
SORUNUN BOYUTU
Dünya nüfusunun yaklafl›k üçte biri Mycobacterium tuber-
culosis ile, 42 milyondan fazla eriflkin ve çocuk HIV ile,
HIV ile enfekte kiflilerden 11.5 milyondan fazlas› da ayn›
zamanda M.tuberculosis ile enfektedir (1). HIV ile tüberkü-
lozun birlikte bulundu¤u hastalar›n %90’dan fazlas› yoksul
ve s›n›rl› kaynaklara sahip ülkelerde yaflamaktad›r, öyle ki,
Sahra-alt› Afrika’n›n baz› bölgelerinde her 100 000 kifliden
1000’i hem tüberküloz, hem de HIV ile enfektedir (2). Tü-
berküloz HIV enfeksiyonlu hastalar aras›nda dünya çap›n-
da en s›k görülen f›rsatç› enfeksiyondur ve en s›k ölüm ne-
deni olarak her üç hastadan birinin ölümünden sorumludur
(3). Türkiye, tüberküloz insidans› aç›s›ndan Verem Savafl
Dispanserleri kay›tlar›na göre bildirilen 100 000’de 24 do-
laylar›ndaki insidans oran›yla, Avrupa ülkeleri ile güney ve
do¤u Asya ülkeleri aras›nda yer almaktad›r (4). Tüberküloz
insidans›n›n yüksek oldu¤u toplumlarda HIV ile infekte ki-
flilerde tüberküloz ko-enfeksiyonu görülme olas›l›¤›n›n faz-
la oldu¤u düflünülürse, ülkemizde de tüberkülozun HIV in-
feksiyonlu kifliler için çok önemli bir tehdid oldu¤u söylene-
bilir. HIV infeksiyonun ortaya ç›kmas› dünya çap›nda tü-
berküloz insidans›n›n artmas›na neden olmufltur (5). Anti-
retroviral tedavinin (ART) yayg›n olarak uygulanabildi¤i
sanayileflmifl ülkelerde HIV ile iliflkili tüberküloz olgular›n-
daki azalmaya paralel olarak toplam tüberküloz olgular›n-
da da azalma görülmüfltür. Fakat bu azalman›n etkin anti-
retroviral tedaviye ba¤l› oldu¤una dair yeterli kan›t henüz
yoktur (6). ART’nin yayg›n olarak uygulanamad›¤› yoksul
ülkelerde hem HIV, hem tüberküloz, hem de HIV-tüberkü-
loz koenfeksiyonu insidanslar› artmaya devam etmektedir.

HIV enfeksiyonu ile tüberkülozun karfl›l›kl› etkileflimi
M.tuberculosis ile enfekte olmak her zaman tüberküloz ol-
mak anlam›na gelmez. Pek çok kifli bu bakteri ile enfekte
oldu¤u halde hasta olmamaktad›r. Ba¤›fl›kl›k sistemi nor-
mal kiflilerin M.tuberculosis ile enfekte olduktan sonra ya-
flamlar› içinde tüberküloz olma olas›l›klar› %10 civar›nda-
d›r. HIV-seropozitif kiflilerin ayn› miktarda bakteriye ma-
ruz kald›klar›nda HIV- seronegatif kiflilere göre daha s›k
enfekte olduklar› kan›tlanamam›flt›r (7). Fakat HIV enfek-
siyonu kiflinin ba¤›fl›kl›k sistemini bozdu¤u için, M.tuber-
culosis ile enfekte seropozitif kiflilerde tüberküloz geliflme
olas›l›¤› daha fazlad›r. Örne¤in bir salg›n s›ras›nda M.tu-
berculosis’e maruz kalan HIV seropozitif kiflilerin
%37’sinde 106 gün içinde tüberküloz geliflmifltir (8).

Tüberküloz HIV enfeksiyonun erken dönemlerinde de orta-
ya ç›kabilir. Örne¤in bir çal›flmada akci¤er tüberkülozu
saptanan HIV-pozitif hastalarda CD4+ T hücresi say›s›
300 hücre/mm?’ün üzeride bulunmufltur (9). Akci¤er d›fl›
tüberküloz veya dissemine hastal›k ise CD4 hücre say›s›
düflük seropozitiflerde daha s›k görülür. HIV enfeksiyonlu
hastalarda tüberkülozun tüm formlar›n›n göz önüne al›nd›-
¤› bir çal›flmada, ortalama CD4+ hücre say›s› 144 hüc-
re/mm? saptanm›flt›r. Sonuçta, CD4+ hücre say›s› düfltük-
çe tüberkülozun ortaya ç›kma olas›l›¤› artmaktad›r. Tüber-
külozun HIV viral yükünü art›rd›¤› ve HIV infeksiyonun
klinik gidiflini h›zland›rd›¤› gösterilmifltir (10). Tüberkülo-
zun bunu hangi mekanizma ile yapt›¤› tam olarak bilinme-
se de, tümör nekroz faktörü alfa art›fl›n›n önemli bir rolü
oldu¤u düflünülmektedir. Geriye dönük bir çal›flmada, tü-
berküloz olan HIV pozitif hastalar›n tüberküloz olmayan
HIV pozitif hastalar kadar uzun yaflamad›klar› gözlenmifl-
tir. Fakat tüberkülin pozitif HIV enfeksiyonlu kiflilere izo-
niazid proflaksisi verildi¤inde AIDS’e gidifl ve ölüm olas›-
l›¤›n›n azald›¤› görülmüfltür (11). 

KL‹N‹K ÖZELL‹KLER VE TANI
Genel olarak, HIV ile enfekte kiflilerde tüberkülozun belir-
ti ve bulgular› HIV ile enfekte olmayanlar›nkilere benzer.
HIV enfeksiyonunun erken dönemlerinde akci¤er tüberkü-
lozu daha çok kaviteli veya kavitesiz üst lob enfiltrasyon-
lar› fleklindeki klasik reaktivasyon tipi hastal›k tarz›nda
görülür, fakat ba¤›fl›kl›¤›n bozuldu¤u ileri dönemlerde in-
tratorasik lenfadenopati ve alt lob tutulumu gibi primer tü-
berküloz ile uyumlu bulgular daha s›k görülmeye bafllar.
HIV enfeksiyonlu kiflilerde akci¤er d›fl› tüberküloz daha s›k
görülür ve bu s›kl›k CD4+ hücre düfltükçe daha da artar.
CD4 hücre say›s› azald›kça tüberkülozun s›n›rland›r›lmas›
da güçleflti¤i için, mikobakteri kan kültürlerinde üreme
s›kl›¤› artar ve atipik akci¤er radyografik görünümleri ile
daha s›k karfl›lafl›l›r.

HIV seropozitif hastalarda seronegatif hastalarda oldu¤u
gibi balgamda aside dirençli basil aranmas› ve mikobakte-
ri kültürü yap›lmas› tüberküloz için en önemli tan› yöntem-
leridir. Fakat HIV pozitif kiflilerde yayma preperatlarda
aside dirençli basil görüldü¤ünde bunlar›n M.avium intra-
cellulare complex veye M.kansasii gibi M.tuberculosis d›fl›
mikobakteriler olabilece¤i unutulmamal›d›r. HIV pozitif
kiflilerde yayma preperatta aside dirençli basil görülme
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s›kl›¤› %39 ile %81 aras›nda de¤iflmektedir. Yayma nega-
tif hastalardan bronkoskopi ile al›nan örneklerde %30-40
oranlar›nda aside dirençli basil saptanabilmektedir (12).
HIV pozitif hastalarda mikobakteri kültürü pozitiflik
oranlar› HIV negatif hastalardaki gibidir. H›zl› tan› için
M.tuberculosis nükleik asid amplifikasyon testleri de kul-
lan›labilir fakat negatif bir nükleik asid testi aktif tüber-
küloz tan›s›n› d›fllamaz. 

TEDAV‹
HIV enfeksiyonlu kiflilerde antitüberküloz tedavi HIV en-
feksiyonu olmayanlar›nki ile ayn›d›r. ‹zoniazid ve bir rifa-
misin içeren klasik tedavi rejimleri ile yap›lan prospektif
çal›flmalarda, HIV seropozitif kiflilerin tedaviye iyi ve erken
yan›t verdikleri, basil negatifleflmesi ve tedavi baflar›s›zl›¤›
oranlar›n›n HIV seronegatiflerinkilere benzer oldu¤u görül-
müfltür (13). HIV seropozitiflerde nüks oranlar›n›n daha
fazla oldu¤unu ve uzun süre tedavi kullananlarda daha az
nüks ortaya ç›kt›¤›n› gösteren çal›flmalar vard›r. Rifampi-
sin içeren rejimler ile rifabutin içeren rejimleri karfl›laflt›-
ran çal›flmalarda her iki rejimin de eflit olarak etkili oldu-
¤u, nüks oranlar› aras›nda anlaml› bir fark olmad›¤›, basil
negatifleflme sürelerinin benzer oldu¤u saptanm›flt›r (14).
HIV ile enfekte kiflilerde antitüberküloz ilaçlara ba¤l› he-
patotoksisite oldukça s›k görülmektedir . ‹kinci s›ra antitü-
berküloz ilaçlardan olan tiasetazon HIV seropozitif kifliler-
de çok s›k ve önemli deri reaksiyonlar›na yol açt›¤› için,
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan bu ilac›n HIV ile iliflkili tü-
berküloz olgular›nda kullan›lmamas› önerilmektedir. HIV
ile iliflki tüberkülozun tedavisindeki en önemli noktalardan
biri de do¤rudan gözlem alt›nda tedavidir. Çal›flmalar do¤-
rudan gözlem alt›nda tedavi ile mortalitenin azald›¤›n› gös-
terdi¤i için tüm HIV ile iliflkili tüberküloz olgular›n›n bu fle-
kilde tedavi edilmesi önerilmektedir.

Rifamisin türevi antitüberküloz ilaçlar proteaz inhibitörleri
(P‹) ve non nükleozid revers transkriptaz inhibitörlerinin
(NNRT‹) metabolizmalar›n› h›zland›rarak bu ilaçlar›n se-
rum konsantrasyonlar›n›n tedavi edici düzeylerin alt›na düfl-
mesine neden olurlar ve böylece bu önemli antiretrovirallere
direnç geliflme olas›l›¤› artar. Rifamisinler içinde rifampisin
bu etkiye en çok yol açand›r. Bu nedenle antitüberküloz ilaç-
lar P‹ veya NNRT‹ içeren ART ile birlikte kullan›lacak ise,
rifampisin yerine rifabutin tercih edilir. Fakat P‹ ve
NNRT‹’ler rifabutinin metabolizmas›n› etkileyerek serum
düzeylerinin de¤iflmesine ve bu ilac›n toksik etkilerinin orta-
ya ç›kmas›na yol açabilirler. Bu nedenle s›kl›kla rifabutin
dozunda ayarlamalar yapmak gerekir. Baz› hastalarda an-
titüberküloz tedavi baflland›ktan sonra tüberküloza ait belir-
ti, bulgu ve radyolojik görünümlerin geçici bir süre için da-
ha kötüleflti¤i görülür. “Paradoksal reaksiyon” ad› verilen
bu durum ile HIV pozitif kiflilerde daha s›k karfl›lafl›l›r. An-
tiretroviral ilaçlar›n kullan›lmas› sonucu bu ba¤›fl›kl›¤›n ye-
niden yap›lanmas› sendromu daha da fliddetlenir. Antitüber-
küloz ilaçlar ile %7 civar›nda görülen bu paradoksal reaksi-
yon oran›n antitüberküloz ve antiretroviral ilaçlar birlikte
kullan›ld›¤›nda %36’ya yükseldi¤i gösterilmifltir (15).

Belirtilerin a¤›r olmad›¤› ve yaflam› tehdit etmeyen para-
doksal reaksiyonlarda semptomatik tedavi yeterlidir. Kon-
trol edilemeyen atefl, büyüyen lenf bezlerinin hava yollar›n›
t›kamas›, seröz boflluklarda s›v› birikimi ve sepsis sendromu
gibi a¤›r durumlar ortaya ç›karsa tedaviye kortikosteroid-
ler eklenebilir. Bir hastaya HIV enfeksiyonu ve tüberküloz
tan›lar›n›n efl zamanl› olarak konmas› oldukça s›k karfl›la-
fl›lan bir durumdur. Bu durumda tüberküloz tedavisine he-
men bafllanmas› önerilmektedir, fakat antiretroviral tedavi-
ye ne zaman bafllanaca¤› konusunda tam bir fikir birli¤i
yoktur. Hem antitüberküloz hem de ART almas› gereken
hastalarda baz› hekimler ART’ye antitüberküloz tedaviden
2 ay sonra bafllamay› önermektedirler. Böylece verilen an-
titüberküloz ilaçlar›n yan etkilerinin daha kolay izlenebile-
ce¤i, paradoksal reaksiyon olas›l›¤›n›n azalt›labilece¤i ve
daha az say›da ilaç al›naca¤› için hasta uyumunun art›r›la-
bilece¤i öne sürülmektedir. Di¤er yandan, etkili bir ART
ileri dönem HIV’e ba¤l› morbidite ve mortaliteyi önemli öl-
çüde azaltmaktad›r. Rifabutin içeren antitüberküloz tedavi
ile P‹ içeren ART’yi birlikte kullanan hastalarda hem aside
dirençli basil negatifleflmesinin, hem de anlaml› viral yük
düflüflünün sa¤land›¤›n› bildiren çal›flmalar vard›r (16). Bu
nedenle, rifabutin içeren rejimler kullan›larak hem tüber-
küloz, hem de HIV enfeksiyonu efl zamanl› olarak tedavi
edilebilir. Yine de, uyum, potansiyel komplikasyonlar ve di-
¤er faktörler göz önüne al›narak her olgu ayr› ayr› de¤er-
lendirilmelidir. Tüberküloz tan›s› kondu¤unda ART almak-
ta olan hastalarda ise ART’ye devam edilir ve gerekiyorsa
tedavi rejimlerinde de¤ifliklikler yap›l›r. Antitüberküloz ve
antiretroviral ilaçlar birlikte kullan›ld›¤›nda baz› sorunlar-
la karfl›lafl›l›r. Her iki grup ilaçla da görülebilen gastroin-
testinal sistem yak›nmalar›, döküntü, grip benzeri semp-
tomlar, periferik nöropati, karaci¤er enzim yükselmeleri bu
istenmeyen etkilerden hangi ilac›n sorumlu oldu¤u konu-
sunda kar›fl›kl›k yaratabilir. Sorunun antitüberküloz ilaç-
lardan kaynakland›¤› düflünülüyorsa tüm antitüberküloz
ilaçlar›n ayn› anda kesilmesi ve semptomlar geçene kadar
beklenmesi önerilmektedir. Bir antiretroviral ilaç istenme-
yen etkinin nedeni gibi görünüyorsa tedavi rejiminde de¤i-
fliklik yap›lmas› düflünülmelidir.

Tüberküloz riskinin de¤erlendirilmesi
HIV enfeksiyonlu kiflilerin latent tüberküloz enfeksiyonu
yönünden taranmas› için tüberkülin deri testi yap›lmas›
önerilmektedir. HIV enfeksiyonlu kiflilerden tüberkülin test
sonucu ?5mm olanlarda tüberküloz riskinin önemli ölçüde
artt›¤› gösterildi¤i için, pozitiflik eflik de¤eri olarak 5 mm
kullan›l›r (17). Fakat özellikle HIV enfeksiyonlu kiflilerde
negatif tüberkülin testinin mikobakteri enfeksiyonu veya
aktif hastal›k olas›l›¤›n› ortadan kald›rmayaca¤› unutul-
mamal›d›r. Tüberkülin testi pozitifli¤i CD4+ hücre say›s›n-
daki düflüfle paralel olarak azalmaktad›r. Bu nedenle tü-
berküloz riski alt›ndaki HIV enfeksiyonlu kiflilere, özellik-
le de CD4+ hücre say›lar› düflükse, tüberkülin testleri nega-
tif olsa bile her y›l akci¤er radyografisi yap›lmas› öneril-
mektedir. Tüberkülin testi negatifli¤inin genel anerjiden
mi kaynakland›¤›n› anlayabilmek için önceki y›llarda
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çoklu anerji testleri yap›lmas› önerilmiflti. Bu testler yete-
rince standardize olmad›klar› ve anerji durumu geçici ola-
bildi¤i için art›k önerilmemektedirler. Tüberkülin testi ne-
gatif olanlarda birkaç hafta sonra tekrarlanan ikinci bir
tüberkülin testi ile “hat›rlatma” etkisi sonucu tüberkülin
testi pozitifleflebilir. Böyle bir sonuç tüberküloz enfeksiyo-
nunun gerçek kan›t› say›l›r. Tüberkülozun s›k görüldü¤ü
toplumlarda ikinci test sonucu pozitifleflme oranlar›n›n
%30’lara varabildi¤i bildirilmifltir (18).

Latent tüberküloz enfeksiyonunun tedavisi
HIV enfeksiyonlu kiflilerde latent tüberküloz enfeksiyonunun
aktif tüberküloza ilerlemesi HIV negatif kiflilere göre ola¤a-
nüstü h›zl›d›r. Bu nedenle latent tüberküloz enfeksiyonunun
izoniazid veya k›sa süre kullan›lan ikili veya üçlü antitüber-
küloz ilaçlar ile tedavi edilmesi önerilir. Latent enfeksiyon
için verilen tedavi aktif enfeksiyon için yetersiz olaca¤›ndan
ve dirençli sufllar›n seçilmesine yol açaca¤›ndan, latent en-
feksiyon tedavisine bafllanmadan önce hastada aktif tüber-
küloz bulunmad›¤› ortaya konmal›d›r. Aktif tüberkülozlu
hastalar ile yak›n temas içinde olan HIV enfeksiyonlu kiflile-
re de latent enfeksiyon tedavisi uygulanmas› önerilmektedir.
Latent enfeksiyon tedavisi için 9 ay izoniazid, 3 ay izoniazid
ve rifampisin, 3 ay izoniazid, rifampisin ve pirazinamid uy-
gulamalar› yap›lm›fl, bu rejimlerin hepsi ile de kontrol grup-
lar›na göre önemli ölçüde baflar› sa¤lanm›flt›r (19). Bir y›l-
l›k izoniazid rejiminin 6 ayl›k rejime göre daha etkin oldu-
¤unu bildiren çal›flmalar vard›r (20).
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