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НОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА
Березняков А.В.
Н ациональны й медицинский университет, г. Х арьков, У краина
В последнее время возросла распространенность туберкулеза, вы 
званного микобактериями, устойчивы ми к препаратам первой линии тера
пии (производным гидразида изоникотиновой кислоты (ГИ НК) и анти
биотику рифампицину), а такж е отмечена устойчивость бактерий к препа
ратам второй линии терапии (аминогликозидам и фторхинолонам).
К омпанией Janssen Pharm aceutica разработан и уже внедрен в произ
водство препарат Бедаквилин (торговое название препарата - «Сиртуро»)
для лечения туберкулеза у взрослых с множ ественной лекарственной у с
тойчивостью.
Бедаквилин относится к группе диарилхинолинов - новому классу
противотуберкулезны х соединений. Бактерицидное действие препарата
обусловлено специфическим ингибированием протонной помпы АТФсинтазы м икобактерий - фермента, играю щ его основную роль в процессе
клеточного дыхания микроорганизмов. У гнетение синтеза А ТФ приводит
к наруш ению выработки энергии и, как результат, к гибели микробной
клетки. Бедаквилин активен в отнош ении лекарственно чувствительны х и
лекарственно устойчивы х ш таммов Mycobacterium tuberculosis.
Бедаквилин - таблетированны й пероральный препарат немедленного
высвобождения. Общая продолж ительность курса лечения составляет 24
недели. 400 мг один раз в сутки в течение первы х 2 недель, далее (с 3 по
24 недели) по 200 мг с перерывом не менее 48 часов между дозами. Н аи
высш ие концентрации создаю тся в легочной ткани, лимф атических узлах,
селезенке, почках и печени. Н езначительно проникает через гематоэнцефалический барьер. Для повыш ения биодоступности препарат следует
принимать во время еды. Вы водится из организма главным образом ки
шечником.
В рамках соглаш ения с меж дународной фармкомпанией Janssen
Pharm aceutica в 2014 году производить «Бедаквилин» собирается ОАО
«Ф армстандарт», которому принадлеж ат восемь заводов по производству
лекарственны х средств, располож енны х в городах России, а такж е в У к
раине (г. Х арьков)

16

