Tuberkulózis – TBC
Mi is a TBC?
A TBC fertőző betegség, amelyet a TBC kórokozója idéz elő. A TBC rendszerint a
tüdőt támadja meg, de megfertőzheti a szervezet bármely részét. A TBC
évszázadok óta jelen van.
Hogyan terjed?
A TBC emberről emberre a levegőn keresztül terjed. Az olyan TBC-s beteg, akinek a tüdeje van megtámadva
köhögéssel vagy tüsszentéssel terjeszti a TBC-t. Ez a betegség nem túlzottan fertőző. A TBC-s
megbetegedésben szenvedő közvetlen közelében való tartózkodás, vagy a vele való hosszan tartó vagy
rendszeres kapcsolat szükséges a betegség terjedéséhez.

Mi is a TBC-s fertőzés?
A legtöbb ember meg tudja akadályozni a TBC baktériumok szaporodását, miután azokat belélegezte. Az
immunrendszer megfékezi a TBC baktériumokat, és látens állapotban tartja őket. Ezt TBC-s fertőzésnek
hívjuk. E személyek:
•
•
•
•

Nem éreznek betegséget / tünetmentesek
Másokat nem fertőznek meg a TBC kórokozójával
Bőrpróbája pozitív (figyelem: az olyan betegeknél, akiknek a betegsége gyöngíti az immunrendszert,
mint pl. a cukorbaj, a HIV-betegség vagy a rák, a bőrpróba még akkor is negatív lehet, ha a TBC-vel
meg vannak fertőzve – ezek a betegek beszéljenek orvosukkal)
Szervezetében a későbbiek során kifejlődhet az aktív TBC-s megbetegedés

Mi is a TBC-s megbetegedés?
A TBC kórokozója aktiválódik, amikor a szervezet immunrendszere nem képes megállítani a kórokozó
szaporodását. Az aktív TBC kórokozó szaporodásnak indul, és károsítja a szervezetet. A TBC-s
megbetegedés tünetei a következők:
•
•
•
•

Köhögés (több mint 3 hétig tartó)
Láz/ hidegrázás/ éjszakai izzadás
Fáradtság
Tisztázatlan eredetű fogyás/ étvágytalanság

Ha a TBC-s megbetegedés a szervezet egyéb részben található, a tünetek attól függnek, hogy a TBC melyik
testrészben terjed, pl. megdagadt nyirokcsomó vagy ízületi fájdalmak.

Hogyan lehet kimutatni a TBC-t?
A TBC szűrése a bőrpróbával történik. A pozitív bőrpróba azt jelenti, hogy a TBC kórokozója a szervezetben
van. A TBC-re gyanús betegnél fizikai vizsgálatot, röntgen és köpet (a tüdőből felköhögött nyálka)
vizsgálatot végeznek.

Hogyan kezelik a TBC-t?
A TBC-vel megfertőzött személy gyógyszer szedésével meggátolhatja a TBC-s megbetegedést. A TBC-s
megbetegedésben szenvedőknek komplett kezelésben kell részt venniük ahhoz, hogy a betegségből
kigyógyuljanak. A TBC elleni gyógyszerek ingyenesek, ha azokat az orvos az Egészségügyi Hatóságnál
rendeli meg. A TBC megelőzhető, kezelhető és gyógyítható!
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