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Tüberküloz ve Covid-19

• Tüberküloz Çok eski çağlardan beri 
bilinen bir hastalık 
(M.Ö. 8000)

• Covid-19 Yakın tarihe kadar
bilinmeyen bir hastalık
(Aralık 2019)



World Health Organization Global 
Tuberculosis Reports 2021 





World Health Organization COVID-19: 
Considerations For Tuberculosis Care 2021

• COVID-19 pandemisinde gecikmiş tanı
nedeniyle 2020 ile 2025 yılları arasında
1,4 milyon tüberküloz ölümünün
olabileceği tahmin edilmektedir.



• 30 Haziran 2021
• 3375 43 çalışma
• Aktif tüberküloz prevalansı %1,07
• Ağır COVID-19 infeksiyon olasılığı 1,46
• Hastaneye yatış oranı 1.86
• Mortalite oranı 1.93



• Aktif veya latent tüberküloz ; - COVID-19 hastalarında %36,
- Bakteriyel pnömoni hastalarında %20,
- Viral pnömoni hastalarında %16

COVID-19 infeksiyonu, aktif 
veya latent tüberküloz 

infeksiyonu için önemli bir 
risk faktörüdür.



• 43 yaşında Hint kökenli erkek,
• İki haftadır ateş, öksürük, balgam ve nefes darlığı
• N:108/dakika, SS: 30/dakika, Sp02 %88.
• PA Akc: Bilateral orta loblarda konsolidasyonlar
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitifti.
• Balgam mikroskobisinde M. Tuberculosis saptandı

ve Xpert MTB testi ile doğrulandı.
• Balgam kültüründe M. Tuberculosis üredi.
• Anti tbc tedavi başlandı.
• Kontrol önerilerek taburcu edildi.

• Tbc ve Covid 19 koinfeksiyonunun tespiti ve
uygun yönetimi çok önemlidir.

• COVID-19 ile tbc koinfeksiyon olasılığı tbc riski
yüksek olan ülkelerde dikkate alınmalıdır.



• 6 erkek hasta, Güneydoğu Asya
• Öksürük, ateş, miyalji, baş ağrısı ve yorgunluk.
• PA Akc: Kaviter lezyonlar
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif. ARB ve tbc kültürleri pozitif
• Hidroksiklorokin ve anti-tüberküloz tedavi başlandı.
• Tedavi ile düzelen hastalar taburcu edildi.

Tüberküloz açısından yüksek risk altındaki
popülasyonda, erken teşhis ile koinfeksiyonun
kötü sonuçları önlenebilir.



• 20 yaşında Multipl skleroz tanısı ile immünosüpresif tedavi alan
genç bir kadın

• Bir aydır ateş, öksürük, halsizlik, kilo kaybı
• TA:70/56 mmHg
• PA Akc: Sağ üst-orta bölgede dansite artışı
• SARS COV 2 PCR testi pozitifti.
• Yoğun bakım ünitesinde deksametazon, inotrop ve oksijen

destek tedavileri başlandı.
• Balgamda ARB ve Xpert MTB testi pozitif saptandı.
• Anti tbc tedavi başlandı. 10 gün sonra taburcu edilerek tedavisi 6

aya tamamlandı.

The picture can't be displayed.

The picture can't be displayed.

• Tbc ve Covid-19 infeksiyonun farklı özellikleri
de vardır. Tbc infeksiyonunda klinik belirtiler
daha uzun sürede ortaya çıkar.

• İmmünosüpresif tedavi, kilo kaybı ve spesifik
radyolojik bulgular da tbc koinfeksiyonunu
düşündürmelidir.



• 64 yaş, erkek hasta, Doğu Asya kökenli
• ÖG: DM, HT Nefes darlığı
• Nabız 132/dak, SS 35/dak, Sp02 %85
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif
• Takiplerinde solunum sıkıntısı gelişti,

entübe edildi, steroid tedavisi başlandı.
• BT: Subplevral ve interlobüler bal peteği görünümü, buzlu cam

opasiteleri ve bronşiektazi.
• 40.günde interstisyel pnömoni ön tanısı ile pulse steroid

(1000mgr 3 gün) tedavi başlandı.
• Endemik bölgede olmasından dolayı istenen ARB ve nükleik asit

amplifikasyon testleri pozitif saptandı.
• Anti tbc tedavi planlandı ancak hasta kaybedildi.
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• Tbc reaktivasyonu için birçok risk faktörü
vardır (DM, steroid tedavi, endemik bölge).

• Covid-19 infeksiyonu sırasında klinik durumu
bozulan, risk faktörleri olan ve steroid tedavisi
alan hastalarda tbc taraması yapılmalıdır.



• 72 yaşında madde bağımlısı erkek hasta 
• 8 gündür koku, tat kaybı, ateş, öksürük ve nefes darlığı 
• Sp02 %80 
• PA akc grafisinde bilateral dansite artışı 
• SARS-CoV-2 PCR pozitif ve deksametazon başlandı.
• Takiplerinde ateş ve nefes darlığı şikayetleri arttı.
• BT’de bilateral apikal konsolidasyonlar ve sağ üst 

segmentte kavitasyon
• Balgamda ARB, Xpert MTB testi pozitifti ve anti tbc tedavi başlandı.

Kortikosteroidlerin COVID-19 tedavisinde
uygulanması konak bağışıklığını zayıflatarak
LTB’un reaktivasyonuna veya aktif pulmoner
tbc’un progresyonuna yol açabilir.



• 58 yaşında erkek, 3 gündür ateş, 
öksürük ve nefes darlığı 

• SS 30/dk, Sp02%89
• BT: Çok sayıda buzlu cam opasitesi

ve bronşiyal duvar kalınlaşması ile
tomurcuklanan ağaç opasitesi ve 
nodüller 

• SARS-CoV-2 PCR  testi pozitif.
• Kültürle de tbc tanısı doğrulandı. 

Radyolojik görüntülerin dikkatli analizi
koinfeksiyon tanısı için belirleyicidir.
- Primer tbc mediastinal ve hiler LAP,

konsolidasyon ve plevral efüzyon ,
- Tbc reaktivasyonu kalın duvarlı

kavitasyon ve konsolidasyon,
- Milier tbc yaygın nodüller,



• 51 yaşında bir erkek, taksi şoförü
• 20 Haziran 2020 tat, koku kaybı. SARS-CoV-2 PCR testi pozitif.
• 4 Temmuz 2020'de tekrar öksürük, nefes darlığı ile başvurdu.
• BT:Bilateral subplevral buzlu cam opasiteleri, hava

bronkogramları, kaviter lezyon ve mediastinal nodüller
• Xpert MTB testi pozitif saptanan hastaya anti tbc tedavi

başlandı.Şikayetleri gerileyen hasta 10 gün sonra taburcu edildi.
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COVID-19 infeksiyonu doğrulanmış
hastalarda bile tbc koinfeksiyonunu
tanımlamak için moleküler tanı testleri
ile hızlı ve doğru değerlendirme klinik
sonuçları iyileştirebilir.



• 45 yaşında erkek, 3 aydır öksürük, kilo kaybı
• BT: Sağ akciğerde çoklu kaviter lezyonlar, 

sol akciğerde pnömotoraks
• Balgam mikroskobisinde aside dirençli basil

görüldü. Tbc PCR pozitif saptandı, anti tbc tedavi başlandı.
• Yatışının 7. günü nefes darlığı arttı.
• BT: Sağ akciğerde çok sayıda yeni oluşan 

buzlu cam görünümü.
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif saptandı. 
• Hidroksiklorokin ve kortikosteroid tedavisi 
• Tedaviye rağmen solunum yetmezliği gelişen hasta kaybedildi. 

• COVID-19, geçici immünsüpresyonla tbc’a bağlı
solunum yetmezliğini hızlandıran bir faktördür.

• Pandemi sırasında aktif tbc olup yeni veya
kötüleşen akciğer görüntülemeleri olan
hastaların tanısında COVID-19 infeksiyonu
düşünülmelidir.



• 26 yaşında Hint kökenli kadın hasta,
• Ateş, öksürük, kanlı balgam, kilo kaybı ve nefes darlığı
• N: 106/dakika, SS: 35/dakika, Sp02 %86
• PA Akc: Sağ akciğerde tüm loplarda ve 

sol akciğer üst lopda konsolidasyonlar
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif 
• Balgam kültüründe rifampisin dirençli M tuberculosis

üredi. 
• Anti-tbc tedavi başlandı. 

Tbc yükünün fazla olduğu coğrafi
konum ve farklı etnik kökenlerde
COVID-19 ile birlikte MDR tbc
koinfeksiyonları akılda tutulmalıdır.



• 26 yaşında erkek, ateş, öksürük ve kilo kaybı.
• PA Akc: Sağ üst lobta kavitasyon
• Xpert MTB testinde rifampisin direnci saptandı.
• Tedavi planlandı ancak hasta tedaviyi reddetti.
• Balgam kültüründe de rifampisin dirençli M Tuberculosis

üredi.
• 4 ay sonra ateş, öksürük, kilo kaybı ve dispne
• PA Akc: Plevral efüzyon saptandı.
• Anti tbc tedavi başlandı.
• Yatışının 2.gününde SARS CoV-2 PCR testi pozitif saptanan

hasta pandemi hastanesine sevk edildi.

MDR tbc infeksiyonundan dolayı yüksek
risk altında olan COVID-19 şüphesi olan
hastaları belirlemek için tarama
protokolleri geliştirilmelidir.



• 53 yaşında kadın, nefes darlığı, ateş ve öksürük
• ÖG:DM ve KBY, 1 aydır anti tbc tedavi 
• Entübe edilen hasta yoğun bakıma alındı.
• BT: Bilateral buzlu cam ile konsolidasyon 

hava bronkogramları, bronşektazi alanları
• SARS-CoV 2 PCR testi pozitifti. 
• ARB ve Xpert MTB testi pozitif olup rifampisin direnci saptandı. 

DSÖ önerilerine göre anti tbc tedavi başlandı.
• 5. günde extübe olan hastanın kontrol  BT’de regresyon saptandı.
• SARS-CoV-2 PCR testi 44. gün kadar pozitif kalmaya devam etti.

MDR tbc infeksiyonu, uzamış viral
klirens için bir risk faktörüdür. MDR
tbc hastasında viral klirens için geçen
süre uzun olabilir.



• 28 yaşında, Hint kökenli erkek hasta
• Baş ağrısı, kusma ve baş dönmesi
• BT: Ödem ve sol serebellar hemisferde lezyon 
• SARS-Cov-2 PCR testi pozitifti. 
• Endemik bölge ve Quantiferon pozitifliği

latent tbc infeksiyonunu düşündürdü.
• Herniasyon riski nedeniyle lomber ponksiyon yapılamadı.
• Yatışının 5. gününde kraniyotomi ve kitle rezeksiyonu yapıldı.
• Biyopsi: Nekrotizan granülomatöz inflamasyon
• Tbc PCR pozitif saptandı.
• Anti tbc tedavi başlandı, 28 gün sonra taburcu edildi.

• Tbc ve COVID-19 koinfeksiyonu, SSS tbc
gibi atipik tbc infeksiyonlarının
tanısında zorluk oluşturabilir.

• COVID-19 tanısı acil cerrahi
müdahaleleri geciktirmemelidir.



• 28 yaşında erkek,
• Altı aydır kuru öksürük, nefes darlığı, ateş, gece terlemesi, kilo

kaybı ve bacaklarda güçsüzlük.
• FM: Kaşeksi, bilateral düşük ayak.
• SARS-CoV 2 PCR testi pozitif.
• BT: Bilateral nodüller, üst loblarda kistik

bronşektaziler ve solda plevral efüzyon
• Tekrarlanan balgam örneklerinde PCR ile M. tuberculosis tespit

edilen hastaya anti tbc tedavi başlandı.
• MR:Normal, EEG: Polinöropati saptandı.
• 6 ay anti tbc tedavisi alan hastanın takiplerinde şikayetleri

geriledi.

• Tbc ekstrapulmoner belirtilere neden olabilir.
• Aksonal polinöropati tbc ile ilişkili çok nadir

bir nörolojik belirti olabileceği gibi COVID-19
infeksiyonunun periferik sinir tutulumu ile de
ilişkili olabilir.



• 47 yaşında erkek hasta,
• 2 gündür olan ateş, öksürük, göğüs ağrısı.
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitifti. Remdesivir tedavisi başlandı.
• EKO’da 3.5 cm perikardiyal efüzyon. Perikardiyosentez yapıldı.
• Tbc PCR pozitifti.
• Perikardiyal sıvı mikroskopisi: 8513 hücre/mL (%91’i lenfosit).
• Anti tbc tedavi başlandı. 2 hafta sonra taburcu edilen hastanın

takiplerinde semptomlarında belirgin iyileşme ve kontrol
EKO’da efüzyonun gerilediği saptandı.

• Tbc perikardit masif perkardiyal efüzyonun nadir
bir nedenidir, pandemide tanısı zor olabilir.

• Hızla kötüleşen genç hastalarda, seri
ekokardiyografiler yapılmalıdır.



• 42 yaşında, bayan, 2 haftadır ateş, kuru öksürük
ve 3 gündür artan nefes darlığı

• SpO2 %79, N:110/dak, TA:91/63 mmHg,
• PA Akc:Bilateral konsolidasyon, solda plevral efüzyon
• BT: Bilateral periferik buzlu cam alanları
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif
• Covid 19 tedavisi için deksametazon ve remdesivir

tedavisi başlandı. 1 hafta sonra taburcu edildi.
• Plevral sıvı kültüründe 16 gün sonra M.tuberculosis üreyen hastaya

anti tbc tedavi başlandı.

• Tbc, plevral efüzyonların yaygın
nedenlerindendir.

• Plevral efüzyonların Covid 19 ile ilişkili
olmayan nedenleri için ayırıcı tanı
yapılmalıdır.



• 30 yaş erkek, Haiti kökenli,
• 3 haftadır ateş, öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı
• BT: Sağ orta lobda konsolidasyon ve sol alt lobda nodüller
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitifti. ARB ve balgam kültürü de alındı.
• Karın ağrısı şikayeti başladı. BT’de bronkoözofageal fistül ve

bronkoskopide psödotümoral endobronşiyal lezyon saptandı.
• Bronş biyopsisinde epiteloid granülom saptandı.
• Önceki balgam kültüründeM.tuberculosis üreyen hastaya PEG ile anti tbc

tedavi başlandı. 2 ay sonra lezyonlar tamamen geriledi.

Tbc, prevalansı yüksek olan ülkelerde
klinik, radyolojik ve endoskopik
polimorfizmi nedeniyle tüm akciğer
patolojileri arasında akla gelen tanılar
arasında yer almalıdır.



• 21 yaşında bayan,
• 2 haftadır karında şişkinlik, ağrı, ateş, öksürük ve nefes darlığı
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif
• USG’de karında abdominopelvik kalın duvarlı bir koleksiyon görüldü

ve perkütan drenaj yapıldı.
• Torax BT: Bilateral buzlu cam opasiteleri

Batın BT: Perforasyon saptandı.
• Tanısal laporatomi ile perforasyon tespit edilerek onarım yapıldı.
• Omentum dokusunun patolojik incelemesinde granülomatöz

inflamasyon ve ARB pozitifliği saptandı.
• Anti tbc tedavi başlandı. 2 hafta içinde hastanın kliniği düzeldi.

Peritonit ve bağırsak perforasyonları ile
seyredebilen abdominal tbc’un Covid-19
ile koinfeksiyonu mümkündür.



• 78 yaş, erkek, mesane kanseri tanısı ile 10 gün önce intravezikal
BCG tedavisi almış. 

• Ateş, öksürük, nefes darlığı
• BT: Çok sayıda mikronodüller
• BAL örneğinde Tbc PCR pozitif saptandı, 
• Anti tbc tedavi başlandı.
• Bir hafta sonra, klinik durumu aniden kötüleşti.
• BT’de yaygın buzlu cam opasiteleri
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif saptandı 

ancak hasta iki gün  sonra kaybedildi.

• İntravezikal BCG tedavisi miliyer tbc olarak
ortaya çıkabilir ve anti-tbc tedaviden sonra
tam düzelme sağlanır.

• COVID-19 koinfeksiyonu ise kliniğin
progresyonuna ve hızla kötüleşmesine neden
olabilir.



• 1 yaşında BCG aşı öyküsü olan 32 yaşında kadın ,
• 3 haftadır ateş, kas ağrısı,
• BT: Konsolidasyon, apikal segmentte

hava bronkogramı ve plevral efüzyon
• SARS-CoV-2 PCR testi pozitif
• Tedavi başlandı (lopinavir/ritonavir).
• Klinik iyileşme olmayan ve efüzyonu artan hastaya torasentez

yapıldı.
• Patoloji: Kazeöz nekroz alanları saptandı. Anti tbc tedavi başlandı.

• BCG aşısının etkinliğini gösteren yayınlar
mevcut olsa da bu hastada COVID-19
infeksiyonuna karşı koruyucu bağışıklığı
indüklemediği düşünülebilir.

• Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.



Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi 
• 68 yaşında, erkek hasta 
• ÖG: Akciğer CA          Nefes darlığı 
• PA Akciğer: Bilateral plevral efüzyon
• Tüp torakostomi ve biyopsi yapıldı. 
• Patoloji: Granülamatöz inflamasyon
• Anti tbc tedavi başlandı.
• 1 hafta sonra öksürük  şikayeti arttı.
• BT: Bilateral yaygın buzlu cam alanları
• SARS CoV 2 PCR testi pozitif saptandı.
• Favipravir başlanan hastanın anti-tbc tedavisi 6 aya 

tamamlandı.

• Tbc ülkemizde de endemik bir hastalık olup
Covid-19 ile koinfeksiyonlar görülebilir.

• Risk faktörleri olan hastalarda
koinfeksiyonların tespiti ve yönetimi ile
tedavi başarısı sağlanabilir.



TEŞEKKÜRLER…


