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Tuberculosis and COVID-19: lessons from the past 
viral outbreaks and possible future outcomes
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BACKGROUND. The threat of contagious infectious diseases is constantly evolving as demographic explosion, travel 
globalization, and changes in human lifestyle increase the risk of spreading pathogens, leading to accelerated changes in 
disease landscape. Of particular interest is the aftermath of superimposing viral epidemics (especially SARS-CoV-2) over 
long-standing diseases, such as tuberculosis (TB), which remains a significant disease for public health worldwide and 
especially in emerging economies.
MATERIALS AND METHODS. The PubMed electronic database was systematically searched for relevant articles linking 
TB, influenza, and SARS-CoV viruses and subsequently assessed eligibility according to inclusion criteria. Using a data 
mining approach, we also queried the COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19). We aimed to answer the following 
questions: what can be learned from other coronavirus outbreaks (focusing on TB patients)? Is coinfection (TB and SARS-
CoV-2) more severe? Is there a vaccine for SARS-CoV-2? How does the TB vaccine affect COVID-19? How does one diagnosis 
affect the other?
RESULTS AND DISCUSSION. Few essential elements about TB and SARS-CoV coinfections were discussed. First, lessons 
from past outbreaks (other coronaviruses) and influenza pandemic / seasonal outbreaks have taught the importance of 
infection control to avoid the severe impact on TB patients. Second, although challenging due to data scarcity, investigating 
the pathological pathways linking TB and SARS-CoV-2 leads to the idea that their coexistence might yield a more severe 
clinical evolution. Finally, we addressed the issues of vaccination and diagnostic reliability in the context of coinfection.
CONCLUSIONS. Because viral respiratory infections and TB impede the host’s immune responses, it can be assumed that 
their lethal synergism may contribute to more severe clinical evolution. Despite the rapidly growing number of cases, the 
data needed to predict the impact of the COVID-19 pandemic on patients with latent TB and TB sequelae still lies ahead. 
The trial is registered with NCT04327206, NCT01829490, and NCT04121494.
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ОБҐРУНТУВАННЯ. Загроза контагіозних інфекційних захворювань постійно зростає, оскільки демографічний 
вибух, глобалізація подорожей і зміни способу життя людини збільшують ризик поширення патогенних мікро-
організмів, що призводить до прискорених змін у ландшафті хвороб. Особливий інтерес становлять наслідки 
накладання епідемій вірусних інфекцій (особливо SARS-CoV-2) на давно наявні захворювання, зокрема туберку-
льоз (ТБ), який залишається значущою хворобою для систем охорони здоров’я в усьому світі, особливо в країнах 
з економікою, що розвивається.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. В електронній базі даних PubMed було проведено систематичний пошук відповідних 
статей з інформацією, пов’язаною з ТБ, грипом і вірусами SARS-CoV, згодом виконувалася оцінка їх придатності 
згідно з критеріями включення. Використовуючи підхід витягу даних, ми також зробили запит до Відкритого масиву 
даних із вивчення COVID-19 (CORD-19). Наша мета полягала в наданні відповідей на такі запитання: яку науку можна 
винести зі спалахів інфекцій, спричинених іншими коронавірусами (з акцентом на хворих на ТБ)? Чи є коінфекція 
(TБ та SARS-CoV-2) тяжчою? Чи існує вакцина проти SARS-CoV-2? Як вакцина проти ТБ впливає на COVID-19? Як один 
діагноз впливає на інший?
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Було обговорено декілька важливих аспектів, які стосуються коінфекцій ТБ 
та SARS-CoV. По-перше, наука, винесена з минулих спалахів (спричинених іншими коронавірусами) та пандемій / 
сезонних спалахів грипу, продемонструвала важливе значення інфекційного контролю для запобігання їх серйозному 
впливу на пацієнтів із ТБ. По-друге, вивчення патологічних шляхів, які пов’язують ТБ та SARS-CoV-2 (хоча воно являє 
собою складне завдання через нестачу даних), наводить на думку, що їх співіснування може зумовлювати тяжчий 
подальший клінічний перебіг. Нарешті, ми розглянули питання вакцинації та надійності діагностики в контексті 
коінфекції.
ВИСНОВКИ. Оскільки вірусні респіраторні інфекції та ТБ пригнічують імунні реакції організму-хазяїна, можна при-
пустити, що їх летальний синергізм може спричиняти тяжчий подальший клінічний перебіг. Незважаючи на стрімке 
зростання кількості випадків, дані, необхідні для прогнозування впливу пандемії COVID-19 на пацієнтів із латент-
ним ТБ та наслідки ТБ, ще належить отримати в майбутньому. Випробування зареєстровано з ідентифікаторами 
NCT04327206, NCT01829490 і NCT04121494.
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ОБОСНОВАНИЕ. Угроза контагиозных инфекционных заболеваний постоянно возрастает, поскольку 
демографический взрыв, глобализация путешествий и изменения образа жизни человека увеличивают риск 
распространения патогенных микроорганизмов, что приводит к ускоренным изменениям в ландшафте болезней. 
Особый интерес представляют последствия наложения эпидемий вирусных инфекций (в особенности SARS-CoV-2) 
на давно существующие заболевания, такие как туберкулез (ТБ), который остается значимой болезнью для систем 
здравоохранения во всем мире, особенно в странах с развивающейся экономикой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В электронной базе данных PubMed был проведен систематический поиск 
соответствующих статей с информацией, связанной с ТБ, гриппом и вирусами SARS-CoV, затем производилась 
оценка их пригодности согласно критериям включения. Используя подход извлечения данных, мы также сделали 
запрос в Открытый массив данных по изучению COVID-19 (CORD-19). Наша цель заключалась в предоставлении 
ответов на следующие вопросы: какую информацию можно почерпнуть из вспышек инфекций, вызванных другими 
коронавирусами (с акцентом на больных ТБ)? Является ли коинфекция (TБ и SARS-CoV-2) более тяжелой? Существует 
ли вакцина против SARS-CoV-2? Как вакцина против ТБ влияет на COVID-19? Как один диагноз влияет на другой?
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Было обсуждено несколько важных аспектов, касающихся коинфекций ТБ и 
SARS-CoV. Во-первых, уроки, вынесенные из прошлых вспышек (вызванных другими коронавирусами) и пандемий / 
сезонных вспышек гриппа, продемонстрировали важное значение инфекционного контроля для недопущения их 
серьезного влияния на пациентов с ТБ. Во-вторых, изучение патологических путей, связывающих ТБ и SARS-CoV-2 
(хотя оно и представляет собой сложную задачу ввиду нехватки данных), наводит на мысль, что их сосуществование 
может обусловливать более тяжелое дальнейшее клиническое течение. Наконец, мы рассмотрели вопросы 
вакцинации и надежности диагностики в контексте коинфекции.


