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Hmm. Onkohan sinulla
tuberkuloosi? Kuule, sinun
on parasta mennä
heti terveyskeskukseen
tutkimuksiin.

En ole oikein kunnossa.
Yskää on ollut
pitkään ja painokin
on pudonnut.

Kai tiedät,
että Suomessa
tuberkuloosin
tutkimukset,
lääkkeet ja hoito
ovat ilmaisia?

Ja minä voin pitää
huolta koirastasi ja
auttaa muutenkin.

Tuberkuloosi – mitä se on?
Tiesitkö, että tuberkuloosi
on tarttuva tauti?
Maailmalla sitä
sairastetaan paljon.

Niin, ja tauti
voidaan
parantaa
lääkkeillä.

Kyllä tiedän, eikä se
ole kenenkään syy.
Tuberkuloosin
aiheuttaa bakteeri.

Sitähän minäkin
olen yrittänyt sanoa.
Tuo on kyllä yskinyt
monta viikkoa.

Lue lisää

• Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis- bakteerin aiheuttama tauti.
• Se voi tarttua ilman välityksellä ihmisestä toiseen.
• Yleisimmin tuberkuloosi ilmenee keuhkoissa.
• Tautia voi olla myös muualla kehossa kuten imusolmukkeissa,
vatsan alueella, luustossa tai aivoissa.

Millaisia ovat
tuberkuloosin oireet?

Keuhkotuberkuloosin
yleisimpiä oireita:
– useita viikkoja
kestänyt yskä
– yskiessä keuhkoista
nouseva lima
– verta yskösliman seassa
Muita oireita:
– kuumeilu
– voimakas yöhikoilu
– laihtuminen
– väsymys
– ruokahaluttomuus
– yleiskunnon lasku
Oireita voi olla muitakin,
riippuen siitä, missä
kehon osassa tuberkuloosipesäkkeitä on.
Lapsen tavallisia oireita ovat
myös ärtyisyys, itkuisuus,
apatia, huono ruokahalu
ja kasvun taantuma.
Aikuisilla oireet kehittyvät
yleensä hitaasti.

Miten tuberkuloosi tarttuu?
Tuberkuloosi leviää ilman kautta. Käytännössä
vain hengitysteiden tuberkuloosi tarttuu
ihmisestä toiseen. Kun sairastunut yskii tai
puhuu, tuberkuloosibakteereja leviää ilmaan.
Bakteerit voivat leijua ilmassa useita tunteja.
Ihmiset, jotka oleskelevat samassa tilassa
pidempään (luokkahuone, asunto, työtila,
auto), voivat hengittää bakteereja omiin
keuhkoihinsa ja saada tartunnan.
Tuberkuloosi ei tartu helposti. Vain osa
altistuneista saa tartunnan. Suurin tartuntariski on samassa taloudessa asuvilla.

Voiko tuberkuloosista parantua?

Tuulettaminen vähentää bakteerien määrää
huoneilmassa. Ulkona tartuntavaaraa ei käytännössä ole. Tauti ei tartu astioiden, juomien, ruoan,
vaatteiden tai pintojen välityksellä eikä
kättelyn, suutelun tai seksin kautta.

Kuka voi sairastua?
Kun henkilö on saanut tartunnan, hänellä on
tuberkuloosibakteereita elimistössään. Jos
bakteerit jäävät lepotilaan, henkilö ei ole sairas,
hänellä ei ole oireita eikä hän voi levittää tautia
muihin (latentti tuberkuloosi-infektio). Jos
bakteerit aktivoituvat ja alkavat lisääntyä,
ihminen sairastuu tuberkuloositautiin. Tällöin
hänellä on yleensä tuberkuloosin oireita. Tauti
voi myös tarttua muihin.
– Noin kolmannes tuberkuloosille altistuneista
saa tartunnan.
– Vain noin yksi kymmenestä tartunnan
saaneesta aikuisesta sairastuu.
– Herkimmin sairastuvat alle 5-vuotiaat lapset,
nuoret aikuiset, iäkkäät ja sellaiset ihmiset,
joiden vastustuskyky on heikentynyt.
Alle 5-vuotias rokottamaton lapsi voi sairastua
muutaman viikon tai kuukauden kuluttua
tartunnasta ja tauti voi edetä nopeasti.
Aikuisista osa sairastuu parin vuoden sisällä
tartunnasta. Tuberkuloosiin voi kuitenkin
sairastua vielä vuosikymmenten jälkeen.

Miten tuberkuloosi todetaan?
Keuhkotuberkuloosia epäiltäessä tehdään
keuhkojen röntgenkuvaus ja tutkitaan
yskösnäytteitä. Kun tuberkuloosia tutkitaan
muualta kuin keuhkoista, käytetään erilaisia
kuvantamismenetelmiä ja otetaan näytteitä
sairastuneesta kudoksesta. Tutkimukset
aloitetaan terveyskeskuksessa. Tarvittaessa
jatkotutkimukset tehdään sairaalassa.

Kyllä, tuberkuloosi paranee lääkehoidolla.
Lääkkeillä voidaan tuhota tuberkuloosi
bakteerit. Lääkehoito aloitetaan sairaalassa
4–5 lääkkeellä. Hoito kestää vähintään puoli
vuotta. Tutkimukset, lääkkeet, sairaalahoito ja
seurantakäynnit ovat sairastuneelle maksut
tomia.
On tärkeää, että kaikki lääkkeet otetaan
säännöllisesti koko hoidon ajan. Jos lääkkeiden
ottamisen lopettaa liian varhain, sairaus voi
uusia. Jos lääkkeitä ottaa epäsäännöllisesti,
bakteerit voivat muuttua näille lääkkeille
vastustuskykyisiksi. Lääkkeille vastustus
kykyisen taudin hoito on vaikeampaa ja
kestää yleensä 1,5–2 vuotta.

7-vuotiaille lapsille, joilla katsotaan olevan
lisääntynyt riski saada tuberkuloositartunta ja
sairastua. Heille rokote annetaan yleensä heti
syntymän jälkeisinä päivinä. Rokote on
ilmainen. Aikuisilla rokotteen suoja on
vähäisempi eikä aikuisia rokoteta.

Mitä tartunnanjäljitys tarkoittaa?
Sairastuneen lähipiirissä voi olla tartunnan
saaneita ja muita tuberkuloosiin sairastuneita.
Siksi sairastunutta haastatellaan ja selvitetään
henkilöt, joiden kanssa sairastunut on ollut
tekemisissä.

Ketä tuberkuloosirokotus suojaa?

Tartunnalle altistuneet kutsutaan tutkimuksiin
terveyskeskukseen. Lapset tutkitaan sairaalassa. Jos löydetään sairastuneita, heille aloitetaan
lääkehoito. Tartunnan saaneille annetaan
tietyissä tapauksissa ehkäisevä lääkehoito.
Osaa altistuneista seurataan 1–2 vuoden ajan.
Mikäli heille tulee tuberkuloosin oireita, on
aina tarpeen hakeutua omatoimisesti terveyskeskukseen tutkimuksiin.

BCG (Bacillus Calmette-Guerin) -rokote suojaa
parhaiten imeväisiä ja pieniä lapsia tuberkuloosin vakavilta tautimuodoilta. Vuodesta 2006
lähtien rokote on annettu Suomessa vain alle

Tartunnanjäljityksen avulla estetään taudin
leviämistä. Toimintaa ohjaa tartuntatautilaki.
Altistumisen vuoksi tehtävät tutkimukset ja
hoidot ovat tutkittavalle ilmaisia.

Tuberkuloosista paranee hyvin, jos sairaus
havaitaan ajoissa ja hoito toteutuu tarvittavan
ajan.

Älä yski päin
toista henkilöä.
Kun yskit,
peitä suusi ja
nenäsi nenäliinalla
tai yski olkavartta
vasten tiiviisti.

