معلومات برای مریض در باره توبرکلوز پوشیده یا غیر مشهود ()19/09/2016
زمانی که تداوی پیشگیرانه صورت میگیرد.

خبرنامه داکتران معالج امراض عفونتی

چگونه شخص مبتال میشود؟
باکتری های توبرکلوز یا مرض سل ،توسط یک شخص به شخص دیگر از طریق هوا منتقل میشود .این کار زمانی
صورت میگیرد که شخصی که مریض و آلوده(به توبرکلوز)است سرفه کند و اشخاصی که در اطرافش قرار دارند
باکتری ها را تنفس نمایند.

توبرکلوز پوشیده یا غیر مشهود چیست؟
همه انسان های که آلوده به باکتری توبرکلوز میشوند ،مریض نمی گردند .نزد اکثریت افراد ،سیستم دفاعی بدن شان
مانع رشد باکتری ها میگردد .باکتری ها میتوانند در داخل بدن موجود باشند ولی فعال نمیباشند .این حالت را توبرکلوز
پوشیده یا غیر مشهود مینامند.

توبرکلوز پوشیده بیماری نیست.
شما که بعد از اجرای آزمایش خون(آزمایش  )IGRAو یا آزمایش جلد(آزمایش توبرکولین)اطالع بدست آورده اید که
مبتال به توبرکلوز مخفی یا غیر مشهود هستید ،کامالَ صحتمند بوده و نمیتوانید باکتری ها را به دیگران منتقل بسازید.
البته خطر رشد مریضی توبرکلوز در مراحل بعدی زندگی وجود دارد ولی این خطر ناچیز میباشد .به همین دلیل در
اکثر حاالت اشخاصی که مبتال به توبرکلوز پوشیده یا غیر مشهود میباشند ضرورتی به معالجه ندارند.

در برخی موارد اقدامات وقایوی و پیشگیرانه صورت میگیرد.
به برخی افراد که احتمال زیاد وجود دارد در آینده مریض شوند،تدوای پیشگیرانه یا وقایوی ارائه میگیرد .این تداوی در
گام نخست متوجه اطفال و جوانان گردیده در پیوند با حاملگی و یا بعد از والدت و زایمان نیر اجرا میگیرد .برعالوه
شامل حال افرادی که سیستم دفاعی بدن شان ناتوان است مانند افرادی که تحت تداوی مرض سرطان قرار دارند،
مریضان شکر که توسط انسولین تداوی میشوند و افرادی مبتال به بیماری شدید کلیوی نیز میگیرد .همچنان بعضاَ
افرادی که به تازگی مبتال به مرض توبرکلوز شده اند نیز تحت تداوی وقایوی قرار میگیرند.

به شما تداوی وقایوی یا پیشگیرانه توصیه میگردد
از آنجایی که شما مبتال به توبرکلوز مخفی یا پوشیده میباشید و شامل یکی از کتگوری های یاد شده میگردید ،به همین
دلیل به شما تداوی به منظور وقایه توصیه میشود .این کار به هدف کاهش خطر مبتال شدن شما در آینده به بیماری
توبرکلوز صورت میگیرد.
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