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 اطالعات در مورد توبرکلوز نهفته
 توبرکلوز چيست؟

توبرکلوز يک بيماری عفونی است که توسط بکتريا ايجاد می شود و پيش از همه به شش ها حمله می کند اما 
 ممکن است ساير اعضای بدن را نيز تحت تاثير قرار بدهد. 

 توبرکلوز چگونه پخش می شود؟
د در محيط نزديک توبرکلوز ريوی سرفه می کند باکتريا توسط هوا پخش می شود و افرا به وقتی که فرد مبتال

ممکن است آن را تنفس کنند. همه از جمله کسانيکه در معرض آلوده شدن به مکروب قرار می گيرند، مبتالی 
 عفونت نمی شوند.

 توبرکلوز نهفته چيست؟
اکثريت از جمله کسانيکه آلوده به عفونت می شوند دچار بيماری نمی شوند.  قوه دفاعی بدن ممکن است از 

جلوگيری کند. بکتريا در بدن باقی می مانند اما فعال نمی باشد بلکه در حالت خفتگی قرار داشته  افزايش بکتريا
 می باشد. اين را توبرکلوز نهفته می گويند.

افراد آلوده به توبرکلوز نهفته 
 تندرست هستند •
 توبرکلوز را به ديگران انتقال نمی دهند •
 خون) شان مثبت می باشد (معائينه IGRA(معائنه جلدی) يا  PPDمعائينه  •

 آيا ممکن است توبرکلوز نهفته فعال گرديده منجر به بيماری شود؟
نفر آلوده هيچ گاه به مريضی فعال پيشرفت  ۱۰از جمله  ۹بلی، ولی اين خالف معمول است. توبرکلوز نهفته در 

 ذيل است  نمی کند. البته خطر فعال شدن عفونت توبرکلوز نسبتا گسترده تر برای افراد قرار

 افراد تازه آلوده شده، طی دو سال نخستين بعد از آلوده شدن •
 کودکان کم سن •
 بعد از حاملگی •
کسانيکه مبتالی امراض ديگر هستند يا ادويه مصرف می کند که اين احتمال دارد ميکانيزم دفاعی  •

 بدن را تحت تاثير قرار بدهد

عالئم توبرکلوز 
 هفته ۳سرفه طوالنی طی بيشتر از  •
 تب •
 عرق هنگام شب •
 کاهش ناخواسته وزن •
 تورم غدد لنفاوی•

در اثنای بروز يکی ازعالئم مذکوره فوق می توان به منظور از ميان بردن امکان توبرکلوز فعال به دکتور 
 مراجعه کرد.

 آيا توبرکلوز نهفته قابل تداوی است؟
رفت عفونت به توبرکلوز فعال در توبرکلوز نهفته در بعضی شرايط تحت تداوی قرار می گيرد تا از خطر پيش

آئينده جلوگيری صورت گيرد. افراد تازه آلوده شده يا افراد در معرض خطر مبتال شدن به توبرکلوز فعال از 
داليل ديگر، ممکن است تحت تداوی قرار بگيرند.
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