
Які побічні реакції можуть виникнути при прийомі
ізоніазиду? Чи це небезпечно?
Як під час прийому всіх медикаментів, іноді
прийом ізоніазиду може викликати побічні реак -
ції. За статистикою їх частота вкрай низька. З по -
біч них ефектів найчастіше зустрічаються  нудота,
болі в правому боці, слабкість, запаморочення,
відчуття заніміння рук і ніг.

Всі ці реакції не є небезпечними для життя та
здоров’я людини. Коли лікар призначає профі лак -
тич  не лікування, він враховує наявність у хворого
супутніх хвороб печінки, нирок, нервової сис те -
ми і, при необхідності, призначає додатково віта -
мі ни або препарати, які захищають печінку
(гепатопротектори). 

Що слід робити при виникненні побічних реакцій
від прийому ізоніазиду?
При наявності будь-яких симптомів слід по ві до -
ми ти медсестру або лікаря-фтизіатра. Тільки лі -
кар може вирішити, що робити у даному випад -
ку — продовжити прийом препарату, зменшити
дозу, призначити вітаміни групи В чи ге па то про -
тек тори або відмінити ізоніазид

Пам’ятайте!
Ні в якому разі

не можна
самостійно припиняти прийом ізоніазиду.

ВАЖЛИВО!
Профілактичне лікування ізоніазидом

зменшує ризик захворювання на туберкульоз.
Особливо актуальне профілактичне лікування

для  ВІЛ-інфікованих,
ризик захворювання у яких дуже високий.
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Профілактичне лікування

ізоніазидом
Що це таке?

В цій брошурі надана медична інформація,
яка допоможе розібратися

з основними питаннями, пов’язаними з проведенням
профілактики туберкульозу

за допомогою прийому
протитуберкульозного препарату — ізоніазиду.

Cлід пам’ятати,
що необхідність проведення профілактики

та її призначення визначає
тільки лікар!



Чому застосовують ізоніазид?
Ізоніазид є найефективнішим та найбезпечнішим
з протитуберкульозних препаратів, який виявляє
бакте ри цидну дію  на мікобактерії туберкульозу і
ви кли кає загибель мікроорганізмів. 

Завдяки високій ефективності та невеликій кіль -
ко сті побічних ефектів ізоніазид успішно засто со -
вуєть ся не лише з метою лікування туберкульозу,
а й для профілактики його розвитку. З про фі лак -
тич ною метою ізоніазид використовується у всіх
країнах світу.

Ізоніазид є найменш токсичним з проти ту бер ку -
льоз них препаратів. 

Хто призначає ізоніазид?
Профілактичний курс ізоніазидом призначається
ли ше лікарем фтизіатром після всебічного об сте -
жен ня пацієнта  і виключення у нього за хво рю -
ван ня на туберкульоз. 

На який термін призначається ізоніазид?
Зазвичай препарат призначається на 6 місяців.
Мен ший термін прийому зменшує ефективність
про філактики. При вкрай високому ризику захво -
рю вання за призначенням лікаря термін про фі -
лак тич ного прийому може бути подовжено. 

Увага!
Необхідно дотримуватись

усіх призначень лікаря
(дози препарату

та термінів його прийому).

У осіб з  ВІЛ-негативним статусом
ризик переходу ін фі кування в захворювання
протягом усього життя стано вить 10%.

У ВІЛ-інфікованих осіб цей ризик в де кіль ка разів вищий.

У кого найвищий ризик захворіти на туберкульоз?
Найчастіше туберкульоз виникає у:

•ВІЛ-інфікованих;
•хворих на цукровий діабет; 
•хворих, які постійно приймають кортикостероїдні

гормони; 
•людей з частими пневмоніями; 
•споживачів наркотиків; 
•осіб, які зловживають алкоголем;
•соціально неблагополучних (особи без сталого

місця проживання, безробітні, мігранти).

Що таке профілактичний курс лікування ізоніазидом?
Хіміопрофілактика, або профілактичний курс ліку ван -
ня ізоніазидом, — це прийом протитуберкульозних
препаратів з метою попередження захворювання на
туберкульоз  у людей з найбільшими ризиком захво -
рю вання. Прийом ізоніазиду дозволяє зни щи ти біль -
шість мікобактерій туберкульозу, які потрапили в ор -
га нізм людини. 

Які показання для призначення профілактичного
лікування ВІЛ-інфікованим?
У першу чергу курс лікування ізоніазидом слід пройти
ВІЛ-інфікованим: 

•які мають контакт з хворими на туберкульоз; 
•які інфіковані мікобактеріями туберкульозу, що

визначається позитивною пробою Манту або
іншими тестами;

•які хворіли на туберкульоз і мають залишкові зміни;
•при зниженні рівня СД4-клітин до 200 в 1 мкл.

Як відбувається інфікування туберкульозом?
Найчастіше це відбувається під час контакту з лю -
ди ною, яка хвора на туберкульоз і виділяє міко бак -
те рію туберкульозу при кашлі, чханні чи розмові.
Найбільший ризик інфікування виникає при довго -
три валих або частих контактах з людиною, хворою
на активну форму туберкульозу, тривалому пере бу -
ван ні у приміщенні, де знаходився хворий, та  яке
не провітрюється і не проходить санітарну обробку.

Що означає інфікування туберкульозом?
Потрапляючи в організм людини і стикаючись з клі -
ти нами імунної системи, частина мікобактерій гине,
інші, хоч і залишаються життєздатними, не роз мно -
жуються. Цей стан називають «інфі ку ван ням збуд ни -
ком туберкульозом». Інфіковані (заражені) люди: 

•не є хворими на туберкульоз;
•не є інфекційно-небезпечними та не

поширюють туберкульозну бацилу; 
•відчувають себе здоровими, у них немає

симптомів захворювання;
•зазвичай мають позитивну туберкулінову пробу

(реакція Манту);
•мають нормальну рентгенограму  легень;
•не мають туберкульозної палички в мокротинні;
•не потребують лікування.

Що сприяє захворюванню на туберкульоз?
Ризик розвитку власне туберкульозу, як захво рю -
ван ня, у інфікованої людини залежить від  ефек тив -
но сті ро бо ти її імунної системи. Якщо вона не
здатна контро лю вати мікобактерії туберкульозу, що
знаходяться в лім фатичних вузлах, вони починають
розмножуватись і з кров’ю та лімфою розносяться
по всьому організму людини.


