
Tuberkuloosi 
– miten sitä hoidetaan?

Lue tästä. 
Näillä eväillä 

hoito onnistuu.

Et ole yksin, 
kuljetaan hoito-
matka yhdessä.

Paranet, kun otat 
lääkkeet päivittäin 
koko hoidon ajan.

Lue lisää
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Yhteystiedot 
sairaalassa: 
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Sinulla on todettu tuberkuloosi. Sen 
aiheuttaa Mycobacterium tuberculosis 
-bakteeri. Tauti tarttuu ilman välityksellä 
ihmisestä toiseen.

Lääkkeillä voidaan tuhota tuberkuloosi-
bakteerit. Paranet tuberkuloosista, kun otat 
lääkkeet lääkärin ohjeen mukaisesti hoidon 
loppuun saakka.

selle lääkkeelle, jolloin lääke ei enää tehoa 
tautiin. Osa bakteereista lisääntyy hitaasti ja 
harvakseen. Lääkehoidon täytyy jatkua 
riittävän pitkään, jotta kaikki bakteerit 
kuolevat ja paranet taudista.

Lääkkeet tehoavat parhaiten, kun ne 
otetaan tyhjään vatsaan, yleensä noin 
2 tuntia aamupalan jälkeen. Lääkkeiden 
oton jälkeen voi syödä taas reilun puolen 
tunnin kuluttua.

Lääkkeiden määrää vähennetään yleensä 
2–3 kuukauden hoidon jälkeen. Hoidon 
sujumista ja tehoa seurataan sairaalassa 
säännöllisin väliajoin. Verikokeita otetaan 
1–2 kuukauden välein. Röntgenkuvia 
otetaan muutaman kerran hoidon aikana 
ja hoidon lopetuksen yhteydessä.

Tässä oppaassa kerrotaan vain 
lääkkeille herkän tuberkuloosin 
hoidosta.

• Lääkkeille herkän tuberkuloosin saa 
tartuntana. Siihen tehoavat kaikki 
tuberkuloosilääkkeet. Tautia 
hoidetaan aluksi 4–5 lääkkeen 
yhdistelmällä ja jatketaan hoidon 
loppuun 2–3 lääkkeellä. Hoito 
kestää yleensä noin 6 kuukautta.

• Lääkkeille vastustuskykyinen 
tuberkuloosi on tauti, jonka voi 
saada tartuntana. Se voi myös 
syntyä epäsäännöllisen tai toistu-
vasti keskeytyneen lääkehoidon 
seurauksena. Sitä hoidetaan 

 yleensä 4–7 lääkkeen yhdistelmällä. 
Hoito kestää noin 2 vuotta.

Kerro hoitajalle 
voinnistasi.

Ota lääkkeet 
tyhjään vatsaan.

Miten hoito etenee?

Hoito aloitetaan sairaalassa. Jos sairasta-
masi tuberkuloositauti on tarttuva, sinua 
hoidetaan ensin eristyshuoneessa. Saman-
aikaisesti varmistetaan yskösnäytetutki-
muksista, että lääkeyhdistelmä on tehokas. 
Kun tauti ei enää tartu ja vointisi on hyvä, 
lääkehoitoa jatketaan kotona.

Hoito aloitetaan yleensä 4–5 lääkkeellä. 
Lääkevalmisteita tarvitaan useita, sillä ne 
tehostavat toistensa vaikutusta. Bakteerit 
saattavat kehittää vastustuskyvyn yksittäi-

Yskösnäyte

Verikokeet

Keuhkojen röntgenkuva

Voimavarakartta

Terveellinen 
ravinto

Ystävät

Liikunta Perhe

Lääkehoidon 
tukihenkilö

Muut voimaa 
antavat asiat

Raskaus

Mahdollista raskautta kannattaa suunnitella 
vasta tuberkuloosihoidon jälkeen. Terveenä 
jaksat huolehtia lapsesta paremmin.

Jos olet jo raskaana, kun tuberkuloosi 
todetaan, lääkehoito suunnitellaan sen 
mukaisesti ja gynekologi seuraa vointiasi. 

Huolehdi, että syöt hyvin ja terveellisesti.
Jos tuberkuloosin lääkehoito on sujunut 
hyvin, lapsi voi olla äidin hoidossa ja äiti voi 
imettää normaalisti synnytyksen jälkeen.

Jos äidin tauti on tartuttava synnytyksen 
yhteydessä, vastasyntyneelle aloitetaan 
sairastumista ehkäisevä lääkitys.
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Et ole yksin – sinua tuetaan 
hoidon aikana

Kaikilla tuberkuloosipotilailla on oikeus 
tuettuun lääkehoitoon ja ohjaukseen. 
Lääkäri ja hoitajat ovat vastuussa lääke-
hoidostasi, hyvästä voinnistasi ja paranemi-
sestasi. Sairaalassa sosiaalityöntekijä sekä 
psykiatrinen sairaanhoitaja ovat tarvittaessa 
käytettävissäsi.

Lääkkeiden otto voi tuntua joskus vaikealta 
tai unohtua, tai lääkkeistä voi tulla haitta-
vaikutuksia. Sen vuoksi hoitaja seuraa 
vointiasi ja on läsnä, kun otat lääkkeet sekä 
sairaalassa että sairaalajakson jälkeen. 
Hoitaja sopii kanssasi siitä, miten lääkehoito 
toteutetaan kotiin pääsyn jälkeen. Yleensä 
tapaat hoitajan 5–7 kertaa viikossa.

Elämäntilanteesta riippuen lääkkeet voi 
käydä ottamassa terveyskeskuksessa tai 
esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai 
työterveysasemalla. Kotisairaanhoitaja voi 
antaa ne myös kotona, jos yleiskuntosi on 
selvästi heikentynyt. Näin varmistetaan 
paraneminen. Samalla ehkäistään se, että 
bakteerit eivät muutu vastustuskykyiseksi 
lääkkeille.

Tuberkuloosihoidon peruslääkkeet

Lääkeherkän tuberkuloosin hoidossa 
peruslääkkeitä ovat isoniatsidi (kauppanimi 
Tubilysin), rifampisiini (Rimapen tai 
Eremfat), pyratsiiniamidi (Tisamid), 
etambutoli (Oributol) ja streptomysiini 
(Streptomysin tai Streptofatol). Joissakin 
tilanteissa voidaan käyttää myös levofloksa-
siinia (Tavanic). 

Kerro lääkärille tärkeät tiedot 
itsestäsi

Lääkehoitoa ja sen seurantaa suunniteltaes-
sa lääkärin on tärkeä tietää sinusta seuraa-
vat asiat:
• kaikkien lääkkeiden, luontaistuotteiden  

ja ravintolisien nimet, joita käytät
• kaikki todetut sairaudet
• aikaisemmin todetut lääkeallergiat
• aikaisemmin todetut häiriöt maksan tai 

munuaisten toiminnassa
• aikaisemmin todetut näkö- tai kuulo-

ongelmat kuten värisokeus, kuulon 
alenema tai tinnitus

• raskaus ja imetys.

✚  Tuberkuloosin tutkimukset, 
sairaalahoito, lääkkeet ja seuranta-
käynnit ovat sinulle maksuttomia.

✚  Hoitaja antaa sinulle lääkkeet ja on 
tukenasi koko lääkehoidon ajan. 

  Voit kertoa hänelle voinnistasi ja 
kaikista sinua askarruttavista 
asioista.

✚  Hoidon edistymistä seurataan 
sairaalassa lääkärin 
vastaanottokäynneillä.

✚  Lääkäri päättää lääkehoidon 
muutoksista ja lopetuksesta. 

✚  Kerro hoitajalle ja lääkärille kaikista 
oireistasi ja aina, jos epäilet 
lääkkeistä tulevan haittavaikutuksia.

Älä yski päin 
toista henkilöä. 

Kun yskit, peitä suusi ja nenäsi 
nenäliinalla tai yski olkavartta 
vasten tiiviisti. 

Liikunta, koulunkäynti ja työkyky

Väsymys väistyy vähitellen paranemisen 
edistyessä. Hoidon alussa on hyvä levätä.
 
Tee säännöllisesti lihaskuntoa ylläpitäviä 
ja parantavia harjoitteita. Rauhallinen 
päivittäinen kävely on mahdollista heti, 
kun itse tunnet jaksavasi liikkua ulkona.
 
Lisää liikuntaa pikku hiljaa voinnin 
mukaan.

Koulunkäyntiä tai työntekoa voit jatkaa 
heti, kun jaksat syödä ja olla liikkeellä. 
Se kohentaa yleensä myös mielialaa ja 
edistää toipumista. Jos työ on fyysisesti 
raskasta, lääkäri arvioi tarvittaessa 
työkykysi.

Sosiaalinen elämä

Tuberkuloosiin ja sen hoitoon voi liittyä 
väsymystä, monenlaisia tunteita ja 
mielialan laskua.

Avoin keskustelu ja tuberkuloositiedon 
välittäminen antaa läheisille ja ystäville 
mahdollisuuden tukea sinua hoidon 
aikana.

Pienet aktiviteetit ja tekemiset, jotka 
tuovat hyvää mieltä, edistävät 
toipumistasi.

Jokaisella on omat tavat ja keinot 
edistää omaa vointiaan. Pohdi ja 
kartoita ne asiat ja ihmiset, jotka 
tuovat sinulle hyvää oloa ja voimaa.

Seksi

Voit harrastaa seksiä lääke hoidon aikana 
normaaliin tapaan. Tuberkuloosi ei tartu 
yhdynnän tai suutelun välityksellä.

Voit hoidon alkuvaiheessa kuitenkin olla 
niin väsynyt, ettei seksuaalinen kanssa-
käyminen kiinnosta. Tämä on hyvä kertoa 
myös kumppanille.

Tuberkuloosin lääkehoito ei vaikuta miehen 
hedelmälli syyteen. Naisilla rifampisiini-
lääke heikentää ehkäisy pillereiden 
tehoa, joten lääkehoidon aikana tämä 
ehkäisymenetelmä pitää vaihtaa toiseen. 
Keskustele tästä lääkärin kanssa.

Hei, 
mennäänkö 

elokuviin?
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Lääkehoitoon voi liittyä 
haittavaikutuksia

Jokainen ihminen sietää lääkityksiä eri tavalla. 
Hoidon alkuviikkoina lääkehoidosta voi usein 
tulla haittavaikutuksia, mutta ne lievenevät 
yleensä hoidon jatkuessa. Oireita voidaan 
helpottaa erilaisin toimin ja lääkityksin.

Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat väsymys, 
ruokahalun lasku ja pahoinvointi. Ruoka -
valio muutoksilla voi vaikuttaa ruokahaluun. 
Tarvittaessa annetaan pahoinvointia ehkäise-
vää lääkitystä.

Kehon eritteet kuten virtsa, kyynelneste, sylki, 
siemenneste ja emättimen erite voivat värjäy-
tyä punertaviksi rifampisiini-lääkkeen punai-
sesta väristä johtuen. Tämä on vaaraton ilmiö.

Jos iholle tulee ihottumaa tai iho kutisee, 
auttavat siihen yleensä ihon hyvä perusrasvaus, 
kuivattavien saippuoiden välttäminen ja 
tarvittaessa kortisonirasva sekä antihistamiini-
lääke.

Muita haittavaikutuksia voivat olla nivelsäryt ja 
nivelten turpoaminen, vatsavaivat tai löysät 
ulosteet. Niveloireita voidaan hoitaa ja lieven-
tää lääkärin määräämällä särkylääkityksellä. 
Vatsa- ja suolistovaivoja lievitetään ruoka-
valiolla sekä kuitu- ja maitohappobakteeri-
valmisteilla. Nämä haittavaikutukset eivät ole 
vaarallisia.

Isoniatsidi-lääkityksen aikana voi tulla käsien 
ja jalkojen pistely- ja puutumisoireita. Niitä 
ehkäistään antamalla aina samanaikaisesti 
B6-vitamiinia. D-vitamiinilisä on myös tarpeen, 
sillä sen puute hidastaa paranemista.

Tuberkuloosilääkkeet voivat ärsyttää ja 
heikentää maksan toimintaa, siksi lääkehoidon 
aikana tulisi välttää alkoholin, maksan toimin-
taan vaikuttavien lääkkeiden (esimerkiksi 
parasetamoli-kipulääke) ja luontaistuotteiden 
käyttöä.

Jos sinulle tulee voimak-
kaita haittavaikutuksia, 
ota välittömästi yhteyttä 
hoitajaan, hoitavaan 
lääkäriin tai päivystyk-
seen (katso yhteystiedot 
takasivulta). Silloin 
lääkitys pitää tauottaa ja 
vointisi arvioidaan 
viiveettä.

Tällaisia oireita ovat 
esimerkiksi:
• voimakkaat vatsakivut
• silmän valkuaiset tai iho 

muuttuvat keltaisiksi
• kuumeilu ja 

huonovointisuus
• laaja-alainen ihottuma tai 

limakalvomuutokset
• näön tarkkuus tai värien 

erottelukyky heikkenee
• kuulo huononee tai tulee 

selvää huimausta 
• virtsan eritys vähenee 

voimakkaasti 
• olo muuttuu sekavaksi
• akillesjänne tai 

molemmat jänteet 
kipeytyvät

• sydämen rytmihäiriö-
tuntemukset ja huono olo

• epileptinen 
kouristuskohtaus.

Voimakkaita 
haittavaikutuksia? 

Miten voit itse edistää paranemista?
Ruokahalu ja ravinto

On tärkeää, että syöt hyvin, jotta 
kehosi saa riittävästi energiaa toipua 
sairaudesta.

Jos olet reilusti laihtunut, on tärkeää 
lisätä ruuan rasva- ja proteiini-
pitoisuutta. Hyviä ruoka-aineita ovat 
muun muassa vihannekset, hedelmät, 
kala, liha, pavut, pähkinät, perunat, 
puuro, riisi ja kananmunat.

Jos sinulla on pahoinvointia, on 
hyvä syödä useita pieniä aterioita ja 
välipaloja. Rauhallinen syöminen ja 
ruuan pureskelu sekä lyhyt lepo istuen 
ruokailun jälkeen voivat myös auttaa. 
Väljät vaatteet ja raitis ilma voivat 
helpottaa oloa.

Jos ruokahalusi on huonontunut, 
syö ruokia, joista pidät. Keitot tai 
esimerkiksi kylmät salaattiruuat kuten 
myös kirpeät hedelmät sekä marjat 
ja kasvikset saattavat maistua. 
Ruoan houkutteleva ulkonäkö ja 
kaunis kattaus parantavat usein 
ruokahalua, samoin ulkoilu ja 
säännöllinen liikunta.

Juo riittävästi (noin 2 litraa päivässä 
esimerkiksi vettä ja hedelmä mehuja). 
Muista juoda etenkin aterioiden 
välillä, jotta neste ei vie tilaa muulta 
ruoalta. 

Vältä alkoholin juomista lääkehoidon 
aikana, sillä se rasittaa maksan 
toimintaa. Tuber kuloosilääkkeet 
poistuvat elimistöstä maksan aineen-
vaihdunnan kautta, jolloin yhteis-
vaikutuksena maksa saattaa ylirasittua 
ja lääkehoitoa voidaan joutua sen 
vuoksi tauottamaan.

Sairaalahoidon aikana, 
hoito eristyshuoneessa

Pidä yhteyttä muihin perheen jäseniin ja 
ystäviin esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 

Vierailut ovat sallittuja, mutta isoja ryhmä-
vierailuja kannattaa välttää. Pienten lasten 
vierailuja ei aina sallita, näin lapsia suojataan 
tartunnalta.

Tuo joitakin omia tärkeitä tavaroitasi eritys-
huoneeseen. Luo oma päivärytmisi.

Lue kirjoja ja lehtiä, katso elokuvia, seuraa 
internetistä asioita, meditoi.

Tee lihaskuntoharjoitteita. Ulkoile jos se on 
mahdollista.

Kysy ja syö mieliruokiasi ja -juomiasi.

Lääkehoito

Ota kaikki lääkkeet säännöllisesti. Älä jätä 
annoksia väliin, vaikka vointisi olisi hyvä 
eikä sairauden tunnetta enää ole.

Jos epäilet tai huomaat lääkkeistä tulevan mitä 
tahansa haitta vaikutuksia, kerro niistä aina 
hoitajalle ja lääkärille.

Jos käytät jotakin itsehoito valmistetta tai 
särkylääkkeitä, kerro niistä hoitajalle ja 
lääkärille, jotta voidaan varmistua, että ne eivät 
lisää lääkehoitoon liittyvien haittavaikutusten 
vaaraa.

Pidempiaikaista matkustelua ei kannata 
suunnitella lääkehoidon aikana. Keskustele 
lyhyemmistä matkoista etukäteen hoitajan 
kanssa. Silloin lääkehoidon toteutus voidaan 
suunnitella etukäteen niin, että siihen ei tule 
taukoja.
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