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HIV infeksiyonlu hastalarda 

tüberküloz sıklığı 
 

 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

     212 HIV infeksiyonlu hasta 

        - 8 Akciğer tüberkülozu 

        - 4 Akciğer dışı tüberküloz 

 

      Toplam 12 (%5.7) tüberküloz olgusu 

 

 Dokuzoğuz ve ark: 5/67 

 Sain ve ark: 11/82 

         

    

     



Tüberküloz gelişiminde bazı risk faktörleri (relatif 
risk/odds ratio) 

Rieder HL. Epidemiologic Basis of Tuberculosis Control.1999 
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 HIV serokonversiyonundan sonraki ilk yıl 
içinde 2 kat artar 
 

 Aktif tüberküloz daha erken  
 

 Latent tüberkülozun reaktivasyon olasılığı 
HIV negatiflere göre 20 kat fazla 
 

J Infect Dis. 2005;191(2):150-6 
Clin Infect Dis 2010;50(Suppl.3):S201-7 



HIV infeksiyonunda aktif tüberküloz 

riski artış nedenleri 

 CD4 Th1 hücre sayısında azalma, 

fonksiyonunda bozulma 

 CD8 ve CD1 T lenfositlerin mikobakteri 

lipidlerini tanıyamamaları 

 IFN-γ salınımında yetersizlik sonucu makrofaj 

içinde bakteri öldürülememesi 

 Antikor yanıtının bozulması 
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İstanbul EAH: Ortalama CD4: 67.5 hücre/mm³ 



HIV infeksiyonlularda CD4 sayısı 

ile Tb. ilişkisi 

 CD4 =100 h/mm³   Tb.insidansı: 25.5 (100 kişi 

yılı) 

    CD4 =700 h/mm³   Tb.insidansı: 2.7 (100 kişi 

yılı) 

 

 CD4>700   Tb.insidansı  HIV (-)lere göre 4.4 

kat fazla 

 
AIDS. 2009;23(13):1717-21 



Tüberkülozun HIV infeksiyonu seyrine 

etkisi 

 TB. HIV viremisini önemli ölçüde yükseltir 

 

 İmmün aktivasyon sonucu HIV’e hedef olan CD4 

hücre sayısı artar 

 

 Koinfekte hastalarda  CCR5 ve CXCR4 ko-reseprör 

ekspresyonu artar 

 

    SONUÇ: Tüberküloz AIDS’e gidiş ve ölüm hızını 

yaklaşık 4 kez artırır                                         Am J 

Epidemiol. 2007;165(10):1134 

 







HIV infeksiyonlu bir kişide 

tüberküloz varsa… 

 Tüberküloz tedavisine derhal başlanmalı 

 

 TB tedavi rejimleri ve ilaçlar HIV (-) kişilerinki 

ile aynı 

 

 Tüberkülozu olan her HIV infeksiyonlu  ART 

almalı 



ART’ye erken başlanması 
lehine 

ART’ye geç başlanması 
lehine 

 HIV ile ilişkili 
morbidite ve 
mortalitede azalma 

 Balgamda basil 
negatifliğnin daha 
çabuk sağlanması 

 Çok sayıda ilaç-
Tedaviye uyum sorunu 

 İlaç etkileşimleri 

 İlaç toksisitelerinin 
örtüşmesi 

 IRIS’e bağlı morbidite 
ve mortalite artışı 

 

 

 

 

TB/HIV koinfeksiyonunda erken veya geç ART 
başlanmasını etkileyen faktörler 















Tüberküloz tedavisi başlanan 
koenfeksiyonlularda ART 

Hastanın durumu ART başlama zamanı 

CD4<50 h/mm³ 2 hafta içinde başlanmalı  
                                                                  (AI) 

CD4≥50 h/mm³ + ağır klinik tablo var 2-4 hafta içinde başlanmalı  
                                                            (BI,BIII) 

CD4≥50 h/mm³ + ağır klinik tablo yok 2-4 haftadan sonraya ertelenebilir 
8-12 haftayı geçmemeli  
                                                            (AI,BIII) 

Gebelik varsa Olabildiğince erken başlanmalı  
                                                                 (AIII) 

MDR tüberküloz varsa 2-4 hafta içinde başlanmalı  
                                                                 (BIII) 



 ART başlananlarda sıklığı ≈ %20-30 
 
 Erken ART başlananlarda daha sık 
 
 IRIS’e bağlı mortalite çok düşük 
 
 ART ve tüberküloz tedavisine devam edilmeli  

 
 
 
 

                                                             J Acquir Immune Defic Syndr. 2011;58(1):32-37 

 



HIV enfeksiyonu ve latent tüberküloz 

 TDT veya İGST ile LT araştırılmalı 

 CD4<2oo hastalarda negatif sonuç alınabilir, 

CD4>2oo olunca test tekrarlanmalı 

 Aktif tbc. olmadığı gösterilmeli 

 TDT>5mm veya İGTS (+) ise INH ile 9 ay LT 

tedavisi verilmeli 

 Testleri (-) hastalar aktif tüberkülozlularla 

temas etmişse veya AC grafisinde geçirilmiş 

tbc bulguları varsa LT tedavisi almalı  

 

 



ÖZET 

 HIV infeksiyonu tüberküloz insidansını artırır 

 Tüberküloz ve HIV infeksiyonu karşılıklı olarak 

birbirlerinin seyrini olumsuz etkilerler 

 ART ile tüberküloz insidansı düşürülebilir 

 Tüberküloz tedavisi başlanan koinfeksiyonlular en 

kısa zamanda ART almalıdır 

 IRIS sık olmasına rağmen başa çıkılabilir bir 

olaydır 

 Latent tüberküloz mutlaka tanınmalı ve tedavi 

edilmelidir 

 


