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Tuberkuloosi sõeluuring raseduse ajal     

 

Mis on tuberkuloos? 

Tuberkuloos (TB) on haigus, mille põhjustab bakter Mycobacterium tuberculosis. Kõige sagedamini tabab TB kopse, 

ent see võib kahjustada ka teisi organeid. TB levib õhu kaudu. Haigus on ravimitega ravitav. Soomes on TB-uuringud ja 

-ravi patsiendile tasuta. TB on paljudes riikides jätkuvalt levinud haigus. Soomes haigestub tuberkuloosi aastas üle 200 

inimese. Ligikaudu pooled neist on sisserändajad. Tuberkuloosi nakatunuid on arvukalt. TBiga nakatunu ei pruugi 

haigestuda. Seda vormi nimetatakse latentseks tuberkuloosiks (LTBI). Selle puhul pole inimesel ühtki sümptomit ja ta 

ei nakata teisi. 

Miks tehakse TB-sõeluuringut rasedatele? 

Raseduse ajal keha loomulik kaitsesüsteem muutub, mistõttu latentne tuberkuloos võib aktiveeruda ja põhjustada 

tuberkuloosi haigestumise. Tuberkuloos nõrgendab ema tervist. Laps võib nakatuda juba emakas või vahetult pärast 

sünnitust ning vastsündinule on haigus eluohtlik. Tuberkuloosihaige ema võib tahtmatult nakatada ka oma 

pereliikmeid ning teisi haiglas viibivaid emasid ja vastsündinuid. Uuringu eesmärk on tuvastada TBd põdevad emad ja 

alustada varakult nende ravi. Nii kaitstakse emade, vastsündinute ja pereliikmete tervist. 

Kellele sõeluuring tehakse, milliseid analüüse see hõlmab ja millal?  

Sümptomeid hinnatakse kõigil riskirühma kuuluvatel rasedatel ja neile võidakse teha vabatahtlik rindkere 

röntgenuuring. Sümptomeid hinnatakse raseduse varajases staadiumis emade nõuandlas ja sünnitusmajas. Rindkere 

röntgenuuring tehakse umbes kuu enne sünnitust. Iga raseduse puhul tehakse uus rindkere röntgenuuring. 

Kas ma kuulun riskirühma? 

Kuulud riskirühma, kui 

❖ oled sündinud või elanud riigis, kus tuberkuloos on laialdaselt levinud 

❖ oled saabunud Soome pagulase või varjupaigataotlejana 

❖ oled saabunud Soome pagulaslaagrist või konfliktipiirkonnast 

❖ keegi su lähedastest on või sa ise oled põdenud TBd 

Millised on tuberkuloosi sümptomid? 

TB kõige levinumad sümptomid on üle kolme nädala kestev köha ja köhides tekkiv röga (sügavalt kopsudest tulev 

lima). Haigel võib olla palavik, kaalulangus või tugev öine higistamine.  Üldseisund võib nõrgeneda ja söögiisu 

väheneda. Tulevase ema TB-sümptomid võivad olla kerged ja sarnaneda normaalse rasedusega seotud sümptomitega. 

Seetõttu on oluline, et räägiksid kõigist sümptomitest oma meditsiiniõele ja arstile.  

Mul pole sümptomeid, miks ma pean tegema röntgenuuringu?  

TBd on võimalik tuvastada rindkere röntgenuuringuga isegi siis, kui sümptomid puuduvad.  Kui lapseootel emal jääb 

võimalik kopsutuberkuloos tuvastamata, ei pruugita märgata vastsündinu nakatumist ja ta võib raskelt haigestuda. 

Seetõttu tehakse rindkere röntgenuuring isegi siis, kui emal pole TB-sümptomeid, kuid ta kuulub riskirühma. 

Kas rindkere röntgenuuring ohustab loote tervist? 

Nüüdisaegse digitaalse röntgenuuringu kiirgusdoos minimaalne. Kiirguse hulk on võrreldav loodusliku 

keskkonnakiirguse tasemega, millega igaüks meist ligikaudu kaheksa päeva jooksul kokku puutub. Lootele on kiirguse 

mõju veelgi väiksem ja rindkere röntgenuuring loodet ei kahjusta. 

Kes röntgenuuringu korraldab? 

Selle eest hoolitseb emade nõuandla. Sealt saad saatekirja ja üksikasjalikud juhised rindkere 

röntgenuuringu kohta. Kui röntgenuuring jääb enne sünnitust tegemata, toimub see sünnitusmajas. 


