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10.3 Behandling og forebygging 
av tuberkulose hos hivsmittede

10.3.1 Bakgrunn 
Hivepidemien har hatt stor betydning for utviklingen 
av tuberkulose globalt. I 2007 beregnet WHO at 33 
millioner personer i verden var i live med hivinfek-
sjon, og at én tredjedel av disse også var smittet med 
tuberkulose. Det høyeste antallet personer var i Afrika 
sør for Sahara og i Sørøst-Asia. Av alle tuberkulose-
pasienter har anslagsvis 8% også hivinfeksjon. I Norge 
er hivforekomsten lav. Blant norskfødte personer har 
svært få hivsmittede også tuberkulosesmitte. Blant 
personer fra land med høy forekomst av tuberkulose er 
andelen som også er HIV smittet høyest blant personer 
fra Afrika sør for Sahara. 

Etter tuberkulosesmitte har det cellulære immun-
forsvar avgjørende betydning for om sykdom oppstår 
eller ikke. Hivinfeksjonen nedsetter det cellulære 
immunforsvar, og øker derfor sannsynligheten for 
tuberkuløs sykdom etter tuberkulosesmitte. Dette 
gjelder både ved aktivering av latent infeksjon og ved 
økt risiko for sykdom etter nysmitte (100; 101). Mens 
de fleste andre alvorlige hivrelaterte sykdommer opp-
trer ved en betydelig reduksjon av immunforsvaret,  
opptrer tuberkuløs sykdom ofte på et relativt tidlig 
tidspunkt under utvikling av immunsvikt: tallet på 
CD4-lymfocytter er ofte i størrelsesorden 150–350 x 
106/l (101). 

Omvendt er det eksperimentelt og ut fra kliniske 
data gode holdepunkter for at aktiv tuberkuløs sykdom 
øker replikasjonen av hiv. Kliniske data viser økt 
viremi  ved samtidig aktiv tuberkulose, og det er sann-
synlig at dette vil forkorte tiden til alvorlig immun-
svikt inntreffer (101;102). I motsetning til de fleste 
andre opportunistiske infeksjoner som kan ramme hiv-
smittede, utgjør tuberkulose en alvorlig smittetrussel  
for den øvrige befolkningen. 

Moderne behandling av hivinfeksjon består av 
kombinasjonsterapi med som oftest tre antivirale 
midler fra to forskjellig medikamentklasser. En rekke 
av medikamentene mot hivinfeksjon har til dels 
betydelige interaksjoner med hovedmiddelet i tuberku-
losebehandlingen, rifampicin. Det er derfor forbundet 
med vesentlige terapeutiske utfordringer å behandle 
disse to tilstandene samtidig. Det kan være aktuelt å 
seponere hivbehandlingen i en periode, mens tuberku-

losebehandlingen foregår. Alle hivsmittede bør utredes 
med tanke på tuberkulose, også med tanke på profy-
laktisk behandling av tuberkulosesmitte. 

Behandlingen skal ivaretas av leger med erfaring i 
behandling av både hiv og tuberkulose. 

10.3.2. Symptomer ved tuberkulose hos 
hivsmittede 
Det er først og fremst graden av immunsvikt som 
avgjør symptomatologien. Pasienter med velbevart 
immunforsvar har samme symptomer som hivnega-
tive. Ved alvorlig immunsvikt vil tuberkulose hos 
hivsmittede i mindre grad gi organspesifikke symp-
tomer og funn. Hos disse pasientene dominerer gene-
relle symptomer som feber, slapphet, generelt nedsatt 
allmenntilstand og vekttap. Ved lungetuberkulose 
utvikles ikke kaverner, og det er ofte svært sparsomme 
andre røntgenologiske forandringer. 

10.3.3. Behandling av tuberkulose hos 
hivsmittede 

10.3.3.1 Valg av behandlingsstrategi 

Valget vil avhenge av flere forhold: 

Bruker pasienten antiviral behandling fra før? •	
Hvis ikke, er det indikasjon for oppstart av slik •	
behandling? 

Sannsynlighet for eller påvist resistent tuberkulose. •	
Pasientens motivasjon for behandling og evne til •	
oppfølging. 

Hovedprinsippet er at tuberkulosebehandlingen har 
prioritet fremfor hivterapien, både ut fra hensynet til 
smittefaren til samfunnet rundt, og for pasienten selv. 
Aktiv tuberkulose endrer ikke indikasjonene for hiv-
behandling. Samtidig terapi av de to infeksjonene kre-
ver imidlertid et stort antall forskjellige medikamenter. 
Dette utgjør en stor tablettmengde, og innebærer fare 
for interaksjoner og bivirkninger, og det kan være 
vanskelig for pasienten å følge opp behandlingen som 
foreskrevet. En måte å gjøre tuberkulosebehandlingen 
enklere på er å midlertidig stanse hivterapien, i hvert 
fall i den første delen av tuberkulosebehandlingen 
(initialfasen). Seponering må kun foretas når pasien-
tens immunitetsnivå tillater et fall i CD4-celler. Da må 
CD4-nivået overvåkes nøye slik at pasienten ikke risi-
kerer alvorlig hivrelatert sykdom. Som nevnt må man 
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ha i minne at aktiv tuberkulose i seg selv gir økt hiv-
RNA og fallende CD4-tall. CD4-tallet bør tillegge s 
størst vekt i vurderingen av om man skal starte eller 
midlertidig seponere antiviral terapi eller ikke. 

Immunrekonstitusjonssyndrom (IRS) (se 10.3.3.4) 
har vist seg å være hyppig forekommende ved behand-
ling av tuberkulose hos hivsmittede, og særlig dersom 
antiviral behandling oppstartes samtidig med tuberku-
losebehandlingen. Man bør derfor som oftest først 
starte tuberkulosebehandling før antiviral behand-
ling. Hvor lang tid som bør gå før en starter antiviral 
behandling er ukjent, og må veies mot risiko for å få 
andre HIV relaterte sykdommer. Jo lavere CD4-tall, 
jo tidligere bør antiviral behandling startes. Følgende 
tabell kan være til hjelp i vurderingen:

CD4 < 100 x 10•	 6/l: start antiviral behandling etter 2 
uker

CD4 •	 ≥ 100 < 350 x 106/l: start antiviral behandling 
etter 8 uker

CD4 •	 ≥ 350 x 106/l: start antiviral behandling etter 
avsluttet tuberkulosebehandling

Dersom pasienten allerede står på antiviral behandling 
når tuberkulosediagnosen stilles, kan man vurdere 
midlertidig seponering i 4-8 uker, men mange vil 
velge å kontinuere pågående antiviral behandling.

10.3.3.2 Interaksjoner 
Det mest anvendte antivirale regime i dag består av to 
nukleosidanaloger i kombinasjon med enten ritonavir-
boostet proteasehemmer eller non-nukleosidanalog. 
Det er først og fremst interaksjoner mellom protease-
hemmere og hovedmiddelet i tuberkulosebehand-
lingen, rifampicin, som skaper praktiske problemer 
for behandlingen. Proteasehemmerne brytes ned via 
cytokrom P450-systemet, og samtidig er alle hemmer-
ne av det samme enzymsystem (103). Dette vil skape 
problemer i forhold til rifampicin, som brytes ned via 
dette enzym-systemet. Konsentrasjonene av rifampicin  
vil bli ukontrollert høye, og toksiske virkninger vil 
kunne opptre. Rifampicin er samtidig en sterk in-
duktor av cytokrom P450-systemet. Dette fører til en 
sterkt økt nedbrytning av alle proteasehemmere, og 
derav følgende for lave serumkonsentrasjoner. Bruk 
av proteasehemmere sammen med rifampicin er derfor 
kontraindisert. 

Andrelinjemedikamentet rifabutin er likeverdig 
med rifampicin med hensyn til den antituberkuløse 
effekten (104;105). Det har dessuten mindre uttalte 
interaksjoner med proteasehemmere, dog gir protea-
sehemmerne nedsatt nedbrytning av rifabutin. Dosen 
av rifabutin må derfor reduseres til 150 mg annenhver 
dag eller 150 mg x 1 tre dager/uke, når det gis sammen 
med ritonavir-boostet proteasehemmer. Ritonavir-

boostet proteasehemmer gis med standard-dose. Mest 
erfaring har man med kombinasjonene lopinavir/
ritonavir, saqiunavir/ritonavir og atazanavir/ritonavir. 
Nukleosidanalogene har ingen relevante interaksjoner 
med tuberkulostatika. Non-nukleosidanalogene nevi-
rapin og efavirenz gir begge en viss induksjon av cyto-
krom P450, og efavirenz kan også virke som hemmer. 
Man har etter hvert god erfaring med å gi rifampicin 
i standarddose sammen med efavirenz. Hos pasienter 
< 60 kg gis da efavirenz i standard-dose 600 mg x 
1, mens dosen kan vurderes økt til 800 mg x 1 hos 
personer > 60 kg pga noe økt nedbrytning. Nevirapin i 
kombinasjon med rifampicin gir relativt stor risiko for 
levertoksisitet, og bør bare brukes dersom ingen andre 
alternativer finnes.

Andre tuberkulosemidler som isoniazid, pyra-
zinamid, etambutol og streptomycin har sannsynligvis 
ikke klinisk signifikante interaksjoner med antivirale 
midler.  

10.3.3.3 Behandlingsregimer 
Ved behandling av tuberkulose har man flere doku-
men terte regimer å velge mellom (tabell 24). Et 
rifampi cinbasert regime, som generelt anbefalt av 
WHO ved tuberkulose (103;106), eller et rifabutin-
regime hos pasienter som samtidig får proteasehem-
mere vil være de aktuelle behandlingsregimene. Begge 
har dokumentert effekt ved seks måneders behandling 
ved lungetuberkulose. Man har muligheten til i fort-
settelsesfasen å gi kombinasjonen isoniazid og etam-
butol i seks måneder, enten initialregimet har vært 
rifampicin  basert eller rifabutinbasert. Dette vil lett 
kunne kombineres med et hvilket som helst antiviralt 
regime. Prinsippet om direkte observert behandling 
bør anvendes. 

Valg av behandlingsregimer må ses i sammenheng 
med den antivirale behandlingen. I tabell 24 er det 
angitt forslag til kombinasjoner av antiviral og anti-
tuberkuløs behandling.

10.3.3.4 Immunrekonstitusjonssyndrom 
(IRS)

Immunrekonstitusjonssyndrom kalles også ”para-
doksal reaksjon”, og kan opptre hos alle personer på 
tuberkulosebehandling, men forekommer hyppigere 
hos personer med samtidig HIV infeksjon. IRS ses hos 
om lag 25% av HIV smittede på samtidig tuberkulose-
behandling og antiviral behandling. Pasientene får fe-
ber, økende lymfadenopati, forverring av lungeinfiltra-
ter eller pleuravæske. Allmenntilstanden er som regel 
god. Patogenesen er ikke klarlagt i detalj, men skyldes 
i hovedsak bedret cellulært immunforsvar gjennom 
antiviral behandling. IRS forekommer hyppigst  der 
pasienten starter behandling med lavt CD4-tall, har be-



Smittevern 7, revidert kapittel 10.3, Behandling og forebygging av tuberkulose hos hivsmittede • Okt. 08                      3

tydelig tuberkuløs sykdom med stor bakteriemengde, 
og mindre enn 30 dager mellom  oppstart av tuberkulo-
sebehandling og antiviral behandling. IRS opptrer som 
regel i løpet av de første tre måneder av tuberkulose-
behandlingen. Dette er en viktig årsak til anbefalin-
gen om å utsette antiviral behandling når man starter 
tuberkulosebehandling, men må avveies i forhold til 
CD4-tallet (kfr tabell i avsnitt 10.3.3.1).  Man anbefa-
ler alltid å kontinuere behandlingen, i lettere  tilfeller 
er det ofte nok å informere pasienten om at dette er en 
helt normal reaksjon. Det er viktig å ikke mistolke IRS 
som behandlingssvikt. NSAID-preparater gir oftest 
temperaturfall og symptomatisk bedring, i langvarige 
og alvorlige tilfeller av IRS har steroider i 1-4 uker 
som regel meget god effekt. 

 10.3.3.5 Forebyggende behandling av 
tuberkuløs smitte hos hivpositive 

Ved tuberkuløs smitte antar man at det oppstår en 
latent infeksjon, og at den smittede derfor for resten av 
livet kan være i fare for å utvikle tuberkuløs sykdom, 
med mindre vedkommende får utryddet infeksjonen 
ved terapi. På grunn av den cellulære immunsvikten 
har hivinfiserte omtrent hundre ganger så stor risiko 
for å utvikle aktiv tuberkuløs sykdom som immun-
friske (100). Det er godt dokumentert at forebyggende 
behandling hos hivsmittede med positiv tuberkulin-

reaksjon reduserer forekomsten av aktiv tuberkulose 
med 70–80% (108-111). En manglende tuberkulin-
reaktivitet kan skyldes immunsvikt med anergi, og 
betyr derfor nødvendigvis ikke at den hivsmittede ikke 
har en latent tuberkuloseinfeksjon. Ved CD4-celler 
under  200 x 106/l vil ca. 80% være anerge og ha nega-
tiv tuberkulinreaksjon (112). Ved CD4-tall over 200 x 
106/l kan man derfor i større grad stole på et negativt 
resultat. Imidlertid har man ikke kunnet vise sikker 
effekt  av forebyggende behandling hos hivsmittede 
med negativ tuberkulinre-aksjon (113). En hivinfek-
sjon som har ført til anergi vil oftest kreve hivbehand-
ling, og man bør derfor senere utføre en ny tuberkulin-
prøving hos alle pasienter som settes på hivterapi. Alle 
hivsmittede som har hatt lengre opphold i land med 
høy prevalens av tuberkulose bør undersøkes med tu-
berkulinprøve og røntgen av lungene. Sannsynligheten 
for å være smittet kan være oppimot 50% blant perso-
ner fra land med høy prevalens av tuberkulose (114). 
Mange hivsmittede vil ved tuberkulosesmitte eller ak-
tiv lungetuberkulose ha svært atypiske funn ved rønt-
genundersøkelse av lungene, og undersøkelsen kan 
ikke i samme grad som hos immunfriske brukes for å 
utelukke smitte eller aktiv sykdom. Mantoux-reaksjon 
> 5 mm er å betrakte som uttrykk for tuberkuløs smitte 
hos hivsmittede, uavhengig av tidligere reaksjon. 

Regime 

Initialfase Fortsettelsesfase  

Medikamenter Minimum varighet 
(måneder) 

Medikamenter Minimum varighet 
(måneder) 

Pasient uten behov av 
antiviral behandling, eller 
pasient på behandling med 
efavirenz

Standardregime 

Rifampicin 

Isoniazid 

Pyrazinamid 

Etambutol 

2 

2 

2 

2 

Rifampicin 

Isoniazid 

4 

4 

Pasient på behandling med 
proteasehemmer

Rifabutinregime 

Rifabutin 

Isoniazid 

Pyrazinamid 

Etambutol 

2 

2 

2 

2 

Rifabutin 

Isoniazid 

4 

4 

Alternativt regime i 
fortsettelsesfasen  
(til begge regimene) 

Isoniazid 

Etambutol 

6 

6 

Tabell 24. Oversikt over forskjellige antituberkuløse regimer ved behandling av pasienter med hivinfeksjon (120) 
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Indikasjoner for forebyggende behandling av  
tuberkulose hos hivsmittede: 

Positiv tuberkulinprøve og langvarig opphold i land •	
med høy prevalens av tuberkulose. 

Omslagere, uansett alder eller tidligere BCG-•	
vaksinasjon, så sant dette hos BCG-vaksinerte ikke 
alene antas å skyldes bedring av cellulær immunitet 
i forbindelse med antiviral terapi. 

Nærkontakter (med CD4 < 200 x 10•	 6/l) til personer 
med smitteførende tuberkulose, uansett resultat 
av tuberkulinprøve eller røntgenundersøkelse av 
lungene. 

Før man starter forebyggende behandling må man 
være sikker på at pasienten ikke har aktiv tuberkuløs 
sykdom. 

Valg av regime 
Isoniazid er det middelet som har vært mest anvendt 
ved forebyggende behandling og i studier av hiv-

smittede (108; 111). I Norge har man tidligere fulgt 
britiske anbefalinger om å bruke kombinasjonen ri-
fampicin og isoniazid i tre måneder ved forebyggende 
behandling (6;115). Fordi sannsynligheten for primær-
resistens vil være størst for isoniazid, og på grunn av 
behandlingstidens lengde, bør derfor følgende brukes 
som førstevalg: 

Rifampicin 450–600 mg x 1 og isoniazid 300 mg x •	
1 i 3 måneder kan anvendes til pasienter som ikke 
står på proteasehemmer. 

Ved samtidig bruk av ritonavir-boostet proteasehem-•	
mer: Rifabutin 150 mg x 1 annenhver dag eller 150 
mg 1 tre dager i uka, kombinert med isoniazid 300 
mg x 1 daglig i 3 måneder.

Hos pasienter hvor bruk av rifamycinholdige midler •	
ikke er mulig eller sannsynligheten for primærresis-
tens mot isoniazid er liten, kan isoniazid 300 mg x 1 
i 9 måneder, med tillegg av pyridoksin 40 mg daglig 
anvendes.  
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