
Tüberküloz tedavisinde gebelik ve emzirme, ek hastal›kla-
r›n varl›¤›,  s›k karfl›lafl›lan özel durumlard›r. Bu özel du-
rumlarda tüberküloz ilaçlar›n›n seçimi,  dozlar›,  ek hasta-
l›klar nedeniyle kullan›lan di¤er ilaçlar ile etkileflimler göz
önüne al›nmas› gereken en önemli noktalard›r. Di¤er yan-
dan hastal›¤›n tan› ve takibinde de farkl›l›klar söz konusu
olabilir. Gebe tüberküloz hastalar›nda radyolojik inceleme-
lerin son derece s›n›rl› olmas› bunun için iyi bir örnektir. 

Gebelik 
Tüberküloz insidans›n›n orta ve yüksek oldu¤u toplumlar-
da, hastal›ktan büyük oranda genç nüfus etkilenmektedir.
Bu nedenle ülkemizde de gebelerde tüberkülozun nadir ol-
mayan bir özel durum oldu¤u düflünülebilir. Günümüzde
tüberküloz tan› ve güvenli tedavi olanaklar› sayesinde, tü-
berküloz gebeli¤in sonland›r›lmas›n› gerektiren bir hasta-
l›k olmaktan ç›km›flt›r (1,2).

Tüberkülozun gebelerdeki klinik prezentasyonu önemli
farkl›l›klar göstermez. Ancak gebelerde tüberkülozun ne-
den olabilece¤i halsizlik, yorgunluk, ifltahs›zl›k gibi belirti-
lerin gebeli¤e ba¤lanmas› ve radyolojik tetkik yap›lama-
mas› tüberkülozun tan›s›nda gecikmelere neden olabilir.
Bu durum hastal›¤›n ileri dönemlerde tan›nmas›na ve daha
a¤›r klinik tablolar›n oluflmas›na yol açabilir. Di¤er yan-
dan tüberküloz, düflük do¤um a¤r›rl›kl› bebek olas›l›¤›n›
artt›r›r. Oldukça nadir bir durum olmakla birlikte umbili-
cal kord yoluyla fetüsün enfekte olabilece¤i de bilinmekte-
dir. Bununla iliflkili olarak 300 den az say›da olgu bildiri-
mi vard›r (1).  

Semptomatik gebelerde tüberküloz flüphesi ak›ldan ç›kar›l-
mamal›d›r. Fetüsa zararlar› nedeniyle radyolojik tetkik yap-
maktan kaç›nmak gerekir Tan› için iki kez balgam yayma
pozitifli¤i veya kültür pozitifli¤i yeterlidir. Bu durumda rad-
yolojik tetkik yapmaya gerek yoktur. Ancak bakteriyolojik
olarak tan› konulamayan gebelerde, klinik olarak akci¤er
tüberkülozu flüphesi yüksek ise,  radyoloji klini¤i ile görüflü-
lüp, gerekli önlemler al›narak akci¤er grafisi çekilebilir. 

Gebelerde akci¤er d›fl› tüberküloz tan›s›nda da baz› güç-
lükler vard›r. Akci¤er d›fl› tüberkülozda genellikle tan› için

gerekli olan torasentez, biyopsi ve cerrahi giriflimin erken
do¤um tehdidi oluflturmas› en önemli noktad›r. Her ne ka-
dar bu giriflimler için mutlak bir kontrendikasyon olmasa
da dikkatli olmak gerekir (2,3). 

Tüberküloz tan›s› alan gebelerde tüberküloz tedavisine en
k›sa zamanda bafllanmal›d›r. Birinci s›ra tüberküloz ilaç-
lar›ndan streptomisin d›fl›nda fötüse zararl› oldu¤u bilinen
ve kullan›m› kontrendike olan ilaç yoktur. ‹zoniasid yüksek
lipid çözünürlü¤ü ve düflük molekül a¤›rl›¤› nedeniyle ple-
santay› geçip fetusta anne kan›ndaki düzeye ulaflabilmek-
tedir. ‹nsanlarda kullan›lan normal dozun 60 kat›na kadar
yap›lan hayvan çal›flmalar›nda malformasyonda art›fla
rastlanmam›flt›r. Bununla birlikte olabilecek demiyelinizan
etki piridoksin ile önlenebilmektedir (1,2,4,5,6,7). Rifam-
pisin normal dozun 2.5-10 kat› verilerek yap›lan hayvan
deneylerinde konjenital malformasyonlara rastlanmam›fl-
t›r. Pirazinamid gastrointestinal yoldan kolayca emilir. Te-
ratojenik etkisine iliflkin anlaml› hayvan çal›flmas›na veya
tedavi edilen hastalarda malformasyona iliflkin rapora
rastlanmam›flt›r. Sonuç olarak; gebelerde tüberküloz teda-
visinde izoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid (P) ve
etambutol (E) güvenle kullan›labilir (5,6).  

P-aminosalisilik asid (PAS) gebelikte kullan›labilir. Kana-
misin, amikasin ve kapreomisin , etionamid ve protionamid
teratojeniklerdir (1,2). Erken do¤umlara neden olabilirler.
Fluorokinolonlar›n laboratuar hayvanlar›nda (fluorokino-
lon iliflkili artropati) teratojenik oldu¤u gösterilmifltir. Ge-
belerde kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r (8,9,10,11 ). 

Emzirme ve Bebek
Tüberküloz ilaçlar›n›n süte geçme oranlar› de¤iflkendir. Ri-
fampisinde bebe¤e geçen ilaç dozu anne dozunun %0.05’i
kadard›r.  Streptomisin süte 0.5-1.0 oran›nda geçer.
Etambutolün süt-serum oran› 1dir. Pirazinamidin süte
geçmesi çok düflük düzeydedir. Bununla birlikte pratik ola-
rak, tüberküloz tedavisi alt›ndaki emziren annelerin be-
beklerinde zararl› bir etki oluflmayaca¤› kabul edilir. Ayn›
zamanda vurgulamak gerekir ki, çocu¤a süt yolu ile geçen
düflük dozlardaki tüberküloz ilaçlar›n›n bebe¤i tüberküloz-
dan koruyucu etkisi yoktur (1,2,7). 
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Bebe¤i tüberkülozdan koruman›n en iyi yolu, yayma pozitif
anne ile bebe¤in temas›n›n kesilmesidir. Ne yaz›k ki bebe-
¤in anneden ayr›lmas› pratik olarak mümkün olmayabilir.
Bu nedenle, bebe¤in izoniazid ile 5mg /kg/gün  olmak üze-
re koruyucu tedavi al›nmas› gereklidir. 3 ay sonra bebe¤e
tüberkülin cilt testi (TCT)  yap›lmal›d›r.  TCT 6mm alt›nda
ise ve daha önce BCG yap›lmam›flsa tedavi kesilmeli ve
BCG afl›s› yap›lmal›d›r. Endurasyon çap› 6mm ve üzerinde
ise izoniazid tedavisi 3-6 ay daha devam edilmelidir.

Kontraseptif Kullanan Kad›nlar:
Oral kontrasptifler ile rifampisin aras›nda etkileflim söz ko-
nusudur. Rifampin karaci¤er mikrozomal enzimleri indük-
ledi¤inden oral kontraseptiflerin y›k›m›n› artt›rarak etki
gösterir. Sonuç olarak oral kontrasptiflerin etkinli¤i azal›r.
Bu nedenle tüberküloz tedavisi  alan kad›nlarda di¤er do-
¤um kontrol yöntemleri önerilmektedir. Oral kontraseptif
kullan›lmas› tercih ediliyorsa da östrojen dozu 50 mikrog-
ram›n üzerinde olan preparatlar kullan›lmal›d›r (1,3,4).

Karaci¤er Hastal›¤›:
Tüberküloz tedavisinde kullan›lan H, R ve Z in karaci¤er
üzerindeki toksik etkileri çok iyi bilinmektedir. Üstelik bu
ilaçlar›n birlikte kullan›m› bu toksisiteyi önemli ölçüde
artt›rmaktad›rlar. Bu duruma karaci¤er hastal›¤› olmayan
tüberküloz hastalar›nda bile dikkat edilmesi gereklidir.
Karaci¤er hastal›¤› olmayan tüberküloz hastalar›n›n teda-
visinde % 1-3 oran›nda görülen toksik hepatitlerde tedavi-
nin sürdürülmesi, irreversibl karaci¤er hasar› ve ölüme ka-
dar varabilir. Bilinen kronik  karaci¤er hastal›¤› olan ol-
gularda ise tüberküloz tedavisi sorunlar› da beraberinde
getirir. Öncelikle bu hastalarda ilaca ba¤l› hepatit olas›l›-
¤› artabilir. S›n›rl› hepatik rezervi olan hastalarda hepatik
hasar yaflam› tehdit edici boyutlara varabilir (4). Bu has-
talarda önerilen tedavi rejimleri afla¤›da özetlenmifltir.  

2 ay HRES ve 6ay HE ile toplam 8 ay tedavi,
2 ay HRE ve 6 ay HE  ile 8 ay tedavi
2ay HSE  ve 10 ay HE toplam 12 ay tedavi.

Hastalar›n tedavi süresince hepatit semptomlar› aç›s›ndan
klinik monitorizasyonu çok önemlidir. Her vizitte hastalar
semptomlar aç›s›ndan sorgulanmal›d›rlar. Karaci¤er has-
tal›¤› olmayan tüberküloz hastalar›n›n aksine, bu hastala-
r›n›n karaci¤er enzimlerinin laboratuar monitorizasyonu
zorunludur. 

Akut hepatit ve tüberküloz birlikteli¤i s›k olmayan bir du-
rumdur. Çok yüksek karaci¤er enzim düzeyleri ile seyreden
akut hepatitli olgularda tüberküloz tedavisi için hepatitin
düzelmesi beklenir. Bununla birlikte tüberkülozun a¤›r
formlar›n›n söz konusu oldu¤u akut hepatitli hastalarda,
streptomisin, etambutol ve flourokinolonlar› içeren rejim-
ler ile tedavi olanaklar› düflünülebilir (10). 

Kronik karaci¤er hastal›¤› olmadan hepatit tafl›y›c›l›¤›, ön-
ceki akut hepatit öyküsü ve afl›r› alkol tüketimi olan hasta-
lara da standart k›sa süreli kemoterapi uygulanmal›d›r. Bu
hastalarda antitüberküloz ilaçlara ba¤l› hepatotoksik re-
aksiyonlar daha s›k görülebilir. Afl›r› alkol tüketimi, ailede
karaci¤er hastal›¤› öyküsü, hepatit B ve C için risk faktö-
rü olan hastalarda tedavi öncesi karaci¤er fonksiyon test-
leri yap›lmal› ve inisial fazda iki haftada bir testler kontrol
edilmelidir (9,12,13).  

Böbrek  Yetmezli¤i:
Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda tüberkuloz genel po-
pulasyona göre 10-12 kat daha fazla rastlan›r. ‹zoniazid,
rifampisin ve pirazinamid biliyer at›l›m veya toksik olma-
yan metabolitleri ile metabolize olduklar›ndan böbrek yet-
mezlikli hastalarda normal dozda verilebilir (1).  A¤›r böb-
rek yetmezli¤inde izoniazid verilen hastalarda periferik
nöropatiyi önlemek için piridoksinde beraberinde verilme-
lidir (4,5,7). 

Etionamid ve protionamid böbrek d›fl› yollarla at›ld›¤›ndan
renal yetmezlikli hastalarda normal dozda verilebilir.
Streptomisin ve etambutol renal yolla at›lan ilaçlard›r ve
böbrek yetmezli¤i varl›¤›nda her iki ilac›n dozu da azalt›l-
mal›d›r. Thioacetazon  k›smen böbreklerden at›lmas›na
ra¤men tedavi edici dozla toksik doz aras›ndaki s›n›r›n çok
dar olmas› nedeniyle bu hastalarda tercih edilmemelidir.

Böbrek yetmezli¤i olan hastalarda 24 saatlik kreatinin kli-
rensi ölçümü yap›lmal›d›r. Kreatinin klirensi 50ml/dakika-
n›n üzerinde bulunan olgularda, ilaç dozu ve aral›klar›nda
de¤ifliklik yapmaya gerek yoktur. Klirensin 50 ml/kg dan
düflük oldu¤u durumlarda tablo 1 de gösterildi¤i gibi kli-
rens düzeyine göre ilaç dozlar› ayarlanabilir (14). Bunun-
la birlikte ilaç dozlar›n›n azalt›lmas›n›n ilaç pik serum
konsantrasyonlar›nda azalmaya yol açmas› nedeniyle, bu
hastalarda doz azaltmak yerine, doz aral›klar›n› artt›rma-
n›n daha iyi bir yol olabilece¤i söylenmektedir (15). Önce-
den de belirtildi¤i gibi H, R ve Z biliyer at›l›m› olan ilaç-
lar oldu¤undan renal yetmezlikli hastalarda doz ayarlama-
s› yap›lmaks›z›n HRZ /2ay) HR /4ay) olmak üzere 6 ayl›k
k›sa süreli kemoterapi güvenle uygulanabilir (4).

Diabetes Mellitus:
Diabetli hastalarda tüberküloz s›kl›¤› normal popülasyona
göre 2-4 kat daha fazlad›r. Diabetli hastalarda tüberküloz
klinik ve radyolojik özellikle itibariyle farkl›l›klar göster-
mekle birlikte, tedavi yaklafl›m›, kullan›lan ilaç rejimleri
ve süresi de¤ifliklik göstermez.  Ancak rifampisin sülfani-
lüre grubu oral antidiyabetiklerin etkinli¤ini azaltt›¤› bi-
linmelidir.(9) Tüberküloz tedacvisi süresince diyabeti kon-
trolü büyük önem tafl›r. 



Bilinci Kapal› Hastalar:
Bilinci kapal› hastalarda da standart kemoterapi rejimi ve-
rilmelidir. ‹soniazid ve rifampisin flurup formunda, pirazi-
namid tablet formunun parçalanmas›yla flurup gibi naso-
gastrik veya enterel beslenme tüpleri ile verilebilir.  Buna
alternatif olarak, rifampisin ve isoniazid günde tek doz in-
travenöz infüzyonu uygulanabilir. ‹soniazid ayr›ca intra-
müsküler yolla da verilebilir (9).
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‹laç Kreatin Klirensi <30ml/min önerilen doz ve s›kl›¤›/
Hemodializ alt›ndaki hastalar

‹soniazid 300mg /gün veya haftada üçgün 900mg
Rifampisin 600mg /gün veya Haftada üç gün 600mg
Pirazinamid Haftada üç gün 25-35mg/kg 
Etambutol Haftada üç gün 15-25mg/kg
Levofloksasin Haftada üç gün 750-1000mg
Sikloserin 250 mg /gün yada Haftada üç gün 500mg
Etionamid 250-500mg/ gün
p- Amimosalisilik asit 4g/ günde iki doz halinde
Streptomisin 12-15mg  
Kapreomisin 12-15mg/gün haftada iki veya üç gün
Kanamisin 12-15mg/gün haftada iki veya üç gün
Amikasin 12-15mg/gün haftada iki veya üç gün

Tablo I: Böbrek fonksiyonlar› azalm›fl ya da hemodializ alt›ndaki eriflkin hastalarda önerilen ilaç dozlar› (14)




