени највјероватније
нису дјелотворни. 

• Осигурање квалитета лијекова који се користе у склопу НТП-а и изван њега.
Поље 7.1 даје примјер на који начин креирати стандардни режим. 

7.7 Одабир индивидуализираних (појединачних) режима за МДР-ТБЦ
Појединачни режими се темеље на пацијентовој ранијој хисторији узимања лије-
кова, те на ДСТ тестирањима на изонијазид, рифампицин, ињективне агенсе дру-
ге линије и флуорокинолон. Треба учинити сваки напор да се употпуни сјећање
пацијента путем увида у објективну евиденцију, коју су водиле раније здравствене
установе. Детаљна клиничка хисторија може помоћи у искључивању лијекова ко-
ји највјероватније неће бити дјелотворни. Иако се резистенција може развити
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за краће од мјесец дана, ако је пацијент узимао лијек дуље од мјесец дана, са стално
позитивним налазом размаза или културе, сој треба, као опће правило, сматрати „вје-
роватно резистентним“ на тај лијек, чак иако налаз ДСТ теста сугерира осјетљивост.
Налази ДСТ теста требају прије надопунити него поништити валидност других изво-
ра података о вјероватноћи дјелотворности одређеног лијека. На примјер, ако хисто-
рија ранијег узимања анти-ТБЦ лијека сугерира да је лијек вјероватно недјелотворан,
тај лијек не треба укључивати као четврти главни лијек у оквиру режима, иако ДСТ
налаз може показати осјетљивост соја. Алтернативно, ако пацијент никад није узи-
мао одређени лијек и ако је тај лијек узразито неуобичајен за ту заједницу, налази ДСТ
теста који показују резистенцију могу бити резултат лабораторијске грешке или огра-
ничене специфичности неких лијекова друге линије.1 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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ПОЉЕ 7.1

ПРИМЈЕРа

Подаци из истраживања прикупљени на узорку од 93 узастопно примљена пацијента након
рецидива у окружењима с ограниченим ресурсима показали су како је 11% пацијената имало
мултирезистентну ТБЦ. Од наведеног броја пацијената с мултирезистентном ТБЦ, 45% их је
резистентно на етамбутол и 29% је резистентно на стрептомицин. Резистенција на други ли-
јек није позната. Међутим, на овом подручју се не користи дословно ниједан лијек друге ли-
није. Каква стратегија поновног лијечења се препоручује за ову групу пацијената с рецидивом? 

С обзиром на релативно низак постотак мултирезистенције ТБЦ у овој групи, планирана је
сљедећа стратегија: 

• Сви пацијенти с рецидивом почињу с изонијазидом, рифампицином, пиразинамидом, ета-
мбутолом и стрептомицином у оквиру поновног лијечења лијековима прве линије. 

• ДСТ тестирање на изонијазид и рифампицин обавиће се на почетку лијечења како би се
утврдило ових 11% пацијената с мултирезистентном ТБЦ који неће имати успјеха у поно-
вном лијечењу лијековима прве линије. 

• Пацијенти с утврђеном мултирезистентном ТБЦ прелазе на стандардни режим: 
— осам мјесеци пиразинамида, канамицина, офлоксацина, протионамида и циклосери-

на, након чега слиједи 12 мјесеци офлоксацина, протионамида и циклосерина. 
— Режим садржи четири лијека који се ријетко користе на овом подручју и који су рела-

тивно јефтини. 
• Планирано је мало истраживање на пољу ДСТ тестирања како би се документирала пре-

валенција резистенције на пет лијекова из поновног лијечења код 30 пацијената с реци-
дивом код којих је откривена мултирезистентна ТБЦ. Ако ово истраживање покаже висок
ниво резистенције на било који предложени лијек, треба размотрити нови режим. 

Напомена: Режим предложен овдје представља само један примјер адекватног режима. 
а Репродукција Смјерница за лијечење резистентне туберкулозуе у склопу програма: хитна

ревизија 2008. (1). 

1 Будући да флуорокинолон и ињективни агенс чине темељ лијечења мултирезистенције, треба их
користити иако пацијенотова М. туберцулосис показује резистенцију на све доступне лијекове у
ове двије класе (7,8). 
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Још једно битно ограничење представља временски циклус доспијећа налаза ДСТ
теста: пацијент може већ мјесецима бити на лијечењу док не стигну налази ДСТ
теста из лабораторија. Могућност даљњег стицања резистенције, која се развије
током овог периода, мора бити узета у обзир. Ако постоји велика вјероватноћа
стицања резистенције на одређени лијек након узимања узорка за ДСТ тестирање,
тај лијек не би требало укључивати као један од четири главна лијека у склопу ре-
жима (али се може укључити као придружени лијек). 

7.8 Праћење пацијента с мултирезистентном ТБЦ
Пажљиво праћење је од суштинског значаја током лијечења пацијента с мултире-
зистентном ТБЦ. Ради процјене реакције, размаз спутума и културу треба вршити
на мјесечној основи до конверзије њихових налаза. (Конверзија се дефинира као
два узастопна негативна налаза размаза и културе узета у размаку од 30 дана.) На-
кон конверзије, минимална фреквентност препорученог бактериолошког праће-
ња је на мјесечној основи за размаз и квартално за културу. Праћење пацијената с
мултирезистентном ТБЦ од стране клиничког радника треба обављати најмање је-
дном мјесечно до конверзије спутума, потом, свака два до три мјесеца. Тјелесну те-
жину пацијената треба пратити на мјесечној основи. 

Лијекови друге линије узрокују много више нежељених реакција него анти-ТБЦ
лијекови прве линије, али је лијечење ових нежељених ефеката могуће чак и у
окружењима са слабим ресурсима. При сваком ДОТ-у и сусрету с клиничким ра-
дником, пацијента треба прегледати у смислу нуспојава које узрокују лијекови.
Такође је важно да су пацијенти свјесни нуспојава и да имају приступ клиничким
и лабораторијским услугама и лијековима како би се откриле и излијечиле те ну-
спојаве кад се појаве. Ради више информација о праћењу пацијента види литера-
туру под 1. Правовремено и интензивно праћење и лијечење нежељених реакција
изазваних лијековима друге линије од изнимног су значаја за лијечење мултире-
зистентне ТБЦ. 

7.9 Дужина трајања лијечења мултирезистентне ТБЦ
У току лијечења мултирезистентне ТБЦ, интензивна фаза означава период лије-
чења ињективним агенсом. С ињективним агенсом треба наставити најмање шест
мјесеци након интензивне фазе, те најмање четири мјесеца након што пацијенто-
ви налази размаза и културе постану и остану и даље негативни. Преглед пације-
нтових култура, размаза, РТГ и клинички статус могу такође помоћи при одлуци
да ли треба наставити давати ињективни агенс дуже него што је горе препоручено
или не, посебно код пацијената чији је образац осјетљивости непознат, дјелотво-
рност једног или више агенаса упитна или је присутно екстензивно или билатера-
лно плућно обољење. 

Конверзија културе такође одређује укупно трајање лијечења мултирезистенције.
Овим смјерницама се препоручује наставак терапије најмање 18 мјесеци након ко-
нверзије културе. Продужење терапије на 24 мјесеца може бити потребно у хро-
ничним случајевима с екстензивним плућним оштећењем. 
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7.10. Лијечење ТБЦ с облицима отпорности који не потпадају под МДР
Случајеви резистенције на лијек који не потпадају под МДР могу се открити ДСТ
тестирањем. Режими за лијечење монорезистентне и полирезистентне ТБЦ пре-
поручују се у склопу програма с добром инфраструктуром, којима се може лије-
чити мултирезистенција ТБЦ. Индивидуалне режиме лијечења монорезистентне
и полирезистентне ТБЦ често одређује комисија за ревизију, која се састаје пери-
одично. Комисија врши ревизију хисторије лијечења, образаца ДСТ тестова и про-
цјену могућности стицања нове резистенције сојева М. туберцулосис, те потом
одређује режим лијечења. Ради режима усклађеног с обрасцем резистенције на ли-
јекове, види литературу под 1. 

Веома је важно запамтити да налази ДСТ тестирања одражавају бактеријску попу-
лацију у вријеме узимања узорка спутума, а не неминовно и бактеријску популаци-
ју код пацијента у вријеме пријаве налаза. У периоду између узимања узорка и
доставе налаза М. туберцулосис бактерије могу стећи даљњу резистенцију ако је па-
цијент лијечен функционалним еквивалентом од само једног лијека на дуже врије-
ме (то вријеме се обично узима као један мјесец или дуже). Овисно о лијеку који је
у питању, резистенција се понекад развије и ако је пацијент примао функционални
еквивалент од два лијека. На примјер, пиразинамид се не сматра добрим пратећим
лијеком у превенцији резистенције (1, 9). Ако је пацијент функционално примао
само рифампицин и пиразинамид у иницијалној фази (због резистенције на изо-
нијазид и етамбутол), може се развити резистенција на рифампицин. 

7.11 Евидентирање и извјештавање о случајевима ТБЦ отпорних
на лијекове, анализа исхода

Активности на евидентирању и извјештавању помажу у лијечењу пацијената по-
јединачно, те омогућавају пружатељима здравствених услуга који воде лијечење
да анализирају и побољшају исходе лијечења у склопу програма у цјелини. Препо-
ручује се другачији систем за лијечење осјетљивости ТБЦ на лијек од система ли-
јечења ТБЦ резистентне на лијек. Ради евидентирања пацијената с резистенцијом
на лијек и извјештавања о исходу лијечења, читатеља упућујемо на литературу под
ставком 1. 
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Лијечење изванплућне ТБЦ и
ТБЦ у посебним ситуацијама

8.1 Циљеви поглавља
У овом поглављу се описује: 

— лијечење изванплућне ТБЦ; 
— важна интерферирања између лијекова; 
— лијечење ТБЦ у трудноћи и током дојења; 
— лијечење пацијената с постојећим обољењем јетре, затајењем рада бубрега

или бубрежним проблемима. 

8.2 Лијечење изванплућне ТБЦ
Иако ТБЦ готово увијек захваћа плућа, било који орган или ткиво може обољети
од ТБЦ. У државама са свеобухватном дијагностиком и системима извјештавања,
изванплућна ТБЦ је евидентирана код 20 -25% пријављених случајева. На глоба-
лном нивоу, изванплућни случајеви (без захваћених плућа) чинили су 14% прија-
вљених случајева (нови и с рецидивом) у 2007. години. Од специфичних облика
изванплућне ТБЦ (ЕПТБ), лимфаденопатија, плеурална ефузија, те туберкулоза
кости или зглоба су најчешћи облици, док перикардијално обољење, менингитис
и милијарна ТБЦ најчешће имају фаталан исход. 

Као што је наведено у Поглављу 5, тестирање на ХИВ на иницијативу пружатеља
здравствених услуга препоручује се као саставни дио евалуације свих пацијената с
ТБЦ-ом и пацијената суспектних на ТБЦ. Тестирање на ХИВ је посебно важно код
особа које имају или су суспектне на ЕПТБ због веће учесталости изванплућног
обољења код особа с имуносупресијом. Изванплућна ТБЦ се, према WHО, сматра
четвртом клиничком фазом ХИВ-а (1). (Више детаља о лијечењу пацијената с ТБЦ-
ом које живе с вирусом ХИВ-а садржано је у Поглављу 5.) 

Ради смјерница WHО о правовременој дијагнози ЕПТБ види литературу под 1. 

Плућно и изванплућно обољење треба лијечити истим режимима (види Поглавље
3).1 Напомињемо да неки стручњаци препоручују 9 - 12 мјесеци лијечења менинги-
тиса (2, 3) с обзиром на велики ризик од инвалидитета и умирања, те девет мјесеци
лијечења туберкулозе кости или зглобова због потешкоћа у процјени реакције на ли-
јечење (3). Уколико се не сумња на резистенцију на лијек, препоручује се додатна
(адјувантна) терапија кортикостероидима за менингитис и перикардитис (1-4). Код
туберкулозног менингитиса етамбутол треба замијенити стрептомицином. 

95

8

1 Ово четврто издање не садржи више опцију искључења етамбутола током интензивне фазе лијече-
ња пацијената с изванплућним обољењем за које се зна да су ХИВ-негативни. 
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Иако је понекад потребна због дијагнозе, операција има малу улогу у лијечењу
изванплућне ТБЦ. Резервирана је за рјешавање каснијих компликација болести
као што су хидроцефалус, опструктивна уропатија, констриктивни перикардитис
и неуролошко стање узроковано Поттовом болешћу (туберкулоза кичме). За ве-
лике флуктуантне лимфне чворове који изгледају као да ће се спонтано испразни-
ти, аспирација или инцизија и дренажа могу бити од помоћи (3). 

8.3 Важно интерферирање лијекова
Многи пацијенти с ТБЦ-ом имају конкомитантне болести. На почетку лијечења
туберкулозе све пацијенте треба питати које лијекове узимају у том тренутку. На-
јважнија интерферирања с анти-ТБЦ лијековима се дешавају због рифампицина.
Рифампицин ствара пријелазе (путеве) којима се метаболизирају други лијекови,
те се тиме смањује концентрација и учинак тих других лијекова. Како би се одржао
ниво терапије, дозирање другог лијека или других лијекова би требало повећати.
Када се прекине давање рифампицина, његов учинак на метаболизам нестаје у ро-
ку од двије седмице, те потом треба смањити и дозу другог лијека или дозе других
лијекова (3). 

Више информација о интерферирању лијекова за ТБЦ може се наћи у Анексу 1 те
на веб страницама Glo bal Drug Fa ci li ty i WHO Esse nti al Me di ci nes Li bra ry (www. sto -
ptb.org/gdf/dru gsu pply/dru gs_ava ila ble.asp i www.who.int/emlib/Me di ci nes. aspx). 

Рифампицин знатно смањује концентрацију и учинак сљедећих лијекова (ради
препорука о прилагодби дозирања, те о клиничком или терапијском праћењу, ви-
ди литературу под 3): 

— антиинфективи (и неки антиретровирални лијекови, описани у ставу 5.6.1, ме-
флокин, азол антифунгал агенси, кларитромицин, еритромицин, доксициклин,
атовакон, клорамфеникол); 

— хормонска терапија,1 која подразумијева етинилестрадиол, норетиндрон, тамо-
ксифен, левотироксин; 

— метадон; 
— варфарин; 
— циклоспорин; 
— кортикостероиди; 
— антиконвулзанти (укључујући фенитоин); 
— кардиоваскуларни агенси укључују дигоксин (код пацијената с бубрежним по-

тешкоћама), дигитоксин, верапамил, нифедипин, дилтиазем, пропранолол, ме-
топророл, еналаприл, лосартан, кинидин, мексилетин, токаинид, пропафенон; 

— теофилин; 
— сулфонилуреа хипогликемија; 

1 Рифампицин интерферира с оралним контрацептивним лијековима, што доводи до смањења за-
штитне функције. Жена која прима оралну контрацепцију може одабрати између двије опције док
је на терапији рифампицином: према консултацијама с љекаром, орална контрацептивна таблета
која садржи високу дозу естрогена (50 μг), или други облик контрацепције. 
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— хиполипидемија – укључује симвастатин и флувастатин; 
— нортриптилин, халоперидол, кетиапин, бензодиазепине (диазепам, триазолам),

золпидем, буспирон. 

8.4 Режими лијечења у посебним ситуацијама
Лијечење туберкулозе током трудноће или дојења, поремећаја рада јетре и затаје-
ња рада бубрега описано је даље у тексту. 

8.4.1 Трудноћа и дојење

Жене у годинама за рађање би требало испитати о тренутној или планираној тру-
дноћи прије почетка лијечења туберкулозе. Труднице треба савјетовати да је успје-
шно лијечење туберкулозе у склопу стандардног режима важно за успјешан исход
трудноће. С изузетком стрептомицина, анти-ТБЦ лијекови прве линије могу се си-
гурно узимати током трудноће. Стрептомицин је ототоксичан по фетус и не сми-
је се користити током трудноће. 

Дојиља која болује од туберкулозе би требала проћи кроз читав ток лијечења тубе-
ркулозе. Правовремено и правилно примијењена хемотерапија је најбољи начин
превенције пријеноса туберкулозних бактерија на бебу. Мајка и беба требају оста-
ти заједно и беба треба наставити дојити. Након искључења активне ТБЦ код бе-
бе, беби треба превентивно давати изонијазид шест мјесеци, након чега слиједи
БЦЖ вакцинација (5). 

Надопуна пиридоксином препоручује се за све труднице и дојиље које узимају изо-
нијазид (види став 4.8). 

8.4.2 Поремећаји рада јетре

У овом ставку се описује лијечење туберкулозе код пацијента с постојећим обоље-
њем јетре. Ради откривања и лијечења хепатитиса узрокованог анти-ТБЦ лијеко-
вима види став 4.10.2. 

Пацијенти са сљедећим стањима могу бити лијечени уобичајеним режимом лије-
чења туберкулозе, под условом да не постоје клинички докази о хроничном обо-
љењу јетре: вирус хепатитиса, ранија хисторија акутног хепатитиса, тренутно
конзумирање алкохола у великим количинама. Међутим, хепатотоксичне реакци-
је на анти-ТБЦ лијекове могу бити уобичајене код ових пацијената и зато их тре-
ба узети у обзир (види став 4.10.2). 

Код пацијената с нестабилним или узнапредовалим обољењем јетре треба обавити те-
стирање функције јетре на почетку лијечења, ако је могуће. Ако је ниво серума ала-
нин-аминотрансферазе (6) преко три пута виши од нормалног прије почетка терапије,1
треба размотрити сљедеће режиме (описано и у ставу 4.10.2).2 Што је обољење јетре
нестабилније и озбиљније, то треба користити мање хепатотоксичних лијекова. 

8. ЛИЈЕЧЕЊЕ ИЗВАНПЛУЋНЕ ТБЦ И ТБЦ У ПОСЕБНИМ СИТУАЦИЈАМА
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1 Напомињемо да сама туберкулоза може захватити јетру и изазвати абнормалности у функцији јетре.
2 У неки случајевима паралелног акутног (виралног) хепатитиса невезаног за ТБЦ или лијечење ТБЦ,

могуће је одгодити лијечење ТБЦ док се не излијечи акутни хепатитис. 
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Могући режими су сљедећи: 

• Два хепатотоксична лијека (радије него три у стандардном режиму): 

— девет мјесеци изонијазида и рифампицина, плус етамбутол (док се не доку-
ментира осјетљивост на изонијазид); 

— два мјесеца изонијазида, рифампицина, стрептомицина и етамбутола, на-
кон чега слиједи шест мјесеци изонијазида и рифампицина; 

— шест до девет мјесеци рифампицина, пиразинамида и етамбутола. 

• Један хепатотоксични лијек: 

— два мјесеца изонијазида, етамбутола и стрептомицина, након чега слиједи
десет мјесеци изонијазида и етамбутола. 

• Без хепатотоксичних лијекова: 

— 18 мјесеци до 24 мјесеца стрептомицина, етамбутола и флуорокинолона. 

Савјетујемо тражење стручне помоћи у лијечењу пацијената с нестабилним или
узнапредовалим обољењем јетре. Током лијечења потребно је клиничко праћење
(и тестирање функције јетре, ако је могуће) код свих пацијената с постојећим обо-
љењем јетре. 

8.4.3 Затајење рада бубрега и озбиљни поремећаји у раду бубрега

Препоручени иницијални режим лијечења ТБЦ код пацијената са затајењем рада
бубрега или озбиљним поремећајем рада бубрега јест два мјесеца изонијазида, ри-
фампицина, пиразинамида и етамбутола, након чега слиједе четири мјесеца изо-
нијазида и рифампицина. Изонијазид и рифампицин се излучују билијарном
екскрецијом, те није потребна промјена у дозирању. Долази до значајне реналне
екскреције етамбутола и метаболита пиразинамида, те ове дозе треба прилагоди-
ти. Препоручује се давање ова два лијека три пута седмично у сљедећим дозама:
пиразинамид (25 mg/kg) и етамбутол (15 mg/kg) (3, 7). Ово су исте дозе које су на-
ведене под „Дневно“ у Табели

3.1. Док примају изонијазид, пацијенти с озбиљним поремећајем рада бубрега или
затајењем рада бубрега требају такође узимати пиридоксин како би спријечили пе-
риферну неуропатију (види став 4.8). Због повећаног ризика од нефротоксично-
сти и ототоксичности, стрептомицин треба избјегавати код пацијената са
затајењем рада бубрега. Ако се стрептомицин мора узимати, доза је 15 mg/kg, два
или три пута седмично, до максимално 1 грам по дози. Нивое серума лијека треба
пратити. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Основни антитуберкулозни
лијекови прве линије1

Изонијазид
Опће информације

Изонијазид, хидразид изоникотинске киселине високо је бактерицидан у смислу
размножавања туберкулозних бацила. 

Брзо се апсорбира и дифузира у све течности и ткива. Полупериод распада пла-
зме, који је генетички одређен, варира од мање од једног сата код брзих ацетила-
тора до преко три сата код спорих ацетилатора. Изонијазид се у великој мјери
екскретује у урину у року од 24 сата, већином као неактивни метаболит. 

Клиничке информације

Давање и дозирање

Изонијазид се обично узима орално, али се може дати интрамускуларно или интра-
венозно код пацијената у критичном стању. 

Одрасли: 

5 mg/kg (4-6 mg/kg) дневно, максимално 300 мг
10 mg/kg (8-12 mg/kg) три пута седмично, максимално 900 мг (1). 

Контраиндикације
• Позната хиперсензитивност. 
• Активно, нестабилно обољење јетре (са жутицом) – види став 8.4.2. 

Мјере опреза

Клиничко праћење (и тестирање функције јетре, ако је могуће) потребно је током
лијечења пацијента с постојећим обољењем јетре од раније. Пацијенти под ризи-
ком од периферне неуропатије као резултат потхрањености, хроничне овисности
о алкохолу, ХИВ инфекције, трудноће, дојења, зајатења рада бубрега, или дијабе-
теса, морају додатно примати пиридоксин, 10 мг дневно. У заједницама у којима
је здравствени стандард лош, пиридоксин треба нудити на рутинској основи. (На-
помињено да друге смјернице (1) препоручују дозу од 25 мг/дневно за спречавање
периферне неуропатије). Код утврђене периферне неуропатије, пиридоксин тре-
ба давати у већим дозама од 50 до -75 мг дневно (2). 

103

A1

1 Ради припреме лијекова (комбинације фиксне дозе) и трошкова, види веб страницу Glo bal Drug Fa -
ci li ty (механизам глобалног омогућавања лијекова): www.sto ptb.org/gdf/dru gsu pply/dru gs_ava ila -
ble.asp. Такође види WHO Mo del Fo rmu la ry 2008: www.who.int/se le cti on_me di ci nes/li st/en/
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Будући да изонијазид интерферира с антиконвулзантима који се користе за епи-
лепсију, може бити потребно смањити дозе ових лијекова током лијечења изони-
јазидом. Ако је могуће, концентрације серума фенитоина и карбамазепина треба
мјерити код пацијената који примају изонијазид с рифампицином или без рифа-
мпицина (види Интерферирање лијекова доље). 

Кориштење током трудноће

Изонијазид није штетан током трудноће (3). Пиридоксин као надопуна препору-
чује се код свих трудница (или дојиља) које узимају изонијазид. 

Нежељени ефекти

Изонијазид се опћенито добро толерира у препорученим дозама. 

Системске или кожне хиперсензитивне реакције повремено се јављају током првих
седмица лијечења. 

Поспаност и летаргија могу се уклонити савјетовањем пацијента или подешава-
њем времена узимања лијека. 

Ризик од периферне неуропатије је искључен ако угрожени пацијенти примају дне-
вне додатке пиридоксина. Други, мање уобичајени облици неуролошких сметњи,
као што су оптички неуритис, токсична психоза и генерализирана конвулзија, мо-
гу се развити код подложних појединаца, посебно у каснијим фазама лијечења, те
повремено захтијевати искључење изонијазида. 

Симптоматични хепатитис је неуобичајена, али потенцијално озбиљна реакција
која се обично може уклонити брзим повлачењем терапије. Међутим, чешће аси-
мптоматични раст у концентрацијама серума хепатичких трансаминаза на поче-
тку лијечења нема клинички значај и обично се спонтано нормализира како се
лијечење наставља. 

Синдром лупуса, пелагра, анемија и артралгија су друге ријетке нежељене реакци-
је (2). Тровање моноамином је откривено код уноса хране и напитака с високом
концентрацијом моноамина, али је такође ријетко (1). 

Интерферирање лијекова

Изонијазид инхибира метаболизам одређених лијекова, што може повећати њи-
хову концентрацију плазме до тачке токсичности. Рифампицин, међутим, има су-
протан учинак на многе ове лијекове. На примјер, доступни подаци показују како
давање и рифампицина и изонијазида узрокује смањење нивоа фениторина и ди-
азепама у плазми (1). 

Изонијазид може повећати токсичност карбамазепина, бензодиазепина метабо-
лизираних оксидацијом (као што је триазолам), ацетаминофена, валпроата, серо-
тонергичних антидепресива, дисулфирама, варфарина и теофилина. 
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Предозирање

Мучнина, повраћање, вртоглавица, замагљен вид и нејасан изговор појављују се у
року од 30 минута до три сата од тренутка предозирања. Озбиљно тровање заврша-
ва се падањем у кому, чему претходи респираторна депресија и обамрлост. Може
доћи до озбиљних незаустављивих напада. Емеза и гастролават, активирани угаљ,
антиепилептици и интравенозно натриј-бикарбонат, могу бити од користи ако се
дају и примијене у року од неколико сати од узимања лијека. Послије тога, и хемо-
дијализа може бити корисна. Мора се дати велика доза пиридоксина да би се спри-
јечили напади. 

Чување лијека

Таблете треба чувати у добро затвореним бочицама, на тамном мјесту. Растворе за
ињекције треба чувати у ампулама, на тамном мјесту. 

Рифампицин
Опће информације

Полусинтетски дериват рифамицина рифампицин јест комплексан макроцикли-
чни антибиотик који инхибира синтезу рибонуклеинске киселине у великом
омјеру микробијалних патогена. Има бактерицидне активности и потентан сте-
рилизирајући учинак по туберкулозне бациле како на ћелијским тако и на изва-
нћелијским локацијама. 

Рифампицин се раствара у липидима. Након оралног узимања, брзо се апсорбира
и дистрибуира кроз ћелијска ткива и течности тијела. Ако је менингес упаљен, зна-
чајне количине улазе у цереброспиналну текућину. Једна доза од 600 мг произво-
ди крајњу концентрацију серума од 10 μг/мл у два до четири сата, што постепено
опада с полупериодом од два до три сата. Увелико се рециклира у ентерохепати-
чкој циркулацији, а метаболити који се формирају деацетилацијом у јетри на кра-
ју се екскретују фекалијама. 

Будући да се резистенција редовно развија, рифампицин се увијек мора давати у
комбинацији с другим дјелотворним антимикобактеријским агенсима. 

Клиничке информације
Давање и дозирање

Рифампицин је пожељно давати најмање 30 минута прије оброка, јер је апсорпци-
ја смањена када се узима с храном. Међутим, то не мора бити клинички значајно
и храна може смањити нетолеранцију лијекова. Рифампицин увијек треба давати
у комбинацији с другим дјелотворним антимикобактеријским агенсима. Такође се
може давати и интравенозно код пацијената у критичном стању (1). 

Одрасли: 

10 mg/kg (8-12 mg/kg) дневно или три пута седмично, максимално 600 mg. 
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Контраиндикације

• Позната хиперсензитивност на рифамицине. 

• Активно, нестабилно обољење јетре (са жутицом) – види став 8.4.2. 

Мјере опреза

Озбиљне имунолошке реакције које узрокују оштећење бубрега, хемолизу или тро-
мбоцитопенију јављају се код пацијената који наставе узимати рифампицин на-
кон дужег времена неуспјелог лијечења. У овако ријеткој ситуацији рифампицин
је потребно одмах и потпуно искључити из терапије. 

Клиничко праћење (и тестирање функције јетре, ако је могуће) потребно је током
лијечења свих пацијената с постојећим обољењем јетре од раније, гдје постоји ри-
зик од даљњег оштећења јетре. 

Пацијенте треба упозорити да лијечење узрокује црвену колорацију свих тјелесних
секреција (урин, сузе, пљувачка, зној, сперма и спутум), те да може оставити не-
избривисе мрље на контакним лећама и одјећи. 

Кориштење током трудноће

Витамин К би трабало дати новорођенчету по рођењу код мајке која је на лијече-
њу рифампицином због ризика од постнаталног крварења. 

Нежељени ефекти

Рифампицин добро толерира већина пацијената у садашњим препорученим доза-
ма, али може изазвати гастроинтестиналне реакције (бол у абдомену, мучнину, по-
враћање), те сврбеж (пруритус) са осипом или без (1). 

Друге нежељене реакције (грозница, синдром инфлуенце и тромбоцитопеније)
прије се јављају код интермитентне терапије. 

Ексфолијативни дерматитис је чешћи код ХИВ-позитивних пацијената с ТБЦ-ом. 

Привремена олигурија, диспонеја и хемолитска анемија такође се јављају код па-
цијената који узимају лијек три пута седмично. Ове реакције се обично повуку кад
се дозирање промијени на једном дневно.

Умјерен раст серумских концентрација билирубина и трансаминаза, који је уоби-
чајен за почетак лијечења, често је краткотрајан и без клиничког значаја. Међу-
тим, хепатитис повезан с дозирањем може се појавити и потенцијално је фаталан:
зато је важно не прелазити максималну препоручену дневну дозу од 600 мг. 
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Интерферирање лијекова

Рифампицин индуцира хепатичке ензиме, те може захтијевати повећање потреба
за лијеком који се метаболизира у јетри (1), што могу бити сљедећи лијекови: 

— антиинфективи (и неки антиретровирални лијекови, описани у ставу 5.6.1, ме-
флокин, азол антифунгал агенси, кларитромицин, еритромицин, доксициклин,
атовакон, клорамфеникол); 

— хормонска терапија, која подразумијева етинилестрадиол, норетиндрон, тамо-
ксифен, левотироксин; 

— метадон; 
— варфарин; 
— циклоспорин; 
— кортикостероиди; 
— антиконвулзанти (укључујући фенитоин); 
— кардиоваскуларни агенси укључују дигоксин (код пацијената с бубрежним по-

тешкоћама), дигитоксин, верапамил, нифедипин, дилтиазем, пропранолол, ме-
топророл, еналаприл, лосартан, кинидин, мексилетин, токаинид, пропафенон; 

— теофилин; 
— сулфонилуреа хипогликемија; 
— хиполипидемија – укључује симвастатин и флувастатин; 
— нортриптилин, халоперидол, кетиапин, бензодиазепине (диазепам, триазолам),

золпидем, буспирон. 

Будући да рифампицин смањује дјелотворност оралних контрацептива, жене тре-
ба савјетовати да се одлуче за једну од двије опције контрацепције. Након консу-
лтација с клиничким радником, пацијентица може узимати оралну контрацептивну
пилулу која садржи веће дозе естрогена (50 μг). Алтернативно, може се користити
нехормонска контрацепција током читавог лијечења рифампицином, те најмање
један мјесец након завршетка лијечења. 

Садашњи антиретровирални лијекови (ненуклеозидни инхибитори реверзне тра-
нскриптазе и протеазни инхибитори) интерферирају с рифампицином (види став
5.6.1). То може резултирати недјелотворношћу антиретровиралних лијекова, неефи-
касним лијечењем туберкулозе или повећаним ризиком од токсичности лијека. 

Билијарна екскреција радиоконтрастних медија и натријум-сулфобромофталеина
може бити смањена, те пореметити микробиолошке налазе фоличне киселине и
витамина Б12. 

Предозирање

Гастролават може бити користан ако се подузме у року од једног сата од узимања
лијека. Веома велике дозе рифампицина могу депримирати рад нервног система.
Нема одређеног протулијека и лијечење је супортивно. 
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Чување лијека

Таблете треба чувати у добро затвореним бочицама, на тамном мјесту. 

Пиразинамид
Опће информације

Пиразинамид је синтетски аналог никотинамида и слабо је бактерицидан у сми-
слу М. Туберцулосис, али има потентну стерилизирајућу активност, посебно у ре-
лативно ацидичној унутарћелијској средини макрофага, те у подручјима акутне
упале. Крајње је дјелотворан током прва два мјесеца лијечења, док су присутне аку-
тне упалне промјене. 

Његово кориштење омогућило је смањење трајања лијечења, те је смањен ризик
од рецидива. Спремно се апсорбира из гастроинтестиналног тракта и дистрибу-
ира у сва ткива и текућине. Највише концентрације плазме постижу се за два сата,
а полупериод распада плазме је око 10 сати. Метаболизира се углавном у јетри, те
увелико екскретује урином. 

Клиничке информације

Давање и дозирање

Пиразинамид се даје орално. 

Одрасли (обично током прва два или три мјесеца лијечења туберкулозе): 

25 mg/kg (20-30 mg/kg) дневно
35 mg/kg (30-40 mg/kg) три пута седмично. 

Контраиндикације

• Позната хиперсензитивност. 

• Активно, нестабилно обољење јетре (са жутицом) – види став 8.4.2. 

• Порфирија. 

Мјере опреза

Пацијенте с дијабетесом је потребно пажљиво пратити јер концентрације глукозе
у крви могу постати лабилне. Гихт се може погоршати. Клиничко праћење (и те-
стирање функције јетре, ако је могуће) потребно је током лијечења пацијената с
постојећим обољењем јетре од раније. Пацијентима са затајењем рада бубрега пи-
разинамид треба давати три пута седмично, што је боље него једном дневно (види
став 8.4.3 ради дозирања). 

Кориштење током трудноће

Шестомјесечни режим на бази изонијазида, рифампицина и пиразинамида треба
користити кад год је могуће. Иако нису доступни детаљни тератогенски подаци,
пиразинамид се вјероватно може користити током трудноће (1). 
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Нежељени ефекти

Пиразинамид може изазвати гастроинтестиналну нетолеранцију. 

Хиперсензитивне реакције су ријетке, али се неки пацијенти жале на благо црве-
нило коже. 

Умјерен раст концентрација серума трансаминазе је уобичајен током раних фаза
лијечења. Озбиљна хепатотоксичност је ријетка. 

Као резултат бубрежне тубуларне секреције, обично се појављује хиперурикемија
до извјесног степена, али је често асимптоматична. Јавља се потреба за повреме-
ним лијечњем гихта алопуринолом. Може се појавити артралгија, посебно у раме-
нима, и може се лијечити обичним аналгетицима (посебно аспирином). И
хиперурикемија и артралгија се могу смањити преписивањем режима интермита-
нтног лијечења пиразинамидом. 

Ријетке нуспојаве су сидеробластична анемија (2) и фотосензитивни дерматитис. (1). 

Предозирање

Мало тога је евидентирано о поступању у случају предозирања пиразинамидом. За-
биљежено је акутно оштећење јетре и хиперурикемија. Лијечење је у основи симпто-
матично. Емеза и гастролават могу помоћи ако се примијене у року од неколико
сати од узимања лијека. Нема одређеног протулијека и лијечење је супортивно. 

Чување лијека

Таблете треба чувати у добро затвореним бочицама, на тамном мјесту. 

Стрептомицин
Опће информације

Стрептомицин је аминогликозидни антибиотик, дериват Стрептомyцес грисеус,
који се користи у лијечењу туберкулозе и осјетљивости на инфекције Грам-нега-
тивним бактеријама. Стрептомицин се не апсорбује из гастроинтестиналног тра-
кта већ давањем интрамускуларно, након чега се спремно дифузира кроз
ванћелијске дијелове већине ткива у тијелу и стиже до бактерицидних концентра-
ција, посебно у туберкулозним кавернама. Мало лијека улази у цереброспиналну
текућину, иако је пенетрација повећана кад су упаљене менинге. Полупериод ра-
спада плазме, који обично траје два до три сата, много је дужи код новорођенчета,
код старијих особа и пацијената с тешким оштећењем бубрега. Стрептомицин се
непромијењен екскретира урином. 
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Клиничке информације

Давање и дозирање

Стрептомицин се мора давати дубоко интрамускуларном ињекцијом. Шприце и
игле морају бити адекватно стерилизиране како би се искључио сваки ризик од
преноса вирусних патогена. Такође се може давати интравенозно (1). 

Одрасли: 

15 mg/kg (12-18 mg/kg) дневно, или два до три пута седмично. 
Максимална дневна доза је 1000 мг. 

Пацијенти старији од 60 година можда неће моћи толерирати преко 500-750 мг
дневно, те неке смјернице препоручују смањење дозе на 10 mg/kg дневно за паци-
јенте ове добне групе (1). Пацијенти који теже мање од 50 кг можда неће толери-
рати дозу већу од 500-750 мг дневно.1 

Контраиндикације

• Позната хиперсензитивност
• Оштећење аудиторног живца
• Миастенија гравис
• Трудноћа. 

Мјере опреза

Хиперсензитивне реакције су ријетке. Ако се и појаве (обично током првих седми-
ца лијечења), стрептомицин треба одмах искључити. Када се излијече грзница и
кожни осип, може се покушати с десензитивизацијом. 

И старије особе и пацијенти с оштећењем јетре подложни су овим токсичним учи-
нцима везаним за дозирање. Стрептомицин треба давати с опрезом код пацијена-
та с поремећајем рада бубрега због повећаног ризика од нефротоксичности и
ототоксичности. Дозу треба одржавати на 12-15 mg/kg, али са смањеном учеста-
лошћу давања - од двије до три седмице (1). Гдје је могуће, повремено треба пра-
тити нивое серума, те прилагодити дозирање како би се осигурало да
концентрације плазме, које се мјере код сљедећег давања дозе, не прелазе 4 μг/мл. 

Треба носити заштитне рукавице кад се дају ињекције стрептомицина како би се
избјегла сензитизација и дерматитис. 

Кориштење током трудноће

Стрептомицин не би требало давати у трудноћи. Он пролази кроз плаценту и мо-
же изазвати оштећење аудиторног живца и нефротоксичност код фетуса. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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1 WHO Esse nti al Me di ci nes Li bra ry 
(http://apps.who.int/emlib/Me di ci ne Di splay.aspx?La ngu age=EN&Me dI DNa me=310%40stre pto mycin;
ревизија обављена у јануару 2010. године). 
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Нежељени ефекти

Ињекције стрептомицина су болне. Осип, индурација или стерилни апсцеси могу
се формирати на мјестима убризгавања. 

Обамрлост и пецкање око уста јавља се одмах након ињекције. 

Могу се појавити хиперсензитивне кожне реакције. 

Поремећај вестибуларне функције није познат код тренутних препоручених дози-
рања. Губитак слуха је мање уобичајен од вртоглавице. Манифестације оштећења
осмог кранијалног (аудиторног) живца подразумијевају звоњење у ушима, атакси-
ју, вртоглавицу и глухоћу. Оштећење обично настаје током прва два мјесеца лије-
чења и може се излијечити ако се доза смањи или се лијек искључи (2). 

Стрептомицин је мање нефротоксичан од других аминогликозидних антибиоти-
ка. Због смањеног излучивања урина, у урину се јавља албуминурија или тубула-
рни отпад, те стрептомицин тада треба обуставити и евалуирати функцију бубрега. 

Хемолитска анемија, апластична анемија, агранулоцитоза, тромбоцитопенија и лу-
поидне реакције су ријетки нежељени ефекти. 

Интерферирање лијекова

Друге ототоксичне или нефротоксичне лијекове не би требало давати пацијенти-
ма који примају стрептомицин. То су остали аминогликозидни антибиотици,
амфотерицин Б, цефалоспорини, етакринска киселина, циклоспорин, цисплатин,
фуросемид и ванкомицин. Стрептомицин може појачати учинак неуромускула-
рних блокатора који се дају током анестезије. 

Предозирање

Хемодијализа може бити од користи. Нема одређеног протулијека и лијечење је
супортивно. 

Чување лијека

Раствори задржавају потентност 48 сати након реконституције на собној темпера-
тури, те до 14 дана ако се држе у хладњаку. Прашак за ињекцију треба чувати у до-
бро затвореним бочицама, на тамном мјесту. 

Етамбутол
Опће информације

Синтетички лијек сродан 1,2-етанедиамину, етамбутол, активно дјелује код М. ту-
берцулосис, М. бовис и неких неодређених микобактерија. Користи се у комбина-
цији с другим антитуберкулантима како би се спријечила или одгодила појава
резистентних сојева. 

Апсорбира се из гастроинтестиналног тракта. Највише концентрације плазме по-
стижу се у два до четири сата, те опадају с полупериодом распада од три до четири
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сата. Етамбутол се екскретира урином како непромијењен тако и као неактиван хе-
патички метаболит. Око 20% екскретира се фекалијама непромијењено. . 

Опће информације

Давање и дозирање

Етамбутол се даје орално. 

Одрасли: 

15 mg/kg (15-20 mg/kg) дневно
30 mg/kg (25-35 mg/kg) три пута седмично. 

Дозирање се увијек мора пажљиво рачунати на темељу тјелесне тежине како би се
избјегла токсичност. Дозе или периоди дозирања морају бити прилагођени код па-
цијената с оштећењем рада бубрега (клиренс креатинина < 70 мл/мин). Ако је кли-
ренс креатинина мањи од 30 мл у минути, етамбутол треба давати три пута
седмично (види став 8.4.3) (1). 

Контраиндикације

• Позната хиперсензитивност. 

• Од раније постојећи оптички неуритис из било којег разлога. 

Мјере опреза

Пацијенте треба савјетовати да одмах прекину лијечење и јаве се клиничком ра-
днику ако почну губити вид или перцепцију боје. Очни преглед се препоручује
прије и током лијечења (3). Гдје год је могуће, треба прегледати функцију бубрега
прије почетка лијечења. Треба пратити концентрацију плазме ако је клиренс кре-
атинина мањи од 30 мл у минути. 

Кориштење током трудноће

Етамбутол није познат као штетан током трудноће. (3). 

Нежељени ефекти

Оптички неуритис везан за дозирање може узроковати оштећење оштрине вида и
боја код једног или оба ока. Промјене настале у раној фази обично се могу излије-
чити, али ако се лијечење не обустави на вријеме, може доћи до сљепоће. Очна то-
ксичност је ријетка ако се етамбутол користи два до три мјесеца у препорученим
дозама. 

Повремено се јављају знаци периферног неуритиса у ногама. 

Остали ријетки нежељени ефекти су генерализирана кожна реакција, артралгија
и, веома ријетко, хепатитис. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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Предозирање

Емеза и гастролават могу бити од користи ако се подузму у року од неколико сати
након узимања. Касније, дијализа може бити корисна. Не постоји одређени про-
тулијек и лијечење је супортивно. 

Чување лијека

Таблете треба чувати у добро затвореним бочицама. 

Литература
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Re po rts, 2003,52(RR-11):1-77. 

2. To man K. To ma n’s tu be rcu lo sis. Ca se de te cti on, tre atme nt, and mo ni to ri ng: qu esti -
ons and answe rs, 2nd ed. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2004. 

3. WHO Mo del Fo rmu la ry 2008. Ge ne va, Wo rld He alth Orga ni za ti on, 2009 (ava ila -
ble at www.who.int/se le cti on_me di ci nes/li st/WMF2008.pdf). 
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Преглед доказа и поступака
у склопу препорука

Према информацијама прикупљеним од Групе за израду смјерница, WHО је фи-
нализирао списак седам кључних питања у вези с лијечењем туберкулозе. Обавље-
не су систематске ревизије литературе за свако питање и прикупљени су докази. 

За свако питање наведени су докази, те су дати описи предности и мана осталих
елемената који су кориштени у креирању препорука. Препоруке су рангиране као
снажне или условне у складу с ГРАДЕ методологијом (Види Поглавље 1, став 1.6
ради описа методологије и дефиниција термина „снажна“, „условна и „слаба“). У
вријеме публикације овог, четвртог издања, докази прикупљени путем неких си-
стематских ревизија нису објављени.1 

Неке примједбе наведене у Сажетку у склопу сваке препоруке садржане су у ставу
„Остала разматрања“ у вези са сваким питањем, доље. Тамо гдје недостаје доказа,
предложена су даљња истраживања (Анекс 5). 

Питање 1. Трајање лијечења рифампицином
Да ли нове пацијенте с плућном ТБЦ треба лијечити рифампицином у склопу ше-
стомјесечног режима или двомјесечног режима лијечења рифампицином? 

Преглед доказа

Систематска ревизија и мета-анализа обухватиле су 21.472 учесника у 312 група у
склопу 57 насумичних контролираних испитивања (РЦТ) обављених у разним ре-
гијама свијета од 1965. године (1). У три од 57 испитивања пацијенти су насуми-
чно лијечени двомјесечним режимом рифампицина или шестомјесечним режимом
рифампицина у групама. Стопе рецидива, неуспјелог лијечења и стечене резисте-
нције на лијек упоређиване су појединачно између пацијената унутар обје анали-
зиране групе пацијената. У склопу мултиваријабилне регресијске анализе, свака
група, од 57 група, која је била предметом насумичних контролираних испитива-
ња третирана је као одвојена кохорта. Резултати су прилагођени у случају да је би-
ло забуне код пацијента и код фактора лијечења. 

Предности и мане преласка на шестомјесечни режим лијечења рифампицином

Три студије у склопу којих су обављене успоредбе појединачно пацијента с пације-
нтом показале су да је ризик од рецидива након шестомјесечног режима лијечења
рифампицином био увелико мањи него код пацијента који је лијечен двомјесечним
режимом лијечења рифампицином. Када би држава прешла с двомјесечног на ше-
стомјесечни режим лијечења рифампицином, добит би износила 112 спријечених
рецидива на узорку од 1000 пацијената који болују од туберкулозе. 

115

A2

1 Табеле добијене ГРАДЕ методом, у смислу необјављеног доказа, могу се добити на захтјев од WHО.
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Регресијска анализа показује да би прелазак на шестомјесечни режим значајно сма-
њио број неуспјелих лијечења и случајева стечене резистенције, поред броја рециди-
ва.1 Ова анализа открила је да је стопа неуспјелих лијечења у склопу режима лијечења
рифампицином од пет до седам мјесеци износила 0,43 пута стопе неуспјелих лијечења
у склопу лијечења рифампицином један до два мјесеца, и 0,32 пута стопе рецидива. У
случајевима неуспјелих лијечења и рецидива након режима од пет до седам мјесеци
лијечења рифампицином, стопа стечене резистенције на лијек износила је 0,28 пута
стопе забиљежене након режима од једног до два мјесеца лијечења рифампицином. 

Пацијенти с резистенцијом на изонијазид имали би много више користи да њи-
хов режим од два мјесеца лијечења рифампицином буде замијењен шестомјесе-
чним режимом. Од пацијената с монорезистенцијом на изонијазид на почетку
лијечења, 38% њих је искусило рецидив након двомјечног режима лијечења рифа-
мпицином, што је значајно више у односу на 5,5% пацијената с рецидивом након
шестомјесечног режима лијечења рифампицином. То значи да би се шестомјесе-
чним режимом лијечења рифампицином спријечило 325 рецидива на узорку од
1000 пацијената2 који почну лијечење с резистенцијом на изонијазид. 

Чак и код пацијената с мултиосјетљивом ТБЦ, омјер рецидива након двомјесечног
режима лијечења рифампицином износио је 8.2%, што је много више од 3.1%, ко-
лико је износио након шестомјесечног режима лијечења рифампицином. Када се
први круг лијечења успореди с поновним лијечењем код пацијената с рецидивом
или чије лијечење није успјело, процјењује се да би се шестомјесечним режимом
лијечења рифампицином спријечило од три до дванаест смртних случајева на 1000
пацијената у успоредби с двомјесечним режимом, анализираним у седам држава
код низа нових пацијената с резистенцијом на лијек. Поред тога, 0.6 – 4.4 неуспје-
лих лијечења и рецидива код пацијената с резистенцијом на лијек која не потпада
под МДР било би спријечено међу 1000 пацијената с ТБЦ-ом, али би се створило
додатних 0.6 – 1.3 случајева мултирезистентне ТБЦ. 

Међу пацијентима с рецидивом или чије лијечење није успјело након првог круга ше-
стомјесечног режима лијечења рифампицином, регресијска анализа је открила да је
дошло до смањења стопе укупне стечене резистенције на лијек. Међутим, образац сте-
чене резистенције био је другачији од оног код пацијената који су лијечени двомјесе-
чним режимом. Ризик од стицања резистенције која не потпада под мултирезистенцију
већи је код двомјесечног режима лијечења рифампицином, али ризик од стицања му-
лтирезистенције је већи код шестомјесечног режима лијечења рифампицином. Међу
неуспјелим лијечењима, омјер мултирезистенције се предвиђа у износу од 4 до 56% на-
кон иницијалног двомјесечног режима лијечења рифампицином, али 50 - 94% након
иницијалног шестомјесечног режима лијечења рифампицином. 

Остала разматрања

Како би се стицање мултирезистенције свело на минимум, од кључног је значаја
да се у склопу НТП-а осигруа адекватан надзор над лијечењем рифампицином. На-
дзор над пацијентом током четверомјесечне фазе наставка лијечења захтијева до-

1 Разлика између неуспјелих лијечења и стечене резистенције није статистички значајна у смислу ова
три РТЦ испитивања. 

2 38 минус 5,5 по 100 = 325 на 1000.
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датне ресурсе у подручјима гдје пацијенти сами узимају лијек током фазе наставка
лијечења, а то је инвестиција која би могла накнадити средства у смислу спријече-
них рецидива (те тиме и поновних лијечења). У 2008. години 23 државе (у које спа-
дају и четири с великим оптерећењем од болести) још увијек су примјењивале
двомјесечни режим лијечења рифампицином код нових пацијената. Ове државе
пријавиле су 706 905 нових случајева у 2007. години или 13% свих случајева ТБЦ у
свијету који су пријављени те године. Такође се може размотрити опција да када
се наручује путем механизма Глобалног омогућавања лијекова, један 2ХРЗЕ/4ХР
пакет за пацијента је 4 – 10 долара јефтинији него 2ХРЗЕ/6ХЕ пакет. 

Интерферирање рифампицина с антиретровиралном терапијом (АРТ) представља
проблем. Прелазак на шестомјесечни режим лијечења рифампицином значи да се
ово интерферирање мора имати у виду током читавих шест мјесеци прије него са-
мо током прва два мјесеца терапије. Међутим, шестомјесечни режим лијечења ри-
фампицином показао се корисним код особа које живе с вирусом ХИВ-а (Види
Питање 4 доље), а интерферирање лијекова може се ријешити (види став 5.6.1).
Поред тога, АРТ терапија се често иницира током прва два мјесеца лијечења тубе-
ркулозе кад режим лијечења укључује рифампицин. Претпоставили смо да сви па-
цијенти преферирају режим који спашава животе. 

Закључак

Препоруке 1.1 и 1.2 дају велику предност спашавању живота. Имајући у виду како
висок квалитет доказа о предности тако и чињеницу да се могућа штета од стицања
мултирезистенције може ублажити надзором над лијечењем (те измјеном режима
за нове пацијенте у подручјима с високим нивоом резистенције на изонијазид), обје
ове препоруке оцјењујемо као снажне. Периодична истраживања на пољу резисте-
нције на лијек (или праћење ситуације) у свакој држави од суштинског су значаја за
праћење утјецаја режима и учинка укупног програма лијечења. 

n Препорука 1.1 
Нове пацијенте с плућном ТБЦ треба лијечити рифампицином у склопу ше-
стомјесечног режима: 2ХРЗЕ/4ХР

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 1.2 
Режим лијечења 2ХРЗЕ/6ХЕ треба обуставити. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 2. Учесталост дозирања код нових пацијената
Када се држава опредијели за 2ХРЗЕ/4ХР, треба ли пацијенте лијечити дневном
дозом или три пута седмично током интензивне фазе лијечења? 

Преглед доказа

Систематска ревизија и мета-анализа обухватиле су 21. 472 учесника у 312 група у
склопу 57 насумичних контролираних испитивања (РЦТ) обављених у разним ре-
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гијама свијета од 1965. године (1). У склопу мултиваријабилне регресијске анали-
зе, свака група од 57 која је била предметом насумичних контролираних испити-
вања третирана је као одвојена кохорта. Резултати су прилагођени у случају да је
било забуне код пацијента и код фактора лијечења. У склопу само једне студије 223
пацијента евалуиран је режим лијечења рифампицином два пута седмично до кра-
ја лијечења. Ова студија није обухваћена мета-анализом. 

Предности и мане интермитентног дозирања

Није забиљежено значајније повећање броја неуспјелих случајева, рецидива или
стечене резистенције на лијек у склопу дозирања на дневној основи током чита-
вог лијечења у успоредби са сљедећим интермитентним режимима лијечења но-
вих пацијената с ТБЦ-ом у цјелини: 

— дневно, потом три пута седмично
— дневно, потом два пута седмично или
— три пута седмично током читавог лијечења. 

Међутим, регресијска анализа показала је да је стопа стечене резистенције на ли-
јек код пацијената који су примали дозе три пута седмично током читаве терапи-
је била 3,3 пута већа него код пацијената који су примали дневне дозе током
читавог лијечења. 

Мета-анализа није открила никакве разлике у стопама неуспјелих лијечења, реци-
дива и стечене резистенције код мултиосјетљивих пацијената који су лијечени пре-
ма споменутим распоредима дозирања. Међутим, лијечење три пута седмично током
интензивне фазе код пацијената с утврђеном резистенцијом на изонијазид прије по-
четка лијечења било је повезано са знатно већим ризиком од неуспјелог лијечења и
стечене резистенције на лијек у склопу друге мета-анализе (види Питање 3). 

Остала разматрања

Када се обавља у здравственој установи, дневно дозирање представља већи терет
по програме за ТБЦ и пацијенте од интермитентне терапије. Интермитентни ре-
жими захтијевају снажније програме с квалитетнијим надзором над пацијентом,
али све режиме треба проводити с пуним надзором над пацијентом и пуном по-
дршком пацијенту (види Поглавље 6). 

Студије преференци пацијената када су у питању распореди дозирања нису биле
предмет систематске ревизије. 

Није се сматрало да већа доза изонијазида током интермитентне терапије узроку-
је повећану инциденцију нежељених ефеката. (Доза рифампицина остаје непро-
мијењена током интермитентне терапије.) 

У склопу међународног, насумичног испитивања мултицентра (Студија „А“ Уни-
је) Јиндани, Нунн & Енарсон, откривено је да је дозирање три пута седмично резу-
лтирало изразито мањим постотком конверзије културе након два мјесеца (2).
Током израде препорука, ова ставка је узета као важна, али не и као круцијална у
смислу одлучивања (Анекс 3), и није обухваћена систематском ревизијом.
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Закључак

Код нових пацијената без ХИВ инфекције високо квалитетни докази нису показа-
ли значајне разлике између режима који су укључивали дневно дозирање током
читавог лијечења, дневно дозирање иницијално, па потом интермитентно током
фазе наставка, те дозирање три пута седмично током читавог лијечења. 

Дневно1 дозирање је оптимална опција јер се вјероватно постиже боље придржа-
вање терапије у склопу увјета које пружа програм. Поред тога, мета-анализе су по-
казале супериорност дневног (у успоредби с дозирањем три пута седмично)
дозирања током интензивне фазе код пацијената с резистенцијом на изонијазид
утврђеном прије лијечења, те супериорност у смислу спречавања стицања резисте-
нције на лијек код пацијената у цјелини. 

С обзиром на горе споменуте распореде дозирања, Препорука 2, којом се подржа-
ва дневно дозирање током читаве терапије, рангирана је као снажна препорука.
Интермитентни режими дозирања три пута седмично, који су једнако ефикасни,2

наведени су као алтернативе за дневно дозирање током читаве терапије. 

Не постоји довољно доказа који би подржали режиме дозирања лијека два пута
седмично током читаве терапије. У оперативном смислу, дозирање два пута седми-
чно се не препоручује, јер изостављање једне дозе значи да пацијент прима само
половину терапије. Зато је препорука која искључује овај режим рангирана као
снажна. 

n Препорука 2.1 
Гдје год је могуће, оптимална учесталост дозирања за нове пацијенте с плу-
ћном ТБЦ је дневно дозирање током читаве терапије. 

(Снажна/висок ниво доказа) Постоје двије алтернативе за Препоруку 2.1: 

n Препорука 2.1А
Нови пацијенти с плућном ТБЦ могу примати дневну дозу током инте-
нзивне фазе, те након тога наставити примати дозу три пута седмично у
фази наставка лијечења [2ХРЗЕ/4(ХР)3] под условом да се свака доза ди-
ректно опсервира. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 2.1Б
Дозирање три пута седмично током читаве терапије [2(ХРЗЕ)3/4(ХР)3]
може бити још једна алтернатива за Препоруку 2.1, под условом да се сва-
ка доза директно опсервира и да пацијент НЕ живи с вирусом ХИВ-а или
да не живи у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

1 Иако дефиниција термина варира од државе до државе, „дневно“ се односи на најмање пет пута се-
дмично. 

2 Дозирања три пута седмично се примјенују у склопу различитих распореда од државе до државе. 
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n Препорука 2.2 
Нови пацијенти с ТБЦ-ом не би требали примати дозе два пута седмично то-
ком читавог лијечења, осим ако се такво дозирање не врши у контексту фо-
рмалног истраживања. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 3. Иницијални режим у државама с високим нивоима
отпорности на изонијазид

У државама с високим нивоом резистенције на изонијазид код нових пацијената,
треба ли у фази наставка (која подразумијева изонијазид и рифампицин) проми-
јенити нешто у стандардном лијечењу свих нових пацијената како би се спријечио
развој мултирезистенције? (Ово питање се односи на државе у којима се не врши
тестирање осјетљивости на изонијазид код нових пацијената (или су налази недо-
ступни) прије почетка фазе наставка лијечења). 

Преглед доказа

Систематска ревизија, описана у склопу питања 1 и 2, открила је да су пацијенти с
раније утврђеном резистенцијом на изонијазид (али са осјетљивошћу на рифампи-
цин и стрептомицин) када су примали терапију рифампицином пет до седам мје-
сеци имали 22 пута већу вјероватноћу стицања резистенције на лијек од пацијената
који су почели терапију прилагођену осјетљивости на лијек (1). 

Систематска ревизија и мета-анализа обављене су у 33 испитивања која су обухва-
тала 1.907 нових и раније лијечених пацијената с монорезистенцијом на изонија-
зид.1 Кориштење најмање три дјелотворна лијека у фази наставка лијечења било
је повезано са значајним смањењем ризика од неуспјелог лијечења, а кориштење
четири или више дјелотворних лијекова током интензивне фазе лијечења било је
повезано са значајним смањењем ризика од неуспјелог лијечења, рецидива и сти-
цања резистенције на лијек. Дневно дозирање током интензивне фазе било је по-
везано са значајним смањењем ризика од неуспјелог лијечења и стицања
резистенције на лијек. Кориштење стрептомицина било је повезано са значајним
смањењем ризика од неуспјелог лијечења и стицања резистенције на лијек. Ризик
од рецидива био је значајно смањен примјеном шестомјесечног режима лијечења
рифампицином у успоредби с два мјесеца, те пет мјесеци пиразинамида у успоре-
дби с терапијом без пиразинамида. 

Предности и мане додавања етамбутола у фази наставка лијечења

Додавање етамбутола сматрало се интервенцијом која има циљ избјегавање нече-
га што би, заправо, било монотерапија у фази наставка лијечења нових пацијена-
та с резистенцијом на изонијазид (3). Подаци прикупљени праћењем ситуације
показују да само 0,6% нових пацијената има резистенцију и на етамбутол и на изо-
нијазид, што указује на то да је режим потенцијално дјелотворан (4). 

1 Рукопис је достављен, али није био објављен у вријеме објаве овог документа. ГРАДЕ табеле су до-
ступне код WHО, на захтјев. 
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Додавање етамбутола у фази наставка лијечења рифампицином и изонијазидом има
неколико могућих мана. У државама у којима је ниво резистенције на изонијазид код
нових пацијената једнак средњем свјетском просјеку од 7.4%, 74 пацијента с ТБЦ-ом
од 1000 има резистенцију на изонијазид. То значи да на сваких 1000 нових пацијена-
та с ТБЦ-ом 926 пацијената с осјетљивошћу ТБЦ на изонијазид беспотребно прима-
ју етамбутол како би се лијечило њих 74 с резистенцијом на изонијазид. За ово издање
није обављена систематска ревизија очне токсичности изазване етамбутолом. 

Иако широка употреба етамбутола може повећати ризик од стицања резистенци-
је на етамбутол, етамбутол није од толико кључног значаја за лијечење мултирези-
стентне ТБЦ колико су то ињективни агенси или флуорокинолони. Стицање
резистенције на етамбутол је мање штетно од стицања резистенције на двије кла-
се лијека које чине темељ режима лијечења мултирезистентне ТБЦ. Међутим, изо-
стављање мање токсичног лијека (ако мултирезистентни сој остане и даље
осјетљив) може угрозити изљечење мултирезистентне ТБЦ. 

Остала разматрања

Постојање комбинације фиксне дозе, која се састоји од изонијазида, етамбутола и
рифампицина чини додавање етамбутола изводљивим у пракси. Државе могу ко-
ристити податке својих истраживања о резистенцији на лијек код нових пације-
ната како би утврдиле да ли ниво резистенције на изонијазид код нових пацијената
оправдава увођење етамбутола.1 Међутим, око 50% држава (у које спадају и чети-
ри с високим оптерећењем од обољења) нема податке из ових истраживања, чак
нити на поддржавном нивоу (4).2  Разматрано је неколико алтернатива етамбуто-
лу, али су одбачене као средство „заштите рифампицина“ код пацијената с раније
утврђеном резистенцијом на изонијазид, како слиједи: 

• Мета-анализа је показала да је лијечење у трајању од пет или више мјесеци пира-
зинамидом повезано са значајно смањеним процентом рецидива, али не и са сма-
њеним ризиком од стицања резистенције на лијек. Иако није обављена систематска
ревизија података о нежељеним ефектима, пиразинамид може изазвати хепатото-
ксичност (посебно ако се даје у антиретровиралној терапији). Болови у зглобови-
ма повезани с пиразинамидом могу довести до лошег придржавања терапије. 

• Иако вјероватно дјелотворан у спречавању стицања резистенције на лијек, флу-
орокинолон у фази наставка лијечења свих нових пацијената може угрозити
дјеловање ове кључне класе лијекова у лијечењу мултирезистентне ТБЦ. 

• Размаз спутума урађен након два мјесеца лијечења није од помоћи у открива-
њу резистенције на изонијазид стечене прије лијечења (Питање 5). 

1 Анекс 1 (стр. 121) четвртог Пројекта WHО/ИУАТЛД на пољу резистенције на анти-ТБЦ лијекове
обухвата најновија истраживања сваке државе на пољу резистенције на лијек код нових пацијена-
та. Како би утврдиле ниво било које резистенције на изонијазид (искључивши МДР), државе мо-
рају обавити сљедећу калкулацију: % било које резистенције на изонијазид (колона 12) минус %
МДР (колона 30). Овај анекс је доступан на wеб страници: www.who.int/tb/fe atu res archi ve/drsre po -
rt_la unch_26fe b08/en/index.html. 

2 Омјер узорака у истраживањима WHО о резистенцији на лијек довољно је велик да може осигура-
ти прецизне податке на нивоу државе, али не и податке за подрегије или категорије (уколико за
њих није био узет конкретан узорак). 
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Закључак

Овом препоруком даје се велика предност спречавању развоја мултирезистенције
у подручјима гдје постоји преваленција резистенције на изонијазид код нових па-
цијената и гдје се не врши тестирање осјетљивости на изонијазид код нових паци-
јената (или налази нису доступни) прије почетка фазе наставка лијечења. Ово је
условна препорука из доље наведених разлога. 

Најдјелотворнији режим лијечења ТБЦ отпорне на изонијазид није познат. Недо-
вољан је број доказа у смислу додавања етамбутола како би „заштитио рифампи-
цин“ код пацијената код којих је установљена отпорност на изонијазид прије почетка
лијечења. Докази очног токсицитета од примјене етамбутола нису систематски ана-
лизирани у сврху ове ревизије, али ризик од трајног сљепила постоји. 

Зато је потребно хитно обавити даљње истраживање (види Анекс 5) како би се
дефинирао ниво отпорности на изонијазид који би оправдао додавање етамбу-
тола (или других лијекова) у фази наставка стандардног режима лијечења нових
пацијената с ТБЦ-ом у склопу програма за ТБЦ, тамо гдје се не врши тестирање
осјетљивости на изонијазид (или су налази недоступни) прије почетка фазе на-
ставка лијечења. 

Види и Питање 2: Код пацијената с утврђеном резистенцијом на изонијазид при-
је лијечења, дневно дозирање током интензивне фазе било је повезано са знача-
јним смањењем ризика од неуспјелог лијечења и стицања резистенције на лијек, у
односу на дозирање три пута седмично током интензивне фазе лијечења. 

n Препорука 3 
Код категорија пацијената с познатим или суспектним високим нивоима
отпорности на изонијазид, нови пацијенти с ТБЦ-ом могу примати ХРЕ као
терапију у фази наставка лијечења као прихватљиву алтернативу за ХР. 

(Слаба/недовољно доказа, мишљење експерата) 

Питање 4.  Лијечење ТБЦ код особа које живе с вирусом ХИВ-а
Треба ли интермитентне терапије примјењивати на особе које живе с вирусом
ХИВ-а? Колико би требало трајати лијечење туберкулозе код особа које живе с ви-
русом ХИВ-а? 

Преглед доказа

Систематска ревизија и мета-анализа шест насумичних контролираних испитива-
ња и 23 кохортне анализе осигурале су заједничке процјене о неуспјелим лијече-
њима, рецидивима или смртним случајевима у односу на трајање лијечења
рифампицином, те у успоредби ефеката дневног дозирања током интензивне фа-
зе и ефеката интермитентне терапије током читавог лијечења (5). Систематска ре-
визија је открила значајно смањење броја неуспјелих лијечења и рецидива у
групама пацијената гдје су неки или сви пацијенти примали АРТ терапију. 
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Предности и мане интермитентне терапије у интензивној фази,
те продужења трајања терапије

Према регресијској анализи, вјероватноћа неуспјелог лијечења или рецидива би-
ла је 1,8-2,5 пута већа након интермитентне терапије него након дневног дозира-
ња током интензивне фазе. У успоредби с осам или више мјесеци лијечења
рифампицином, режими од два мјесеца рифампицина показали су троструко ве-
ћи ризик од рецидива, а шестомјесечни режими показали су 2,2 пута већи ризик. 

Остала разматрања и закључци

Будући да су сви подаци систематске ревизије темељени на кохортним анализама, ква-
литет података се сматра лошим. Ипак, дневно дозирање током интензивне фазе сма-
тра се снажном препоруком код особа које живе с вирусом ХИВ-а из сљедећих разлога: 

• Прелазак с интермитентне на дневну терапију током интензивне фазе предста-
вља паметно кориштење ресурса с обзиром на потенцијалну добит. 

• Сматра се да пацијенти преферирају режим лијечења који смањује број неуспје-
лих лијечења и рецидива, чак иако морају долазити у здравствену установу да
би примали дневне дозе. 

Мета-анализа пацијената с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а није садржавала
податке о успоредби учинака дневног дозирања и дозирања три пута седмично то-
ком фазе наставка лијечења. Из тог разлога и због досљедности с Препоруком 2.1,
Препоруке 4.2 и 4.3 су рангиране као условне. 

Неке групе стручњака препоручиле су продужење лијечења након шест мјесеци
код неких особа које живе с вирусом ХИВ-а (6), а мета-анализа је показала како је
то било повезано са значајним смањењем стопе рецидива (5). Међутим, неколико
других питања добило је већу тежину. Одвојени режими за пацијенте с ТБЦ-ом
који живе или не живе с вирусом ХИВ-а били би врло проблематични, у операти-
вном смислу, те би могли повећати стигматизираност. Остале потенцијалне мане
продужења лијечења су стицање резистенције на рифампицин и дужи период то-
ком којег су опције антиретровиралне терапије ограничене (због интерферирања
рифампицина с АРТ терапијом). 

n Препорука 4.1 
Пацијенти с ТБЦ-ом код којих је познат ХИВ позитиван статус, те сви паци-
јенти с ТБЦ-ом који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а, треба-
ју бити лијечени од ТБЦ-а на дневној основи, барем током интензивне фазе. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 4.2 
Током фазе наставка лијечења оптимална учесталост дозирања је такође дне-
вно дозирање за ове пацијенте

(Снажна/висок ниво доказа) 
1 Окружења с преваленцијом вируса ХИВ-а дефинирају се као државе, поддржавне управне једини-

це или одабране установе гдје је преваленција вируса ХИВ-а међу одраслим, трудницама ≥ 1 % или
је међу пацијентима с ТБЦ-ом ≥ 5 % (7). 
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n Препорука 4.3 
Ако дневно дозирање током фазе наставка лијечења није могуће за ове па-
цијенте, дозирање три пута седмично током фазе наставка лијечења је при-
хватљива алтернатива. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 4.4 
Препоручује се да пацијенти с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а требају има-
ти исту дужину лијечења као и пацијенти с ТБЦ-ом с негативним ХИВ налазом. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 5. Праћење спутума током лијечења плућне ТБЦ код
пацијената с позитивним налазом размаза

Код пацијената с плућном ТБЦ који иницијално имају позитиван налаз размаза,
колико је дјелотворно праћење узорака спутума у сврху предвиђања рецидива, не-
успјешног лијечења и отпорности на изонијазид прије почетка лијечења? 

Преглед доказа

Како би се утврдила могућност предвиђања рецидива на темељу размаза спутума на-
кон два или три мјесеца лијечења, резултати насумичних контролираних испитива-
ња које је обавило Британско вијеће за истраживања у медицини (Бритисх Медицал
Ресеарч Цоунцил МРЦ), на узорку од око 1900 пацијената, током 70.-тих и 80.-тих
година прошлог вијека широм Азије и источне Африке, поново су анализирани.1
Сви пацијенти лијечени су шестомјесечним режимом с најмање четири лијека то-
ком почетна два мјесеца. Утврђена осјетљивост на лијек, према налазу размаза на-
кон два или три мјесеца код откривања пацијената с потенцијалним рецидивом,
износила је мање од 40%. Мање од једне четвртине пацијената с позитивним нала-
зом размаза доживјеће рецидив (под претпоставком стопе рецидива од 7%). 

Одвојеном систематском ревизијом2 такође је утврђена ограничена могућност пре-
двиђања рецидива на основи налаза размаза након два или три мјесеца лијечења.
У смислу евалуације дијагностичког тестирања (7), сматра се да поновне анализе
испитивања Британског вијећа садрже доказе средње ниског, а систематска реви-
зија доказе ниског квалитета. Утврђивање могућности предвиђања неуспјелог ли-
јечења на темељу размаза није могуће из сљедећих разлога: 

• Током испитивања Британског вијећа утврђено је неколико неуспјелих лијече-
ња, те због тога није било могуће обавити вјеродостојну анализу. 

• У систематској ревизији квалитет доказа прикупљен из многих студија које су
се бавиле неуспјелим лијечењима је веома низак. 

1 Првобитно објављени налази ових студија били су утемељени на анализи категорија пацијената.
Поновна анализа се темељи на пацијенту поједично и подацима лијечења. Све културе су урађене
на чврстим медијима. 

2 Рукопис није био објављен у вријеме објаве овог документа. ГРАДЕ табеле су доступне на захтјев
код WHО. 
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Предности и мане размаза након три мјесеца, 
те ако је налаз позитиван, културе и ДСТ теста

Главни разлог за препоручивање додатног прегледа размаза спутума након три
мјесеца лијечења јест да се открије слаба реакција на терапију прије петог мјесеца
лијечења (садашњи алгоритам). Велики нагласак се ставља на откривање мултире-
зистенције што је прије могуће, иако су поновне анализе испитивања Британског
вијећа за истраживања у медицини откриле да се налазима размаза или културе
након првог, другог, трећег или четвртог мјесеца лијечења не може открити по-
стојање резистенције на изонијазид на почетку лијечења. (Студије Британског ви-
јећа су обављене прије појаве резистенције на рифампицин, те због тога нису
релевантне у смислу праћења спутума у сврху откривања мултирезистентне ТБЦ). 

Такође је размотрена и алтернатива за преглед размаза након два мјесеца који за-
хтијева преглед културе. Предност би била раније откривање мултирезистентне
ТБЦ (јер многе државе не врше ДСТ тестирање на почетку терапије). Међутим,
постоје предности у склопу програма за ТБЦ у смислу прегледа размаза након три
мјесеца лијечења (прије него након два мјесеца), који захтијева преглед културе и
ДСТ тестирање. На сваких 1000 пацијената с ТБЦ-ом чији је налаз размаза био по-
зитиван на почетку терапије, очекује се да ће их 183 и даље имати позитиван налаз
размаза на крају другог мјесеца лијечења, те 83 на крају трећег мјесеца лијечења.
Прегледом културе и ДСТ тестирањем на крају трећег мјесеца лијечења, боље не-
го на крају другог мјесеца, у склопу државног програма за ТБЦ, биће мање 100 па-
цијената којима ће требати ти сложени лабораторијски тестови на сваких 1000
пацијената који почињу терапију. 

Остала разматрања и закључци

Овим препорукама и даље се заговара праћење спутума, а циљ је процјена дјело-
творности програма. Велик нагласак се ставља на потребу откривања могућности
неуспјеха лијечења због мултирезистентне ТБЦ што је могуће раније током лије-
чења, а не након петог мјесеца лијечења (ранији WHО алгоритам). С обзиром на
умјерено низак и низак квалитет доказа и практичне проблеме због слабе могу-
ћности предвиђања рецидива на основу размаза, ова препорука је рангирана као
условна. 

n Препорука 5.1 
Код пацијената с плућном ТБЦ лијечених лијековима прве линије, микро-
скопија размаза спутума се може обавити након интензивне фазе лијечења. 

(Условна/висок и средње висок ниво доказа) 

n Препорука 5.2 
Код нових пацијената, ако се размаз узорка узетог на крају интензивне фа-
зе (након два мјесеца) покаже позитивним, микроскопију размаза спутума
би требало обавити на крају трећег мјесеца. 

(Снажна/Висок ниво доказа) 
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n Препорука 5.3 
Код нових пацијената, ако се размаз узорка узетог на крају интензивне фа-
зе (након три мјесеца) покаже позитивним, треба обавити културу спутума
и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

n Препорука 5.4 
Код раније лијечених пацијената, ако је код узорка узетог на крају интензи-
вне фазе (након три мјесеца) налаз размаза позитиван, треба обавити култу-
ру спутума и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ). 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 6. Продужење лијечења код нових пацијената с плућном ТБЦ
Код нових пацијената с плућном ТБЦ, колико је дјелотворно продужење лијече-
ња у смислу спречавања неуспјешног лијечења или рецидива? 

Преглед налаза

У склопу систематске ревизије откривена је само једна релевантна студија.1 У окви-
ру студије која се тренутно обавља у Бангладешу на пољу шестомјесечног режима
лијечења рифампицином анализиран је насумичан број од 3775 нових пацијената
с позитивним налазом размаза након два мјесеца или након продуженог лијечења
на три мјесеца (продужење интензивне фазе од два мјесеца за још један мјесец) или
без додатног једног мјесеца. 

Предности и ризици продужења лијечења пацијената чији је налаз
размаза позитиван након два мјесеца лијечења

Прелиминарни налази након годину дана показали су да је код пацијената с про-
дуженим (додатним) мјесецом лијечења стопа рецидива значајно смањена (рела-
тивни ризик 0,37, 95% ЦИ 0,21, 0,66) у односу на оне без продужене терапије.
Смањени постотак неуспјелих лијечења с додатним мјесецом није статистички зна-
чајан. С обзиром на прелиминарну природу налаза и пасивну контролу пацијена-
та, докази из Бангладеша оцијењени су као докази умјереног квалитета. 

На узорку од 1000 пацијената с ТБЦ-ом, у смислу 7% ризика од рецидива, на осно-
ву студије из Бангладеша се може предвидјети да ће продужењем лијечења 183 па-
цијента с позитивним налазом размаза након два мјесеца спријечити 16 од 70
очекиваних рецидива.2 Међутим, да би се постигло ових 23% смањења рецидива,
за 158 пацијената од 1000 ће се погрешно предвидјети рецидив. Њихово лијечење
би било беспотребно продужено. 
1 ГРАДЕ табеле су доступне код WHО, на захтјев. 
2 Процјене из Питања 5 показују да ће се прегледом размаза након два мјесеца правилно утврдити да ће

25 пацијената искусити рецидив, те неправилно 158 пацијената који неће искусити рецидив. Ако се про-
дужи интензивна фаза лијечења ових 25 пацијената, студијом из Бангладеша се предвиђа да ће код њих
доћи до 37% смањења у смислу рецидива. Умјесто да свих 25 пацијената искусе рецидив, само њих 9 од
1000 ће доживјети рецидив (0,37 x 25). То значи да би 16 рецидива било спријечено. Дакле, умјесто 70
очекиваних рецидива у кохорти од 1000 пацијената, чији налаз размаза се ради након два мјесеца и, ако
је позитиван, чије се лијечење продужује, резултат ће бити 54 рецидива, што је смањење од 23%. 
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Остала разматрања и закључци

Иако продужење терапије рифампицином послије шест мјесеци лијечења смањује
ризик од рецидива,1 постоје добри докази према којима се може утврдити који па-
цијенти ће имати највише користи од продужења. Хисторијски гледано, када је ре-
жим код новог пацијента укључивао само два мјесеца рифампицина, продужење
интензивне фазе је подразумијевало додатни мјесец надзора над лијечењем рифа-
мпицином. Овај додатни мјесец је сада мање важан кад је препоручени режим шест
мјесеци лијечења рифампицином под надзором. С обзиром на наведено и прелими-
нарне налазе једне студије са средњим квалитетом података, условна препорука гла-
си да се не продужава лијечење на темељу позитивног налаза размаза урађеног након
два мјесеца лијечења. 

n Препорука 6 
Код пацијената чији је режим укључивао рифампицин током читавог лије-
чења, ако је размаз спутума позитиван на крају интензивне фазе, не препо-
ручује се продужење интензивне фазе. 

(Снажна/висок ниво доказа) 

Питање 7. Раније лијечени пацијенти
Која (ако иједна) категорија пацијената треба обавити поновно лијечење лијеко-
вима прве линије? 

Преглед налаза

Систематском ревизијом није откривено ниједно насумично контролирано испити-
вање осмомјесечног поновног лијечења лијековима прве линије. Шест кохортних ана-
лиза овога режима код раније лијечених пацијената обухватило је 898 пацијената с
мултиосјетљивим сојевима и 124 пацијента с монорезистенцијом на изонијазид. Сто-
пе неуспјелих лијечења кретале су се између 1% и 27% код пацијената с мултиосјетљи-
вом ТБЦ и између 18% и 44% код пацијената с монорезистенцијом на изонијазид (8). 

У изради препорука, режим поновног лијечења лијековима прве линије разматран
је само у смислу емпиријске терапије док се чека на налазе ДСТ теста, код раније
лијечених пацијената са средњом и малом вјероватноћом мултирезистенције.2 Ме-
ђутим, препоруке нису рангиране јер квалитет доказа није евалуаирана у складу с
ГРАДЕ методологијом. 

АНЕКС 2. ПРЕГЛЕД ДОКАЗА И ПОСТУПАКА У СКЛОПУ ПРЕПОРУКА
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1 Успоредба пацијента с пацијентом, описана у Питању 1, показала је разлику од 4% између оних ко-
ји искусе рецидив након шестомјесечног режима лијечења рифампицином и оних с рецидивом на-
кон девет мјесеци лијечења рифампицином. 

2 Државе које уведу рапид ДСТ тестирање (као што су испитивања молекуларном пробом) моћи ће по-
тврдити или искључити мултирезистенцију у року од неколико сати или неколико дана. Тиме се омо-
гућава одабир режима на почетку лијечења на основу налаза. Овим државама нису потребни режими
поновног лијечења лијековима прве линије. Државама које користе конвенционалне методе ДСТ те-
стирања потребан је емпиријски режим за мултирезистенцију код раније лијечених пацијената са сре-
дњом или малом вјероватноћом мултирезистенције док се чека на налазе ДСТ теста. За пацијенте са
средњом или малом вјероватноћом мултирезистентне ТБЦ, предности и мане осмомјесечног режима
поновног лијечења лијековима прве линије (док се чека на налазе ДСТ теста) описане су у тексту.
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Предности и мане режима поновног лијечења лијековима прве линије
код пацијената са средњом или малом вјероватноћом мултирезистенције

Код поновног лијечења пацијената који нису мултирезистентни, режимом поновног
лијечења лијековима прве линије избјегава се продужење лијечења токсичним лије-
ковима друге линије. Друге предности за пацијенте који нису мултирезистентни по-
дразумијевају уштеду пацијентовог времена и ресурса и, вјероватно, смањење ризика
од одгађања лијечења. Кориштењем само лијекова прве линије, режим поновног ли-
јечења, према препоруци WHО, штеди ресурсе програма и одржава дјеловање флу-
орокинолона и ињективних агенаса (амикацина и канамицина) код пацијената којима
су ови лијекови пријеко потребни (нпр. код оних с потврђеном мултирезистенцијом). 

На глобалном нивоу, 65% раније лијечених пацијената има М. туберцулосис орга-
низме који су још увијек потпуно осјетљиви на лијек (4). Код тих пацијената режим
поновног лијечења лијековима прве линије пружа предност узимања два најбоља
антитуберкуланта, изонијазида и рифампицина. Код 12,4% раније лијечених паци-
јената на глобалном нивоу чија је М. туберцулосис резистентна на изонијазид, али
не и мултирезистетна, дјелотворност режима поновног лијечења лијековима прве
линије није доказана. Међутим, подаци садржани у тексту под Питањем 3 сугерира-
ју да кориштење стрептомицина, дневних доза током интензивне фазе и четири дје-
лотворна лијека током интензивне фазе може побољшати исход лијечења. 

Главна мана осмомјесечног режима поновног лијечења лијековима прве линије је-
ст што ће раније лијечени пацијенти који имају мултирезистенцију (15,3% на гло-
балном нивоу) имати неадекватно лијечење током седмица и мјесеци чекања на
налазе ДСТ тестирања. Ти пацијенти могу постати још болеснији и уморнији, пре-
нијети мултирезистенцију на друге, те тражити помоћ у лијечењу од пружатеља
услуга који нису повезани с НТП-ом и који можда не раде према смјерницама
НТП-а за лијечење. Режим поновног лијечења мултирезистенције лијековима прве
линије може резултирати и стицањем резистенције на етамбутол. 

Остала разматрања

Код поновног лијечења пацијената са средњом и малом вјероватноћом мултире-
зистенције, разматране су и одбачене сљедеће алтернативе режиму поновног ли-
јечења лијековима прве линије: 

• 6ХРЗЕ може бити дјелотворан против М. туберцулосис резистентне на изони-
јазид (види Питање 3), али је токсичност проблем кад се пиразинамид користи
у читавој терапији. 

• 2ХРЗЕ/4ХРЕ се препоручује код пацијената с високим нивоом резистенције на
изонијазид (види Питање 3), али 10,3% раније лијечених пацијената има рези-
стенцију на етамбутол (у односу на 2,5% нових пацијената) (4), због чега је овај
режим мање дјелотворан. 

• Изостављање стрептомицина из режима поновног лијечења није прихваћено
јер овај ињективни агенс може појачати ефекат овог режима (види Питање 3)
и не угрожава дјеловање амикацина или канамицина код пацијената с мулти-
резистенцијом.

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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• Примјена истог шестомјесечног режима као оног који се користи код нових паци-
јената је одбачена. Код 15,3% раније лијечених пацијената који имају мултирези-
стентну ТБЦ, четири мјесеца изонијазида и рифампицина у фази наставка лијечења
теоретски не би угрозило дјеловање етамбутола у истој оној мјери колико и осам
мјесеци са 5ХРЕ у фази наставка. Код 12,4% прије лијечених пацијената с резисте-
нцијом на изонијазид, али без мултирезистенције, давање изонијазида и рифампи-
цина у фази наставка лијечења могло би довести до стицања мултирезистенције.
Због тога је кориштење истог режима као код нових пацијената у сврху очувања
дјеловања етамбутола вјероватно одбачено због ризика од стицања резистенције
на рифампицин код пацијената с прије утврђеном резистенцијом на изонијазид. 

• Опција појачања осмомјесечног режима поновног лијечења флуорокинолоном или
ињективним агенсом који није стрептомицин одбачена је како би се очувало дје-
ловање ова два лијека прве класе, која су темељ лијечења мултирезистенције. 

Закључак

У успоредби с алтернативом за примјену режима за МДР код свих раније лијечених
пацијената, ризици (токсичност, трошак и развој резистенције на важне лијекове за
лијечење мултирезистенције) надилазе предности. Није откривена ниједна друга алте-
рнатива осмомјесечном режиму поновног лијечења лијековима прве линије. Будући
да су докази за овај режим веома слаби, ова препорука је рангирана као условна. 

n Препорука 7.1 
Узорке за културу и тестирање осјетљивости на лијек (ДСТ) потребно је узе-
ти од раније лијечених пацијената с ТБЦ-ом прије или на почетку лијечења.
ДСТ треба обавити најмање за изонијазид и рифампицин

n Препорука 7.2 
У окружењима у којима је доступан рапид молекуларни тест осјетљивости
на лијек, налази требају бити основа одабира режима лијечења. 

n Препорука 7.3 
У окружењима у којима рапид молекуларни тест осјетљивости на лијек ни-
је рутински доступан у сврху утврђивања лијечења пацијената појединачно,
емпиријско1 лијечење треба почети на сљедећи начин: 

n Препорука 7.3.1 
Пацијенти с ТБЦ-ом чије лијечење није успјело2 или друге категорије па-
цијената с великом вјероватноћом мултирезистенције (МДР-ТБЦ) тре-
бају отпочети с емпиријском терапијом за МДР. 

n Препорука 7.3.2 
Пацијенти с ТБЦ-ом који се врате након одгођеног лијечења или реци-
дива послије првог круга лијечења могу се поново лијечити лијековима
прве линије 2ХРЗЕС/1ХРЗЕ/5ХРЕ ако подаци за дату државу показују
ниске или средње ниске нивое мултирезистенције код тих пацијената или
ако су такви подаци недоступни.
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n Препорука 7.4 
У окружењима у којима налази ДСТ-а нису још увијек рутински доступни
како би се могли утврђивати режими за пацијенте појединачно, емпиријска
терапија се наставља кроз читаво лијечење. 

n Препорука 7.5 
У склопу сваког државног програма контроле туберкулозе треба прикупља-
ти и користити податке о категоријама пацијената с неуспјелим лијечењи-
ма, рецидивима и одгођеним лијечењима како би се утврдили нивои
мултирезистенције. 
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Исходи лијечења ТБЦ

На састанку одржаном у октобру 2008. године чланови Групе за израду смјерница
бодовали су резултате лијечења ТБЦ које су сматрали најзначајнијим за одабир ре-
жима лијечења туберкулозе. Од њих је затражено да узму у обзир водитеље држа-
вних програма контроле туберкулозе, који су циљна публика овог издања. Од
деветнаест чланова присутних на састанку, 15 (79%) их је дало одговор. Резултати
су приказани доље. 

Бодови Релативан значај

1-3 Није значајан за давање препорука о режиму лијечења ТБЦ
4-6 Значајан, али не и од кључног значаја за давање препорука о

режиму лијечења ТБЦ
7-9 Од кључног значаја за давање препорука о режиму лијечења ТБЦ

Који су најважнији корисни исходи које треба размотрити при доношењу
одлука о режимима лијечења ТБЦ? 

Који су најважнији ризици које треба размотрити при
доношењу одлука о режимима лијечења ТБЦ?
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Исходи Релативан значај

Смањење развоја МДР-ТБЦ, превенција развоја резистенције на лијек
Преживљавање
Оздрављење (избјегавање рецидива)
Спречавање преноса ТБЦ на друге; заједница без туберкулозе
Бактериолошко изљечење
Негативан налаз спутума након два мјесеца
Уклањање симптома ТБЦ
Уштеде новца

8
8
8
8
6
6
5
5

Исходи Релативан значај

Стечена резистенција на лијек
Неуспјешно лијечење
Рецидив
Инфицирање здравствених радника и заједнице
Одгођено лијечење
Губитак ефикасности лијека за ХИВ због лошег рјешавања интерферирања лијекова
Токсичност лијека
Интерферирање с лијековима који нису антитуберкуланти
Финансијско оптерећење

8
8
8
7
7
7
7
6
5
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Реализација и евалуација
четвртог издања

Стратегија која ће осигурати добро разумијевање и нова сазнања захтијева дефи-
нирање кључних порука, циљне публике и радњи које она треба подузети. Кључне
поруке овог четвртог издања су осам снажних препорука садржаних у Табели А4.1.
Рангирањем препорука термином „снажне“ препоруке, Група за израду смјерни-
ца је увјерена да ће примјена ових препорука получити велик успјех на пољу здра-
вља и превагнути над било којим могућим недостацима или манама.1 

Табела А4.1 СНАЖНЕ ПРЕПОРУКЕ

Кључна циљна публика ових препорука јесу чланови међународних организација
на пољу ТБЦ, WHО регионалних уреда и националних програма контроле ТБЦ
(посебно у државама високо оптерећеним болешћу ТБЦ, с високим нивоима МДР-
ТБЦ и/или ТБЦ/ХИВ-ом). Циљна публика унутар држава јесу други пружатељи
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A4

Бр. Препорука

Нови пацијенти

1.1
1.2 

Замијенити 6ХЕ у фази наставка с 4ХР.

2.1 Увести дневно дозирање током читавог лијечења.

2.4 Обуставити режим дозирања два пута седмично током читавог лијечења.

ХИВ-позитивни пацијенти с ТБЦ-ом, било да су нови пацијенти с ТБЦ-ом или раније лијечени

4.1
4.2 

Пацијенти с ТБЦ-ом који живе с вирусом ХИВ-а, и сви пацијенти који живе у среди-
нама с преваленцијом ХИВ-а требају примати дневне дозе за лијечење ТБЦ најма-
ње током интензивне фазе (оптимално, и током фазе наставка). 

4.4 Код пацијената с ТБЦ-ом који живе с ХИВ-ом примијенити најмање исто трајање
лијечења дневним дозирањем као код ХИВ-негативних пацијената,

Праћење спутума током лијечења ТБЦ (нови и раније лијечени) 

5.2 Обавити додатни преглед спутума након три мјесеца ако је налаз размаза позити-
ван након другог мјесеца (код нових пацијената). 

5.3
5.4

Узети узорак за културу и ДСТ ако је налаз размаза позитиван након три мјесеца
(код нових и раније лијечених пацијената). 

Продужење лијечења

6 Нема потребе за продужењем интензивне фазе лијечења. Ова препорука захтије-
ва промјене у обуци и системима набавке лијекова.

1 Будући да су остале препоруке рангиране као условне препоруке, од мањег су приоритета у смислу
њихове реализације и евалуације.
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услуга на пољу ТБЦ који раде у јавним и приватним здравственим установама на
централном и периферном нивоу (види став 1.3). Сва циљна публика би требала
реализирати ових осам препорука у контексту њихових укупних приоритета на
пољу лијечења ТБЦ. Мониторинг и евалуација требају бити саставни дио реали-
зације како би се прикупиле важне лекције које омогућавају нова сазнања и даљњу
реализацију (1). У склопу Табеле А4.2, ових осам препорука представљају улазне
информације које требају допринијети унапређењу процеса у лијечењу ТБЦ и извје-
штавању, што би, опет, требало осигурати квалитетне исходе лијечења и смањење
резистенције на лијек, те, на крају, утјецати на смањење преваленције ТБЦ, њене
учесталости и умирања од ТБЦ. 

Табела А4.2 ОКВИР ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ УЧИНКА ЧЕТВРТОГ ИЗДАЊАа

а Адаптирано из Стратешког плана Радне групе за проширење ДОТС-а 2006-2015. Женева, Свје-
тска здравствена организација, 2006. (WHО/ХТМ/ТБ?2006.370), стр. 6. 

б МДГ = Миленијски развојни циљ. 

Потребне мјере на реализацији конкретних препорука
и одговарајући показатељи евалуације
Потребне мјере (предувјети) за реализацију сваке дате препоруке наведене су до-
ље. Већ су прикупљене (или процијењене) информације за свих осам препорука о
сљедећим показатељима исхода и учинка: 

• Показатељи исхода: изљечење, успјешно лијечење, одгођено лијечење (обрасци
евидентирања и извјештавања, Годишњи извјештај WHО о глобалној контро-
ли туберкулозе), ниво резистенције на лијек (истраживања на пољу отпорно-
сти на лијек). 

• Показатељи учинка: учесталост и умирање од ТБЦ (Извјештај WHО о глоба-
лној контроли туберкулозе (2)). Конкретни показатељи процеса за евалуацију
сваке препоруке наведени су доље. 

Препорука 1.1 

Нови пацијенти с плућном ТБЦ требају бити лијечени шестомјесечним режимом
на бази рифампицина: 2ХРЗЕ/4ХР. 

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ

134

Врсте показатеља Показатељи

Улазна информација Активности (ревизија НТП приручника ради прилагодбе новим препорукама)

Процес Боље лијечење ТБЦ (као што је омјер раније лијечених пацијената код
којих се култура и ДСТ на узорцима спутума раде на почетку терапије)

Исход Бољи успјех у лијечењу (као што је омјер раније лијечених пацијената који
су излијечени)

Утјецај Смањење преваленције ТБЦ, учесталости и умирања од ТБЦ (МДГ 6)
Смањење стопе сиромаштва (МДГ 1)б
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Препорука 1.2 

Режим лијечења 2ХРЗЕ/6ХЕ треба обуставити. Предувјети: 

• У државама у којима пацијенти сами себи дају лијек у фази наставка лијечења
проширити надзор над лијечењем како би се осигурало лијечење рифампици-
ном током читавог лијечења. 

Показатељи процеса за евалуацију (Извјештај WHО о глобалној контроли тубе-
ркулозе (2), подаци механизма Глобалног омогућавања лијекова (ГДФ)): 

— број1 држава које су прешле на четверомјесечни режим лијечења изонија-
зидом и рифампицином у фази наставка; 

— број нових пацијената који се лијече шестомјесечним режимом рифампицином; 
— број пацијената под надзором током читавог лијечења. 

Препорука 2.2 

Нови пацијенти с ТБЦ-ом не би требали примати дозе два пута седмично током
читавог лијечења осим ако се такво дозирање не врши у контексту формалног
истраживања. 

Препорука 4.1 

Пацијенти с ТБЦ-ом код којих је познат ХИВ позитиван статус, те сви пацијенти
с ТБЦ-ом који живе у окружењу с преваленцијом вируса ХИВ-а требају бити ли-
јечени од ТБЦ-а на дневној основи, најмање током интензивне фазе. Предувјети: 

• Проширити надзор над лијечењем у државама које дозирање врше два пута се-
дмично код било којег пацијента или три пута седмично у интензивној фази
код пацијената с ТБЦ-ом који су ХИВпозитивни или живе у срединама с пре-
валенцијом вируса ХИВ-а. 

Показатељи процеса за евалуацију (Извјештај WHО о глобалној контроли тубе-
ркулозе (2), подаци механизма Глобалног омогућавања лијекова (ГДФ)): 

— број држава које су укинуле дозирање два пута седмично; 
— број држава које су, у склопу смјерница НТП-а, прешле на препоручено дне-

вно дозирање током интензивне фазе у лијечењу ХИВ-позитивних пације-
ната с ТБЦ-ом; 

— број ХИВ-позитивних пацијената на дневном дозирању током интензивне фазе. 

Активности на глобалном нивоу на реализацији и евалуацији
На глобалном нивоу, у смислу реализације и евалуације ових осам препорука, би-
ће потребно урадити сљедеће: 

• WHО и партнерске државе требају обавити истраживање на пољу резистенци-
је на лијек код нових пацијената, те успоставити стално праћење налаза ДСТ
тестова код свих раније лијечених пацијената. То ће захтијевати јаче лаборато-
ријске капацитете. 

АНЕКС 4. РЕАЛИЗАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА ЧЕТВРТОГ ИЗДАЊА
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1 Друге калкулације (као што је омјер) такође ће бити корисне. 
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• WHО и партнерске државе требају осигурати надзор над читавим током лијечења. 

• WHО и партнери требају утврдити и помоћи у ажурирању постојећих матери-
јала за обуку и других техничких средстава (као што су смјернице за аплици-
рање за помоћ Глобалног фонда, модули за обуку заједнице и здравствених
установа), те помоћи у усвајању знања и његовој примјени. 

• WHО треба ажуритати све упуте и обрасце за евидентирање и извјештавање,
те помоћи државама у реализацији истих. 

• WHО треба прилагодити показатеље (3, 4) како би се прикупили подаци по-
требни за евалуацију ових препорука (нпр. омјер неуспјелих случаја, рецидива
и одгођених лијечења код пацијената с урађеном културом и ДСТ тестом на по-
четку лијечења). 

• Механизам Глобалног омогућавања лијекова (ГДФ) треба обавити поновне
процјене потребе за лијековима, пруживши помоћ државама у преласку са ста-
рих на нове режиме лијечења и предложити план постепене обуставе постоје-
ћих залиха у јавном и приватном сектору (5). 

• Проширење програма лијечења МДР-ТБЦ (и повећање количине високо ква-
литетних лијекова друге линије), сада када је режим за МДР препоручен као са-
ставни дио стандардног режима лијечења у свим државама. 

Препоруке у овим смјерницама представљају подршку Глобалном плану зауста-
вљања туберкулозе (Глобал План то Стоп ТБ) (4) и Стратегији заустављања тубе-
ркулозе (Стоп ТБ Стратегy) (6). Четири препоруке о раније лијеченим
пацијентима већ су уграђене у програм рада WHО Стоп ТБЦ Одсјека и Радне гру-
пе за МДР-ТБЦ при Партнерству за заустављање ТБЦ (Стоп ТБ Партнерсхип).
Остале препоруке се односе на измјене у стандардизираном лијечењу у складу с
ДОТС компонентом Глобалног плана заустављања туберкулозе, за коју је одгово-
ран WHО Стоп ТБЦ Одсјек, у партнерству с Радном групом за проширење ДОТС-
а (ДЕWГ). У саставу ДЕWГ-а дјелује и Иницијатива за глобалне лабораторије
(ГЛИ), која тренутно ради на јачању капацитета за културу и ДСТ. 

Радна група за ХИВ/ТБЦ може заговарати увођење дневног дозирања током инте-
нзивне фазе лијечења пацијената с ТБЦ-ом који су ХИВ-позитивни или живе у сре-
динама с преваленцијом вируса ХИВ-а. Велика група партнера из државних програма
контроле туберкулозе (НТП), међународних организација које пружају техничку по-
моћ на пољу лијечења ТБЦ (у које спадају и WHО регионални уреди и уреди у датим
државама), чланови WHО Групе за стратешку, техничку и савјетодавну помоћ (СТАГ
ТБ) и представници пацијената - били су ангажирана у раду Групе за израду смјерни-
ца у склопу овог четвртог издања (Анекс 6). Учешће ових чланова током читавог про-
цеса израде у корист циљне публике треба осигурати прихватање ових смјерница и
њихову реализацију. Усклађивање ове ревизије с ажурираним текстом Међународних
стандарда лијечења туберкулозе (ИСТЦ) (7) требало би осигурати њихово усвајање
од стране приватних установа које раде на нивоу државе. 

WHО и његови међународни партнери могу учинити ове нове препоруке саста-
вним дијелом своје сталне техничке помоћи и активности на изградњи капаците-
та у датим државама. Постојећи механизми техничке помоћи обухватају и Тим за

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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ТБЦ (ТБТЕАМ), Иницијативу Комисије зеленог свјетла (ГЛЦ) и ГДФ. Међунаро-
дни партнери такође могу помоћи државама да уграде ове препоруке у своје држа-
вне планове на пољу лијечења туберкулозе, те да добију финансијска средства из
домаћих извора или путем међународних финансијских механизама (као што је
Глобални фонд за борбу против ХИВ/АИДС-а, туберкулозе и маларије). У смислу
реализације препорука, извјестан број показатеља већ је уграђен у активности ру-
тинског праћења напредовања ка реализацији Глобалног плана.

Додатне активности на глобалном нивоу могу обухватити: 

• Израду, осигурање буџета и реализацију плана комуникације и дистрибуције,
у који спадају и презентације на међународним састанцима и састанцима ра-
дних група. 

• Припрему већег броја формата (информацијских пакета), у што спада: 

— постављање смјерница на wеб страницу WHО; 
— превод на званичне језике WHО; 
— кратак преглед препорука; 
— извјештаји о политикама рада за међународне и државне актере; 
— укључивање WHО серије техничких извјештаја у Медлине индекс (с ИСБН-ом). 

• Планирање помоћи и пружање помоћи у реализацији на регионалном/држа-
вном нивоу: 
— рад с техничким партнерима и WHО регионалним уредима и уредима у

држави на утврђивању приоритетних препорука у смислу реализације и ева-
луације у приоритетним подручјима; 

— анализа капацитета здравствених система у високо оптерећеним државама
у смислу усвајања и евалуације нових препорука. 

Активности на нивоу регије и државе
Регије и државе морају одабрати оне препоруке које су од највећег приоритета у
контексу регионалних и државних планова лијечења ТБЦ, локалне епидемиоло-
шке ситуације и капацитета здравствених система. На примјер, увођење течног ме-
дија за преглед културе и ДСТ тестирања мора се темељити на свеобухватном
конкретном државном плану јачања лабораторијских капацитета. Држава с висо-
ком стопом погрешака у микроскопији размаза прво мора ојачати екстерно оси-
гурање квалитета микроскопије прије увођења културе. Слично томе, препоруке
о режимима лијечења морају бити усвојене у складу с руковањем лијековима и си-
стемом набавке лијекова на државном нивоу. Држава у којој често недостају зали-
хе лијекова прве линије мора ријешити тај проблем прије промјене режима
лијечења у фази наставка у складу с Препоруком 1. Додатне активности на држа-
вном и регионалном нивоу могу обухватити: 

• превод овог четвртог издања на одговарајуће језике, по потреби; 

• евалуцију података прикупљених праћењем ситуације с циљем помоћи поједи-
ним државама у реализацији и евалуацији одређених препорука. На примјер,
у Извјештају WHО о глобалној контроли туберкулозе за 2009. годину стоји да
су 23 државе још увијек примјењивале 6ХЕ режим у фази наставка лијечења; 
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• помоћ државама у осигурању финансијских средстава, планирању, реализаци-
ји и евалуацији ових препорука; 

• позивање актера (и професионалних удружења) да обаве сљедеће: 

— анализу потребе за измјенама на регионалном или државном нивоу, те ри-
зика и предности реализације препорука; 

— анализу капацитета (јавни и приватни сектор) регије или државе у смислу
реализације измјена; — откривање и утврђивање броја фактора који могу
ограничити или потакнути успјешну реализацију; 

— израду регионалне или државне политике рада и пружање подршке у усва-
јању те политике. 

• Израду плана реализације и евалуације, што обухвата сљедеће: 

— кључне улазне информације и буџет; 
— распоред обављања главних задатака (што може бити студија изводљиво-

сти или пробни пројекат) и начин постепеног увођења измјена (или увође-
ња свих измјена истовремено); — обуку здравствених радника и партнера
из заједнице у складу с измјенама у набавци и инфраструктури; 

— ревизију образаца за евидентирање и извјештавање; 
— израду, тестирање на терену и дистрибуирање водича за рад и прибора ка-

ко би се помогло државама и доноситељима одлука да реализирају и евалу-
ирају нове препоруке. 

• Израду плана комуникације, што подразумијева подношење извјештаја мини-
старствима здравља, професионалним удружењима и донаторима. Постићи до-
сљедност у информирању здравствених радника и пружатеља здравствених
услуга унутар заједнице, те у информирању јавности, а то се може односити на
израду зидних кутија и зидних постера с Табелама 3.2, 3.3 и 3.4 (умјесто Кате-
горија И - ИВ). Увести називе попут „нови пацијент“, „поновно лијечење лије-
ковима прве линије“ и „режим за МДР“ умјесто старих назива из ранијих шема
лијечења („категорије 1, 2“, итд.). 

• Помоћ особљу државних програма контроле туберкулозе у ажурирању смје-
рница и приручника за ТБЦ, лабораторијских стандардних поступака рада, по-
главља унутар смјерница за ХИВ која се односе на ТБЦ, те система набавке
лијекова. 
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Сугестије за даљња истраживања

Недостаци доказа и додатна питања описани су доље у тексту, те сугестије за буду-
ћа истраживања. Неколико њих би могло бити ријешено систематском ревизијом,
али остала питања захтијевају клиничка испитивања, обимније кохортне анализе,
епидемиолошке студије или бихевиорална истраживања. Сугестије су наведене
(неовисно о приоритету) у склопу сваког од седам питања. 

1. Трајање лијечења рифампицином код ХИВ-негативних
пацијената с ТБЦ-ом

• У смислу разних облика резистенције на лијек (која није МДР), те толеранције
и трошкова, који је минимум дјелотворних лијекова потребних за интензивну
фазу и фазу наставка лијечења? 

• У одређеним државама, у перспективи, колики је трошак и утјецај преласка с
режима 6ХЕ на режим 4ХР у фази наставка лијечења? 

• Код нових случајева туберкулозног менингитиса (и других облика изванплу-
ћне ТБЦ), које је оптимално трајање лијечења? 

2. Интермитентно дозирање
• Да ли се код нових пацијената с плућном ТБЦ дневним дозирањем током чи-

таве терапије, у успоредби с интермитентним дозирањем два пута седмично
или три пута седмично током читаве терапије, смањује стопа рецидива, неуспје-
лог лијечења и стечене резистенције на лијек? 

• Какав је утјецај резистенције на лијек у вези са исходом лијечења након инте-
рмитентних терапија? 

• Какав је утјецај на придржавање терапије када се користи дозирање три пута
седмично, на примјер када пацијенту лијек даје члан породице након интези-
вне фазе и дневног дозирања? 

• Колико је важна ранија конверзија културе (повезана с дневним дозирањем у
интензивној фази) у смислу исхода лијечења и преноса ТБЦ на друге? 
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3. Лијечење нових пацијената с високом резистенцијом на изонијазид
• Код нових пацијената с плућном ТБЦ с позитивним налазом размаза, да ли ће

ХРЕ у фази наставка у трајању од четири мјесеца, смањити стопу неуспјелих
лијечења, рецидива и стечене резистенције у односу на ХР? 

• Колико је етамбутол дјелотворан у превенцији стицања резистенције на рифампи-
цин код пацијената с утврђеном резистенцијом на изонијазид прије лијечења? 

• Који су други ефикасни и примјењиви режими за лијечење ТБЦ резистентне
на изонијазид? 

• Колико је учестао очни токсицитет изазван дјеловањем етамбутола? 

• Да ли нови пацијенти с резистенцијом на изонијазид реагирају другачије од ра-
није лијечених пацијената с истим профилом резистенције на лијек? 

4. ТБЦ повезана с вирусом ХИВ-а
• Код нових ХИВ-позитивних пацијената с плућном ТБЦ чији је налаз размаза

позитиван и који се лијече АРТ терапијом, да ли деветомјесечни режим лије-
чења туберкулозе рифампицином, у успоредби са шестомјесечним режимом
лијечења рифампицином, повећава стопу успјешности у лијечењу и смањује
стопу рецидива на крају лијечења, те након првих 12 мјесеци након успјешног
окончања лијечења? 

• Код пацијената који се лијече АРТ терапијом, какав је утјецај лијечења дозира-
њем три пута седмично у успоредби с лијечењем на бази дневног дозирања у
фази наставка, у смислу морталитета, неуспјелог лијечења, рецидива и стечене
резистенције на лијек? 

5. Праћење спутума
• Уз помоћ података Студија „А“ и „Ц“ Уније утврдити колико добро позитивни

бактериолошки налази на крају различитих мјесеци током лијечења могу пре-
двидјети неуспјех лијечења или рецидив, у успоредби с негативним бактери-
олошким налазима. 

• Поново анализирати податке Британског вијећа за истраживања у медицини
код пацијената чији је налаз размаза позитиван након другог узаступног мјесе-
ца лијечења. Од пацијената чији је налаз размаза позитиван након другог мјесе-
ца, колико њих има и даље позитиван налаз размаза након трећег мјесеца? Од
тог броја, колико их је с позитивним налазом културе? Каква је могућност пре-
двиђања исхода лијечења? (Поновити у склопу периода од друга два мјесеца). 

• Колико се добро праћењем спутума може открити мултирезистентна ТБЦ при-
је почетка лијечења или стицање мултирезистентне ТБЦ? 

• Колико је корисно пратити конверзију размаза, као показатеља учинковито-
сти програма контроле туберкулозе? 

• Колико често стални позитивни налази размаза након другог мјесеца иници-
рају интервенције од стране пацијента или интервенције у склопу програма? 
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6. Продужење лијечења
• У смислу превенције рецидива, који пацијенти имају највише користи од про-

дужења лијечења? Осим позитивног налаза, добијеног микроскопијом разма-
за, којим се факторима ризика (као што је тјелесна тежина пацијента) може
предвидјети лош исход лијечења, а који се могу планирати у окружењима с
ограниченим ресурсима? 

• Треба ли интензивну фазу или фазу наставка лијечења продужити, на колико
дуго и с којим лијековима? 

• Хоће ли код одраслих особа с плућном туберкулозом обављањем микроскопи-
је размаза на крају интензивне фазе и, ако је налаз размаза спутума позитиван,
продужењем интензивне фазе смањити стопа неуспјелих лијечења, рецидива
или стечене резистенције на лијек? 

7. Раније лијечени пацијенти
• Хоће ли се код пацијената с плућном ТБЦ чији је налаз размаза позитиван, а

чије лијечење није успјело лијековима прве линије, емпиријским режимом ли-
јечења мултирезистентне ТБЦ, у успоредби са стандардним режимом поновног
лијечења лијековима прве линије који препоручује WHО, повећати стопа успје-
шности лијечења и смањити стопа неуспјелих лијечења након овог другог кру-
га лијечења туберкулозе? 

• Који је ниво мултирезистенције у подгрупама раније лијечених пацијената (не-
успјело прво лијечење у односу на накнадну терапију, одгођено лијечење, ре-
цидив)? 
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лленбосчу, Медицински факултет, ПО Боx 19063, 7505 Тyгерберг, Јужна Африка

Петер Гондрие
Извршни директор, КНЦВ Фондација за туберкулозу, ПО Боx 146, Паркстраат 17
(Хофстаете Буилдинг), 2501 ЦЦ Тхе Хагуе, Низоземска

Антхонy Д. Харриес
Виши консултант, Међународна унија на пољу борбе против туберкулозе и плућних
болести, Олд Инн Цоттаге, Веарс Лане, Цолден Цоммон, Wинчестер, Хантс, Енглеска

Пхиллип Хопеwелл
Професор медицине, Одјел за плућну и критичну његу, Опћа болница у Сан Фра-
нциску, Буилдинг НХ, СФГХ Рм 5Х5, Универзитет Калифорније у Сан Франциску
(УЦСФ), Сан Франциско, ЦА 94143 0841, САД

Блессина Кумар
Флат Б-13, Лакевиеw Апартмент, Плот 886, Wард 8, Мехраули, Њу Делхи 110030,
Индија

Киттy Ламбрегтс-ван Wеезенбецк
Виши консултант, КНЦВ Фондација за туберкулозу, ПО Боx 146, Паркстраат 17
(Хофстаете Буилдинг), 2501 ЦЦ Тхе Хагуе, Низоземска

Сундари Масе
Одјел за лијечење ТБЦ при Центру за ХИВ, сполно преносиве болести и ТБЦ, Це-
нтри за контролу и превенцију болести, 1600 Цлифтон Роад НЕ, МС Е-10 Цорпо-
рате Сqуаре Буилдинг, Блдг 10, Атланта, ГА 30333, САД
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Ричард Мензиес
Директор, Одјел за респираторне болести, МУХЦ и МцГилл Универзитет, Роом
К1.24, Монтреал Институт за плућне болести, 3650 Ст Урбаин Стреет, Монтреал,
ПQ, Канада

Анна Наканwаги Мукwаyа
Шеф странке, ТБЦАП Програм, Међународна унија на пољу борбе против тубе-
ркулозе и плућних болести, Плот 2 Лоудел Роад, Накасеро, ПО БОX 16094, Wанде-
геyа, Уганда

Махсхид Насехи
Водитељ националног програма за ТБЦ, Центар за контролу и превенцију боле-
сти, Министарство здравља и здравственог образовања, 68 Ирансхахр Стреет, Фе-
рдоwси Сqуаре, 11344 Техеран, Исламска Република Иран

Андреw Нунн
Професор епидемиологије, Помоћник директора, МРЦ Одјел за клиничка испи-
тивања, 222 Еустон Роад, Лондон НW1 2ДА, Енглеска

Мадхукар Паи
Помоћни професор, Катедра за епидемиологију, Биостатистицс & Оццупатионал
Хеалтх, МцГилл Универзитет, 1020 Пине Авенуе Wест, Монтреал, ПQ Х3А 1А2,
Канада

Холгер Счüнеманн
Стручњак за методологију, Предсједавајући, МцМастер Универзитетски центар за
медицину, Клиничка епидемиологија и биостатистика, Центар здравствених на-
ука 2Ц10Б, 1200 W. Маин Стреет, Хамилтон, ОН Л8Н 3З5, Канада

Зарир Ф. Удwадиа

Приватник и лијечник консултант, Хиндуја Болница и истраживачки центар, Му-
мбаи, Индиа

Андреw Вернон
Одјел за лијечење ТБЦ при Центру за ХИВ, сполно преносиве болести и ТБЦ, Це-
нтри за контролу и превенцију болести, 1600 Цлифтон Роад НЕ, МС Е-10 Цорпо-
рате Сqуаре Буилдинг, Буилдинг 10, Атланта, ГА 30333, САД

Розалинд Г. Вианзон
Водитељ националног програма за ТБЦ, Центар за контролу и превенцију боле-
сти, Одјел за здравље, 4тх Флоор, Буилдинг 13, Сан Лазаро Цомпоунд, Санта Цруз,
Манила, Филипини

Виргиниа Wиллиамс
Директор пројекта за ТБЦ, Међународно вијеће медицинских сестара, Гарденерс
Барн, Цоцк Роад, Еyе, Суффолк ИП23 7НС, Енглеска

ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ: СМЈЕРНИЦЕ
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