Bl R l KETAKO TU BERKULQSIA
Oraindik urte asko ez dsla gizadiaren zigor izugarria izatera heldu zen
gaitz honek, antibiotikoen garaitiaz beherapen nabarmen eta ikusgarria jasan
izan du, gaur egun profilaxi egoki batez jokatu duten herrialdeetan (lpar
Europako nazioetan batez ore) ia ezerezera amildua geratu arte, Hala ere,
antibiotikoen erabilpen okerrak, neurri handiegitan eta modu desegokian,
gsrmenaren ohitzea eta erresistente egitea ekoitzi du, gaur egun zenbait
tokitan (eta Euskal hertian ere hauxe gertatzen da1 aurrera eta samiriago ara!tzen delarik. Bartertu beharra dago, beraz, arinegi esan eta sarri entzun ohi
den birikeri hau geraiturik dagoenaren idea.
Esandakoa hornitzeko eman ditzagun zenbait estudiotan jaso diren
datuak: horrela, 19OQ.urtean eza Zurich-eko hirian pertsona heldrien artean
egFniko nekropsien artean, % 97.tan aurkitu dren lesio tuberkuiotsuak. (ecan
beharra dago, hauetako gehienak asintomatikoki bilakazu zirela). 1978.urtean % 60 aurkitu riren. Halaz ere, g a i u honen hilkonasuna ez da txantxetakoa gaur egun ere. OEM-k (Osasunaren Erakunde hrlundialak) agertu dituen
datuen arauera, 1964.urtean 3.000.000 hil ziren tuberkulosiagatik. Gaur
egun, rnunduan 15 milioi gaixo izango da gutxi gorabehera, Estatu Espainolean, urtean eta f 00.000-ko, 10 lagun diira hiltzen direnak lbirikeri hauetaz.
Slolandan, profilaxi egoki baten abantailak adierazteko, xifra hau 3-ra jeisten
da.
Adinak, ogibideak eta kategoria sozialak eragin garbia dute eritasunaren
hartze eta bilakaeraren gainean. Bizitzaren lehen urteak (edoskitzaroa batez
ere) eta 15-30 arteko adinak dira eritasun honek gehien zigortzen dituenak.
Modu 'berean, egoera sozial beherenekoak, elikapen eskacekoak, jendearen
pilatze handiak, etc. dira gehienetan tuberkulosiaren lagun minak.
Esan beharrik ez dago, organismoaren egoera orokorrak, honsn defentsek, zerikusi handia dutela eta hauek murrizten duten prozesuetan sarriago
agertzen dela infekzio tuberkulosoa.

Tuberkulosia sritasun kutsakorra da. Kutsapena gehienetan bide aerogenoaz gertatzen da, eztul edo hitzegiterakoan jaurtikitzen ditugun ttanttoen
bidez (Flüge-ren ttanttoak). Baitai ere karkaxa tuberkulosoaren hauts lehortua irensteagatik, Kutsapena gerta dadin, beharrezkoa da ukipen luzea; sarritan ematen da horrelakorik tuberkulosoekin gela itxi eta txikietan lo egiten
duenarengan.
fuberkulosia, Koch-en baziloak IMycobacterium tuberculosis] ekoizten
duen inflamazioaren birietako kokatzea da. Ez du birika soilik afsktatzen eta
inguruka gongoil, bronkia eta pleurara heda daiteke. Bere lehen forrnetatik,
gehieneran, prozesu egudu batzu salbu, kronikatasunerako joera agertzen
du. Koch-en bariloa: bere ezaugarri garrantzitsuena alkohol-erresistentea
izatea da, honetaz baliatzen garelarik tintzio bererien bidez diagnostikoa egiteko (Ziehl-Nielren-en tintzioa). Bakteriaren hazkurttza, Lowenstein-en giro
solidoan egiten da, metodo hau ere oso erabilia izanik diagnostikoan.

Bazfloak ekoiaen duen lesia histikool inflamazio bat da beti, ezaugarri
bezala nekrosi kaseosorako joera duelarik: bere toxinaren bidez organismoak
bi modutara erantzun dezake : Tuberkulua, granuloma ernaner edo piozesu
inflamatorio-exudatiboaren bidez. Tuberkulua da lesio tipikoa. Granuloma
bat da eta era desberdineko zelulek osatren dute; zelula apiteloidealak, erdotelialak, linfozitoak, makrofagoak, Langhans-en zelulla handiak, eta guai
honen erdian Caseum-E eta Koch-en baziloak.

Tuberkulusren bilakaera desberdina izango da gaixoaren egoera orokorra eta kutsapenaren garrantziaren arauera. Lesioak aurrera joko du edo sendaturi k geratuko da, orbain fibroso batez hesiturik eta askotan kaltzifikaturik.
Orbain hauen barruan, Koch-en baziloak birulentoak diraute eta geroago
beiraktibatia egin liteke lesioe, eritasuna ekoitziz.

Patogenia. Azrilpen klinikoak

Kutsapena geflatu denean, Koch-en basiloa biriketara iritsiz gero, lesis
inflamatorio-exudatiboalk emango ditu hasiera batean, gero gehienetan lesio
granulomatosoa edo tuiüerkulua. Gongoil linfatikoak ere gaixotzen dira eta
adenopatia bilialak ata paratrakealak beti atzematen dira fase hanetan.
TyberkuFu honek bi bide jarrai dezake:

- Sendatzeruntt: Gehienetan orbain fibrosoa geratren da eta lesioa
inaktibatu egiten da. Gaixoak. primainfekzio deritsan prozesua jasan du, ia
sintomarik gabe, gehienetan gripe batekin nahasturik.
- Hedatzea: Oso amaroa. Herrialda pobreetan eta gaizki elikartuñiko
pertsonetan ematen da. Eaziloa, sistema linfatiko edo hematikoaren bidez

zirkulazio orokonera pasaken da, eta hemendik edorein organotara heda
daiteke. Nahiago izaten dituen organoak zerauek dira: Pleura, iperitoneoa,
perikardios, meningeak, hezurrak, birika, barea, gibela, begiak, etc. Honela,
tuberkulosi miliarra deritzan koadroa finkatzen da, bere ezaugarri nagusia
koskor txiki itxurako moduluen hedatzea delarik. Oso gñabea da.
Primeinfekzioa izan duenak, Koch-en bazilora hipersentikorra garatren
da, beste infekio batekin edo lesio zaharraren berrakjibatzearekin gaixotuko
delarik.
Pertsona primoinfsktatua izan den jakiteko, Mantoux-en edo tuberkulinaren test-a erabiltzen da. Tuberkulina, bazilo-paretaren proteina bat da.
Larruazalean injsktatzen da azalbarnetik: eta, organismoak aurretik baziloarekin zerikusirik izgn badu, hipersentikortasuneko erreakzio alerjikoa azalduko du, handik 10-48 ordutara lesio ezaugarri bat agertuz hura injektatutako
lekuan,
NeurR hau beteaea garrantzi handikoa da tuberkulosiaren profilaxian,
eritasunean erortzeko arriskuan daudenak identifikatzeko bidea delako.

Esan bezala, lehenago primoinfektatutakoa bigarrenez kutsatua izan daiteka, bai kanpotik datoren beste baziloen bidez, bai biriketako orbain fibrosoak gordetzen tituen baziloak berraktibatren direlako, organismoaren egoei a onikorra Zxirotu delako, Honela gertatzen da berrinfekziozko tuberkulosia.
beti koadro klinikoarekin ematen dena.
Forma klinikoak desberdinak izan daitezke: infiltratiboa, fibrocoak, kabitatezkoak, kaseosoak. tu berkulomak, etc.
Lasio hau sre organismo osora heda daiteke zirkvlazio linfatiko eta
hematikoen bidaz, tuberkulosi miliarra ekoitziz.
Odol eta linfa-sistemez gainera. tuberkulosi berrinfekziosoa, birika
barruan bronkioetatik edota ukipenagatik heda daiteke bai birika berdineko
beste alde batetara, bai bsste birikara.
Azalpen sdo koadro klinikoa desberdina izaten da foma klinikoaren
arauera. Orohar, honako alterazio hauek atzeman dairezke: Arnas-sistema:
enul lehorrs edo ekoizlea, konkritisarenaren itxurakoa. batrutan disnea edo
amas-estua.

- Hemoptisia: Hobiren bat dagoenaren seinale.

- Astenia edo nekea, anorexia edo apetitu falta, begeratibaaren disto-

niak. lzerdi erraza, urduritasuna, behetikoak, goragaleak eta larritasuna, takikardia, loeza.

- Sukar ado sukamaak.

- Pleuresia serofibrinosoa sdo eritema nodosoa.
Reste batzutan ez dago eralpen kliniko nabarmenik,

Hasieran esan den bezala bakteriostatiko rnodernoek (antibiotikoek)
bide 'berria ireki zuten tuberkurosiaren osabidean. Modu egokian egina izan
bada, kimiotsrapiak % 100 sendatren duela esan daiteke. Baina honetarako
pauta estu batzuk jarraitu behar dira, eta prozesuaren kontrol periodikoa
egin.

Kontnrla egiteko baziloaran harkuntza egin behar da, berau baita diagnostiko bide tihur bakarra. Erradiologiak era laguntzen du, baina ez da inolia
ere nahikoa.

Bi pauta Iarraitren da gaur egun kimioterapian, bi antibiotikoen elkarlze
moduz:

a)

Hidrazidoa: 300 mg/egunean
Estreptomizina: 1 gr/egun
PAS: 12-14 grlegun

PAS-en order etanbutol erabil daiteke bateraezintasun-arazoak agertuz
gero.

Hidrazidoak eta PAS-a 18 hilabetetan ernan behar dira.
Estreptomisina: bi hilabetetan.
bF

Etanbutol: 20 mglkg-pisulegun
Rifanpizina: 600 mdegun
Hidrazidoak: 300 rnglegun

Lehengoak baino denbora txikiagoan sendatzen du : 9 hilabete.

Batak eta besteak % 100 sendatzen dute.
Kontrolak egin behar dira pariodikoki.
Madikamentu hauek denbora luzean erabili behar direnez, efektu toxiko
grabeak eman ditzakete. Mala nola estreptomizinak gorreria, etanbutulak
itsumena, hidraridoak polineuropatiak, rifanpizinak hepatopatiak, etc. Honexegatik, kontrol periodikoatan sistema guzti hausk ere aztertuak beharko
dure izan.
Erabat baztertu beharra dago, tuberkulosiar daukagun eritasun sotiallaren kontzeptua. Bi vrte beteko tratamenduarekin Puberkulosoa ez da kutsakorra.
Tuberkulosoak ez du bere eritasunaren prozesu luzea internaturik pasa
behar, lehen hain zabaldua zegoen sanatorioen ideia gaur baztertzen ari
delarik. Gaixo hauek, ondo trataturik, gizartearekiko harrernan narmafak eduki ditzakete, inorentzat arriskugarri izan gabe.

Pmfilaxia da birikeri honen kontra daramagun borrokaren zutabe nagucia. Alde batetik, bizimoduaren baldintra orokorrak hobetuko Fituzkeen edosein neurrik balio lezake Koch-en baziloa uxatuz joateko. Izan ere, bero haundienak jasaten baditu ere, eguskiaren argiarekin bakarrik hiluen dira bariloak. Beste aldetik, elikapen orekatu batek gorputzaren defentsak mantenduko ditu eta infekzioa zailago egingo.
Eritasun honi dagokionez, pensonak oro 3 multzo hauetako batean sar
daitezke:
a)

lnoiz baziloarekin horremanik izan gabeak.

b)

Baziioarekin harremanak noizbait izan dituztenak baina egun lesiorik ez dutenak,

c)

Tuberkuloso irekiak: Gaixo daudenak. koadro kliniko sakon ado arinagoarekin.

tehen eta bigarren mailakoak bereineko, Mantoux-en test-a erabiltzen
da.
Tuberkulosiaren kontra herri aurreratuetan egiten diren kanpainetan.
hiru multzo hauek berezitcr eta jokatu beharko dira. Horrela, jakina da. gaixo
tuberkuloso ireki bakoitzaren kausagatik 10 pertsona cano infektatren da eta
lehen infekzioa izan dutenetako bat gaixotzen.

Beraz, zenbat eta gaixo gutxiago, orduan ata gaixotzen diren lehen infektatu gutxiago, orduan ata lehen infekzioa hartzen duten pertsona sano gutxiago.

Sano daudenengan txertoaren bidez joka liteke. BCG txertoak % 80
inmunitatea ekoizten du. BCG-k arazo bat azaltzen du: tuberkuloso infektatuak estal-en ditu, densk tuberkulin egiten bait dira.
Kanpaina hauetan, Mantoux edo Tuberkulin ematen dutenengan kirnioprofilaxis egiten da, Hidratidoa 300 mg/egun ernanez. Kirnioprofilaxi hau
tuberkulin- izanik, tuberkuloso ireki baten ondoan bizi denarengan ere egitea
korneni da.
Kanpaina hauek seriotesun eta taxuz egingo balira, tuberkulosia eritasun
arraro bihurtzea lortuko genuke, lpar Ewropako zenbait naziotan gertatu den
bezala. Hemen ez dago horrelakorik, eta tuberkuluaren kopurua asko murriztu bada ere sritasun infekziosoen artean garrantzitsuenetakoa dugu oraindik
gure giroan.
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