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TOksyczny eTaMbuTOL

TOxic eThaMbuTOL

Słowa kluczowe
Etambutol,   mykobakterioza,   toksyczna   neuropatia 
nerwu   wzrokowego,   utrata   ostrości   widzenia,  
badania   okulistyczne

Streszczenie 
Etambutol jest obecnie stosowany w leczeniu  

mykobakterioz i gruźlicy. Terapia tym lekiem wy- 
maga systematycznej kontroli pacjenta w jej trakcie  
i  po  zakończeniu. 

Niezwykle ważna jest kwalifikacja pacjenta do  
rozpoczęcia leczenia etambutolem. Istotnym elemen- 
tem kwalifikacji i kontynuacji leczenia jest badanie 
okulistyczne. Znajomość mechanizmu działania leku,  
a przede wszystkim możliwych skutków ubocznych 
związanych z uszkodzeniem narządu wzroku, stano- 
wi  podstawę  skutecznego  i  bezpiecznego  leczenia. 

Kluczowa wydaje się współpraca pacjenta z le- 
karzem (stawianie się na wyznaczone wizyty lekar- 
skie), aby móc przerwać leczenie etambutolem w od- 
powiednim czasie. Lekarz powinien poinformować  
pacjenta o ewentualnych objawach zwiastujących po-
jawienie się poważnych działań niepożądanych. Su- 
plementacja odpowiednich witamin w czasie stoso- 
wania etambutolu jest formą profilaktyki, o której  
pacjent  musi  wiedzieć. 

Celem pracy było przedstawienie opisu przypad- 
ku pacjentki (leczonej etambutolem z powodu my- 
kobakteriozy), która zgłosiła się na dyżur okulistycz- 
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Summary
Actually, ethambutol is used in treatment of  

mycobacteriosis and tuberculosis. This therapy re- 
quires systematic examinations during and after the  
course. 

The right qualification which contains ophthal- 
mologic examination is of an utmost importance.  
The knowledge of mechanism of action the drug  
and primarily side effects such as toxic optic neuro- 
pathy  is  basic  to  treat  patient  effectively  and  safely. 

The cooperation between patient and doctor,  
e.g. regular monitoring during visits is also im- 
portant factor to cease treatment before the side ef-
fects occur. The doctor should inform the patient  
about potential symptoms which suggest serious  
side effect. The vitamin supplementation during  
the ethambutol treatment is prevention that patient  
should  be  aware  of. 

The purpose of this paper was to present the  
case of patient who was treated with ethambutol  
because of mycobacteriosis. The female patient was  
admitted during ophthalmic duty. She had painless  
loss of vision (both eyes). According to eye tests  
(visual acuity, intraocular eye pressure, color vision,  
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ny z powodu nagłej i bezbolesnej obuocznej utraty  
ostrości widzenia. Na podstawie badania okulistycz- 
nego (ostrości widzenia do dali i bliży, ciśnienia  
śródgałkowego, testu widzenia barw oraz badania  
odcinka przedniego, dna oka w lampie szczelinowej)  
i wykonaniu badań dodatkowych (pole widzenia,  
OCT plamek, OCT RNFL, badania elektrofizjolo- 
giczne) rozpoznano u pacjentki toksyczne uszkodze- 
nie nerwu wzrokowego związane ze stosowaniem  
etambutolu. 

Na Oddziale Chorób Zakaźnych zadecydowano  
o wykonaniu badania rezonansem magnetycznym  
głowy w celu wykluczenia zmian w przysadce  
i zmieniono terapię przeciwprątkową na ryfampicy- 
nę i klarytromycynę. Na kolejnych wizytach ostrość  
widzenia  poprawiała  się.

slit-lamp examination) and other tests (visual field,  
OCT of macula, OCT RNFL, electrophysiological  
tests) ethambutol-induced optic neuropathy was dia- 
gnosed. 

The treatment was continued at the Department  
of Infectious Diseases where MRI was performed  
and the therapy was changed for rifampicin and  
clarithromycin. During the next visits visual acuity  
has  improved.
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