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ÖZET

Tüberküloz (TB) ve diyabet arasındaki sinerjistik ilişki aslında yüzyıllardır incelenmektedir. . Tüber-
külozun yaygın olarak bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde hızla artan diyabet prevalansı, kü-
resel çaptaki tüberkülozla mücadele çabalarını da olumsuz etkilemektedir. Bilinen diğer yaygın risk 
faktörlerinin yanı sıra, diyabetin mevcut tüberküloz vakalarının yaklaşık %10-15’inin nedeni olduğu 
tahmin edilmekte ve bunun yanı sıra, aktif ve latent tüberküloz reaktivasyonu için bir risk faktörü 
olduğu uzun süredir bilinmektedir. Aynı zamanda, eş zamanlı diyabet varlığı, yaygın ekstrapulmo-
ner tutulum, kötü prognoz, tedavi sonrası yüksek nüks oranları ve artmış mortalite ile de ilişkilidir. 
Buna ek olarak Tüberküloz da diyabetli hastalarda glikoz intoleransına neden olabilmekte ve glikoz 
regülasyonunu kötüleştirebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, bu iki küresel sağlık problemi birlikte 
değerlendirilmeli ve ortak kontrol ve tedavi stratejilerini amaçlayan kuvvetli işbirliği sergilenmelidir.
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EPİDEMİYOLOJİ

Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adı verilen 
bir mikroorganizmanın neden olduğu solunum yolu 
kaynaklı bulaşıcı bir hastalıktır. Mikroorganizmalar, 
organizmaya girişinden sonra, akciğerlerden vücu-
dun diğer bölgelerine kan akımı, lenfatik sistem ve 
hava yolları yoluyla veya diğer organlara doğrudan 
uzanarak yayılır. Özellikle son yirmi yıl içerisinde 
tüberküloz vakalarının azaltılmasında önemli iler-
lemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, hastalık 
dünya çapında önemli bir morbidite ve mortalite 
nedeni olmaya devam etmektedir. Öte yandan, yaş-
lanan nüfusla birlikte artan bulaşıcı olmayan kronik 
hastalıkların yükündeki artışlar, tüberküloz için fark-
lı risk faktörleri ve risk grupları ortaya çıkarmakta-
dır. Tüberkülozun yaygın olarak bulunduğu düşük ve 
orta gelirli ülkelerde hızla artan diyabet prevalansı, 
küresel çaptaki tüberkülozla mücadele çabalarını da 
olumsuz etkilemektedir.

Bilinen diğer yaygın risk faktörlerinin yanı sıra, di-
yabetin mevcut tüberküloz vakalarının yaklaşık %10-
15’inin nedeni olduğu tahmin edilmekte ve bunun 
yanı sıra, aktif ve latent tüberküloz reaktivasyonu 
için bir risk faktörü olduğu uzun süredir bilinmekte-
dir. Aynı zamanda, eş zamanlı diyabet varlığı, yaygın 
ekstrapulmoner tutulum, kötü prognoz, tedavi son-
rası yüksek nüks oranları ve artmış mortalite ile de 
ilişkilidir (1-3).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21 Ekim 2020 küresel 
tüberküloz raporuna göre tüm önleyici stratejilere 
rağmen yarısından fazlası gelişmekte olan ülkelerde 
olmak üzere, 10.4 milyon yeni TB vakasının 1.4 mil-
yon tüberküloz nedenli ölümün meydana geldiğini 
ortaya koymuştur. Öte yandan, Uluslararası Diyabet 
Federasyonu (IDF), 2040 yılına kadar %60 oranın-
da bir artış ile, dünya çapında yaklaşık 642 milyona 
ulaşabilecek bir diyabet hastalığı yükü tahmininde 
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bulunmaktadır. Yüksek kalorili diyet tüketimi ve fi-
ziksel aktivite eksikliğinin doğrudan bir sonucu olan 
obezite prevalansındaki (vücut kitle indeksi ≥ 30 kg/
m2) artışın bir sonucu olan diyabetin, gelişmekte 
olan ülkelerdeki tüberküloz vakalarının ortaya çıkı-
şında başlıca faktör olacağı öngörülmektedir. 

Tip 2 diyabet dünya çapında daha yaygın olmasına 
rağmen, tip 1 diyabette tüberküloz riski, nispeten 
daha zayıf kontrol, düşük vücut ağırlığı ve etkilenen 
kişilerin genç yaşı nedeniyle üç ila beş kat daha yük-
sektir (4-7).

Diyabet konakçı savunmasını bozarak, tüberkülozda 
aktif hastalığa ilerleme riskini yaklaşık üç kat artıran 
yaygın bir komorbidite nedenidir. Diyabetli kişilerin 
tüberküloza yakalanma riski, ülkelerin sosyoekono-
mik durumundan etkilense de (örneğin; tüberküloz 
hastalarında Danimarka’da %5.3, Hindistan’da %44 
olarak saptanan diyabet prevalansı) çalışmaların ya-
pıldığı bölge ne olursa olsun bu riskte belirgin bir ar-
tış söz konusudur (8). IDF, küresel diyabet prevalan-
sının 2035’te yaklaşık %10 olacağını öngörmektedir 
(5). DSÖ’nün küresel tüberküloz hedefleri arasında 
bulunan, 2035 yılına kadar tüberküloz insidansında 
öngörülen %90 oranında azalmaya erişebilmek için, 
diyabet gibi değişkenlerin bu süreç üzerindeki etkile-
rinin anlaşılabilmesi önemlidir. Diyabet ve tüberkü-
loz arasındaki çift yönlü ilişki nedeniyle, tüberküloz 
insidansının azaltılması, aktif hastalığa geçişin önle-
nebilmesi ve mevcut tüberküloz tedavisine yanıtların 
optimize edilmesi için diyabet ele alınması gereken 
önemli bir faktördür. Öte yandan, bir enfeksiyon 
hastalığı olarak tüberküloz, glisemik kontrolü güç-
leştirerek diyabetin klinik yönetimini komplike hale 
getirebilmektedir (6,9,10).

İMMÜN PATOGENEZ 

Diyabet hastalarında tüberküloz oluşum patogenezi 
ile ilişkili olarak öne sürülen çeşitli biyolojik meka-
nizmalar bulunmaktadır. Hem prediyabetik hem de 
diyabetik tüberküloz hastalarında yapılan çalışma-
lar, etyopatogenezde IFN-g ve farklı IL yanıtlarının 
dengesindeki bozulmanın ve bakteriye karşı bozulan 
immün yanıtın önemli bir rolü olduğunu göstermek-
tedir. Artmış insülin düzeylerinin, T-helper 1 (Th1/
Th2 ve interferon-gama (IFN-g)/interlökin-4 (IL-4) 
oranlarında azalma ile ilişkisi ortaya konulmuştur. 
Öte yandan, IFN-g düzeyleri ve HbA1c oranı arasında 
da negatif bir korelasyon saptanmıştır. Deneysel ola-
rak M. tuberculosis ile enfekte edilen diyabetik fare-
lerde gözlenen bakteri yükü, normoglisemik farelere 
göre daha yüksek miktarda gözlenirken, T-lenfosit 

üretimi ve IL-12, IFN-g düzeyleri daha düşük olarak 
saptanmıştır (11,12).

T-lenfosit sayısındaki ve işlevlerindeki gerilemeye 
eşlik eden düşük nötrofil sayısı nedeniyle hücresel 
immün yanıt aktivitesinde azalma söz konusudur. 
Makrofaj disfonksiyonu ve reaktif oksijen türlerinin 
azalmış üretiminin, fagositik ve kemotaktik işlevler-
de de bozulmaya neden olduğu, diyabetik bireylere 
ait monositlerin incelendiği hücre kültürü çalışma-
ları ile gösterilmiştir. Makrofaj fagositozundaki bo-
zulmanın bir sonucu olarak, antijen sunan hücrelerin 
akciğeri drene eden lenf nodlarına geçişindeki aksa-
malar da gecikmiş doğal immün yanıtın ortaya çıkışı 
ile ilişkilidir (13,14). M. tuberculosis’e karşı hücresel 
immün yanıtın ana bileşenlerinin makrofaj-ilişkili 
fagositik aktivite ve adaptif immün yanıtlar olduğu 
hesaba katıldığında, tüm bu süreçler, diyabet hasta-
larında M. tuberculosis enfeksiyonu ve kalıcı hastalık 
tablosunun ortaya çıkışı için yüksek risk potansiyeli 
yaratmaktadır. Hücresel immün yanıtta ortaya çıkan 
değişikliklerin patofizyolojisinde rol oynayan hiperg-
lisemi, genetik faktörler ya da her ikisinden birden 
kaynaklanan tüm bu mekanizmalar, ortak bir pat-
tern ile diyabet hastalarında tüberküloz yatkınlığını 
artırıcı rol oynamaktadır. Hiperglisemi nedeniyle 
etkilenen mikrovaskülatür nedeniyle bozulan akciğer 
perfüzyonu da bu immün süreçleri olumsuz yönde 
etkilemektedir (15).

İn-vivo tüberkülin deri testi (TST) ve ex-vivo IFN-g 
salınım testleri (IGRA’lar, örneğin; QuantiFERON-
TB Gold ve T.Spot-TB testleri), yüksek risk grubun-
daki bireylerde latent tüberkülozun aktif hastalığa 
ilerleyişinin veya bizzat tüberküloz enfeksiyonunun 
tanısında kullanılmaktadır. Bu testlerin ana prensibi, 
mikobakteri türlerine karşı oluşmuş olan immüno-
lojik hafızanın tespitine dayanmaktadır. Dolayısıyla, 
performansları immün süreçler ile doğrudan ilişkili-
dir. Diyabetin neden olduğu immün yanıtlardaki ak-
samalar bu testlerin tanıdaki duyarlılık ve özgüllüğü-
nü de etkileyebilmektedir (16,17).

DİYABET TARAMA TESTLERİ VE
GLİSEMİK KONTROL

Tüberküloz hastalarında diyabetin proaktif bir şe-
kilde düzenli olarak taranması ile ilgili resmi bir tav-
siyeler ve rehberler bulunmamasına rağmen, DSÖ 
Tüberküloz ve Diyabetin Bakımı ve Kontrolü için 
İşbirliği Çerçevesi, bir maddelik ihtiyati bir öneride 
bulunmuştur (18). Diyabetik bireylerde, özellikle de 
kontrolsüz diyabet varlığında tüberküloz taraması-
nın, tüberküloz hastalarında da diyabet taramasının 
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rutin olarak yapılması önerilmektedir. Hem diyabet 
hem de tüberküloz asemptomatik olarak bulunabi-
leceğinden, bu hastalıkların taranması klasik semp-
tomların ortaya çıkışına değil, risk faktörlerinin var-
lığına dayanmalıdır (19).

Tüberküloz hastaları için, yerel epidemiyolojik ve 
ırksal faktörlerin yanı sıra, 40 ve üzeri yaş, obezite 
veya fazla kilo varlığı, ailede diyabet hikayesi, aralıklı 
hiperglisemi ve gestasyonel diyabet tanısı gibi majör 
risk faktörleri varlığında vakit geçirmeden diyabet 
taraması önerilmektedir. Tüberküloz tedavisi gören 
bireylerde diyabet taramasının ilk aşaması açlık kan 
şekeri ve/veya Hemoglobin A1c düzeyinin ölçümü ile 
yapılmalıdır (1).

American Diabetes Association (ADA) ve DSÖ, eşik 
ve sınır değerler için önerdikleri düzeylerin farklılı-
ğına rağmen, diyabet tanısı için üç temel testi belir-
lemiştir (20,21):

1. Oral glukoz tolerans testi (OGTT),

2. Açlık kan şekeri (AKŞ),

3. Glikozile hemoglobin (HbA1c).

Tanı, taranan kişinin semptomatik (örneğin; poliüri, 
polidipsi, açıklanamayan kilo kaybı) veya asempto-
matik olup olmadığına bağlı olarak şu eşik ve sınır 
değerler kullanılarak koyulur:

• Semptomların varlığında, tek bir açlık plazma glu-
kozu ölçüm değerinin ≥ 126 mg/dL, postprandiyal 
plazma glukozu değerinin ≥ 200 mg/dL veya HbA1c 
düzeyinin ≥ %6.5 olması tanı için yeterli olacaktır. 
Diyabet semptomlarının çok belirgin olduğu kişiler-
de ≥ 200 mg/dL düzeyinde bir random kan şekeri de-
ğeri de tanı koydurucudur (Şekil 1).

• Asemptomatik bireylerde ise, iki ayrı zamanda ya-
pılan ölçümlerde açlık plazma glukozu ≥ 126 mg/
dL, postprandiyal plazma glikozu ≥ 200 mg/dL veya 
HbA1c ≥ %6.5 değerlerinin elde edilmesi tanı koy-

Şekil 1. ÇİD-TB tedavi rejimi seçimi (Kaynak 4’ten uyarlanmıştır).
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durucudur. OGTT, diyabet tanısında altın standart 
olsa da, zaman alıcı bir test olduğundan diğer test-
lere oranla daha nadir talep edilebilmektedir. Ancak, 
AKŞ değerinin 110-125 mg/dL arasında saptandığı 
bireylerde, 75 g anhidröz glukoz çözeltisi ile yapılan 
OGTT sonucunda saptanan ≥ 200 mg/dL glukoz dü-
zeyi, hem ADA, hem de DSÖ kriterlerine göre tanı 
için yeterlidir. DSÖ, HbA1c düzeyi ölçümünü diyabet 
için bir tanı kriteri olarak kabul etmemektedir.

Glisemik durumun takibinde, venöz plazma glukoz 
düzeyinin ölçümü standart yöntem olmalıdır. Bu-
nun yanı sıra, tüberküloz hastaları iki-üç ayda bir kez 
HbA1c oranı açısından da test edilmelidir. Diyabetik 
hastalarda glukoz kontrolü için kabul edilen hedef 
HbA1c değeri < %7’dir. Ancak tüberküloz tedavisi sı-
rasında, özellikle enfeksiyonun strese bağlı hipergli-
semiye yol açabildiği ilk iki ayda ve şiddetli veya uzun 
süredir devam eden diyabetin varlığında bu hedefi 
başarmak zor olabilir. Bu nedenle, mevcut kılavuzlar, 
komorbid bireylerde diyabet kontrolü için önerilen 
değerleri HbA1c < %8 veya AKŞ < 180 mg/dL şeklin-
de belirlemiştir. Bu eşik ve sınır değerlerin her biri, 
diyabette ortaya çıkan mikrovasküler hasar riskine 
neden olan ve makrovasküler komplikasyonları baş-
latan düzeyleri saptayan detaylı kohort çalışmaları ile 
oluşturulmuştur.

İzleme sıklığı, diyabetin şiddetine bağlı olarak değiş-
kenlik gösterebilmektedir. Başlangıç HbA1c düzeyi-
nin < %8 olduğu hafif vakalarda glukoz veya HbA1c 
ölçümü üç ay sonra tekrar edilebilir. HbA1c düzeyi-
nin > %10 olduğu daha ağır vakalarda AKŞ ölçümleri 
istenen kontrol düzeyleri elde edilene kadar her bir-
iki haftada bir yapılmalıdır. Hastaların kliniğe aç kar-
nına gelmediği durumlarda ise, postprandiyal glukoz 
ölçümü < 200 mg/dL hedef değeri gözetilerek yapı-
labilir. Optimum glukoz kontrolü hem tüberkülozun 
kendisinin hem de antitüberküloz ilaçların engelleyi-
ci özellikleri nedeniyle (örneğin; rifampisin çoğu oral 
antidiyabetik ilacın metabolizmasını artırır) güçleşe-
bilmektedir (22).

Diyabet taraması için önerilen zaman, tüberküloz ta-
nısı konulduğu anda yapılması şekildedir. Bu tarama-
lar neticesinde pre-diyabet veya diyabet ile uyumlu 
glukoz seviyelerine sahip hastalar, tüberküloz teda-
visinin sonunda yeniden test edilmelidir. Özellikle 
glukoz düzeylerinin sınır değerlere yakın saptandığı 
hastalarda tüberküloz tedavisi sırasında hiperglise-
mide düzelme gözlenebilirse de, bu hastalarda gele-
cek dönemde diyabet ortaya çıkma riski halen yüksek 
olabilir. Bu nedenle, bu hastalara bu olasılık hakkında 

bilgi verilerek, hastaların diyet değişiklikleri, fiziksel 
aktivite, sigara ve alkol tüketimini azaltma veya ta-
mamen bırakma gibi sağlıklı yaşam tarzı tavsiyeleri-
ne uymaları teşvik edilmelidir (1).

DİYABET VE ANTİTÜBERKÜLOZ TEDAVİ

Kontrolsüz diyabet varlığında, özellikle yüksek risk 
bölgelerinde (100.000 kişide > 100 vaka) yaşayanlar 
açısından tüberküloz yönünden fırsatçı tarama tav-
siye edilmektedir. Bunların yanı sıra, her zamanki 
rutin insülin dozlarını artırma ihtiyacı duyan, HbA1c 
düzeyi %7.0’nin üzerinde olan, %10 oranında kilo 
kaybı ve persistan öksürük gibi semptomları bulunan 
diyabet hastalarının, göğüs röntgeni ve tüberkülin 
deri testini de içeren bir tüberküloz taramasına tabii 
tutulmaları önerilmektedir (23).

Kronik hiperglisemi varlığında M. tuberculosis’e karşı 
gelişen yetersiz immün yanıt, tüberküloz hastaların-
da uygulanan anti-mikobakteriyel tedavinin etkinli-
ğini azaltıcı rol oynamaktadır. Diyabet, plazma kon-
santrasyonlarını azaltarak rifampisin başta olmak 
üzere, anti-tüberküloz ilaçların farmakokinetiğini 
etkileyebilir. Ayrıca, diyabetik bireylerde anti-miko-
bakteriyel ajanların biyoyararlanımı da etkilenerek, 
suboptimal plazma düzeyleri ile karşılaşılabilmek-
tedir. Tüm bu mekanizmaların ortaklığı ile, hem te-
davi başarısızlığı, hem de ilaç direnci ortaya çıkabilir. 
Ancak bu durumun mevcut tüberküloz tedavi etkin-
liğini etkileyip etkilemediği konusunda çelişkili ra-
porlar bulunması nedeniyle, tüberküloz tedavi rejimi 
diyabetik ve non-diyabetik hastalar için aynı şekilde 
düzenlenmektedir (24-26). Glisemik profilin yanı 
sıra, trigliseritler, HDL-kolesterol, lipoproteinler ve 
metabolik hormon seviyelerindeki düzensizlikler, bu 
hastalarda bakterinin hayatta kalması ve yayılmasını 
destekleyici bir ortam yaratarak konak savunmasını 
bozucu etki gösterir (27).

Diyabetin tüberküloz tedavi etkinliği üzerinde bir 
takım olumsuz etkilere neden olduğu gösterilmiştir. 
Bu hasta grubunda, nondiyabetiklere kıyasla, yay-
ma ve kültür pozitifliğinin tedaviyi takiben iki-üç ay 
daha fazla süre devam ettiği, yüksek oranda hepatit 
ve ilaç kaynaklı renal yetmezliğe, gastrointestinal 
yan etkilere ve özellikle sigara içenlerde ani kardiyo-
vasküler ölüme neden olduğu göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Tüm bu etkilerin ortaya çıkış nedeni tam 
olarak anlaşılamamışsa da, diyabetin kendisinden 
kaynaklanan immünsüpresif etkiler, ilaç-ilaç etki-
leşimleri, ilaçların yan etkileri, ilaç biyoyararlanı-
mında azalma gibi nedenlerin bir ya da birkaçından 
kaynaklanmaktadır.
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Diyabetik hastalarda, önceden oluşmuş tutulum 
odaklarının reaktivasyonu nedeniyle akciğerin daha 
alt kısımlarındaki loblar etkilenebilmektedir. Bu 
hasta grubunda kavitasyon oranlarını ve akciğer 
grafisi bulgularını tanımlayan çalışmalar birbiriy-
le çelişkili olsa da, izole alt akciğer alanı lezyonları, 
yaygın pulmoner konsolidasyon alanlarının yanı sıra, 
zaman zaman HIV (+) bireylerde gözlenen radyog-
rafik akciğer bulgularını taklit eden bir tablo ortaya 
çıkabilmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada da, 
diyabetin mevcut pulmoner türberkülozun bulguları 
üzerinde bir etkisi bulunmadığı, ancak yaşlı hastalar-
da ve kadınlarda alt lob tutulumu ile ilişkili olduğu 
gösterilmiştir (1,28). Diyabetiklerde non-diyabetik 
bireylere kıyasla daha yüksek oranda hemoptizi, ateş 
ve atipik belirtiler, hızlı progresyon, yaygın sistemik 
bulgular ve yüksek dereceli yayma ve kültür pozitifli-
ği de yaygın olarak gösterilmiştir (29).

Tüberküloz tedavisinin tamamlanmasını takiben 
nüks ve tekrarlayan tüberküloz enfeksiyonu riski de 
diyabetiklerde daha yüksektir. Ancak bu durumun 
orijinal M. tuberculosis kaynaklı hastalığın reaktivas-
yonundan mı yoksa başka bir M. tuberculosis suşu ie 
reenfeksiyondan mı kaynaklandığı bilinmemektedir.

TÜBERKÜLOZ VE ANTİHİPERGLİSEMİK TEDAVİ

Tüberküloz, pankreatite veya pankreas endokrin hi-
pofonksiyonuna neden olarak, bozulmuş glukoz tole-
ransı (IGT) veya diyabete yol açabilmekte veya mevcut 
hastalığın kontrolünü zorlaştırabilmektedir. Tüberkü-
lozlu hastalarda tarama yoluyla tanı konulan diyabet, 
şiddet, komplikasyonlar ve kardiyovasküler risk profili 
açısından genel popülasyonda bulunan versiyonundan 
farklılık gösterebilir. Ancak, bu hasta grubunda tüber-
küloz tedavisi tamamlandıktan sonraki antidiyabetik 
tedavi ihtiyaçlarını değerlendiren ve tanımlayan geniş 
ölçekli çalışmalar bulunmamaktadır.

Tüberküloz hastalarında diyabet tedavisi ile ilgili 
deneyimlerden üretilmiş veriler, üç tür ilaçla sınır-
lıdır: metformin, sulfanilüreler ve insülin. Bunların 
yanı sıra, inkretin bazlı tedaviler (glukagon benzeri 
peptid 1 reseptör agonistleri ve dipeptidil pepti-
daz-4 inhibitörleri) ve sodyum glikoz transporter-2 
inhibitörleri gibi daha yeni ilaçlar genellikle her ül-
kede mevcut değildir ve henüz yaygın olarak kulla-
nılmamaktadır (30-32).

ADA’ya göre, metformin T2D hastalarında hipergli-
semi için tercih edilen başlangıç tedavisidir ve güncel 
araştırmalar metformin tedavisinin T2D hastala-
rında tüberküloz gelişimini önleyici etkisi olduğunu 

göstermiştir. Ancak bu koruyucu rolüne rağmen, 
metforminin ve tüberküloz tedavisinin etkinliğine 
katkısı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
metforminin dolaşımdaki matriks metaloproteinaz-
ların (MPP-1, MMP-2 ve MMP-8) konsantrasyonunu 
azaltarak etki ettiğini ve metformin ve antibiyotik-
lerle kombine tedavi edilen tüberküloz ve T2D has-
talarında bakteri yükünde azalma gözlendiğini ileri 
süren çalışmalar bulunmaktadır (33).

Yüksek deneyim düzeyi, düşük hipoglisemi riski, 
etkinlik, maliyet, kardiyovasküler hastalık üzerinde 
düzeltici etkiler, rifampisin ile klinik olarak etkileşi-
minin bulunmaması ve tüberküloz üzerinde gösteril-
miş potansiyel bir faydasının olması gibi avantajları 
bulunmaktadır. Ancak gastrointestinal yan etkiler ve 
nadiren ortaya çıksa da, fark edilmediğinde ve tedavi 
edilmediğinde ölümcül olabilen laktik asidoz gelişimi 
gibi dezavantajları vardır.

Diabetik hastalarda tüberküloz tedavisi uygularken 
rifampisinin, sülfanülüre grubu oral antidiabetik-
leri inaktive eden karaciğer enzimlerini etkileme-
si nedeni ile hipoglisemi ataklarına yol açabileceği 
unutulmamalıdır. Ciddi hipoglisemi riski ve bireysel 
varyasyonlara bağlı olarak %30-80 oranında değişen 
düzeylerde rifampisin etkinliğinin azalmasına neden 
olurlar. O nedenle bu hasta grubu, hipoglisemi riski 
ve semptomları ve acil müdahale koşulları (şekerli su 
veya glukoz içeren besinler) hakkında bilgilendiril-
melidir (34,35).

İnsülin, aktif tüberküloz enfeksiyonunun olduğu bir 
çok tip 2 diyabet hastasında ilk tercih edilen ajandır. 
Bunun gerekçesi, şiddetli enfeksiyon, vücut doku-
su kaybı, anabolik aktivite artışı ihtiyacı, pankreas 
hipofonksiyonu, oral antidiyabetik ajanlar ile bazı 
antitüberküloz ilaçlar arasındaki farmakolojik et-
kileşim gibi nedenlere dayanmaktadır. Bu nedenle, 
oral antidiyabetik ajanlar ile tedavi edilen hastaların, 
tüberküloz tanısını takiben glisemik kontrol için in-
sülin tedavisine geçişi planlanabilir. İnsülin ihtiyacı, 
enfeksiyonun kontrol altına alınması, iştah artışı ve 
gıda alımı gibi durumlardan etkileneceğinden, insü-
lin dozlarında düzenli ayarlamalar yapılması ve kul-
lanılacak insülin tipinin, güvenlik, verimlilik, maliyet 
ve hasta özelliklerine dayalı olarak belirlenmesi öne-
rilmektedir (33,36).

Tüm bunların yanı sıra, piridoksin (vitamin B6)’de 
nöropati riskinin daha yüksek olduğu göz önüne alın-
dığında, diyabet hastalarına INH tedavisi ile birlikte 
verilmelidir (37).
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Diyabet ve tüberküloz açısından, konsolide edilmiş 
çift yönlü bir tarama ve entegre yönetim, her iki 
hastalık için de erken tanı ve tedavi sonuçlarının 
iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Özellikle hızlı bir 
epidemiyolojik ve demografik geçiş sürecinden geçen 
gelişmekte olan ekonomilerde diyabet prevalansında 
öngörülen artış nedeniyle, bireyler, sağlık sistemleri 
ve toplum üzerinde oluşturabileceği potansiyel et-
kilerin göz önünde bulundurulması ve engellenmesi 
amacıyla, bu risk gruplarında düzenli olarak tüberkü-
loz taranması göz önünde bulundurulmalıdır.
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