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 )LTBIعالج العدوى بالسل الرئوي/الدرن الخافي (
 )؟TBلماذا أحتاج العالج لتجنُّب اإلصابة بالسل الرئوي/الدرن (

)  الُسّل  الُمَتَفطِّر) (TBالذي حصلت فیھ على نتیجة موجبة أنك قد أصبت بجرثومة الُسّل  () TST -(اختبار توبركولین الجلدي یبّین اختبار "مانتو" 
ا أو ویشیر فحص األشعة السینیة الذي حصلَت علیھ أنك لست مصاًبا بمرض السل وال یمكن أن تنقل ھذه الجرثومة إلى أي شخص آخر.   وكونك مصابً 

ر المرض في فترة ما من حیاتك، خاصًة إذا ضعفت الوسائل الدفاعیة في LTBIبالسل الرئوي الخافي (مریًضا  ) یعني أنك قد تكون في خطر من تطوُّ
ر حالتك إلى مرض السل   9) لمدة INH% عن طریق تناول أقراص إیزونیازید (92بنسبة  TBجسمك لسبب من األسباب.  یمكنك تقلیل احتمال تطوُّ

 أشھر.
خالل فترة ما من  TBشخًصا منھم بمرض السل  20إلى  10شخص بالعدوى (مانتو إیجابي)، ُیحتمل أن یصاب من  100وعلیھ، إذا أصیب 

إذا تناول كل المائة شخص   سنوات من حدوث العدوى. 5-2في غضون  TBأشخاص من ھؤالء بالسل  10إلى  5حیاتھم، وأن ُیصاب من 
یعمل على التخلص من  INHألن  TB، فستتطور العدوى في أقل من شخص إلى شخصین إلى INHالذي حصلوا على مانتو إیجابي أقراص 

 العدوى الكامنة أو الساكنة.  

 ؟TBما الدواء الذي أتناولھ لتجنُّب اإلصابة بـ 
وفقًا لوزنك، وتكون الجرعة الیومیة بالنسبة  INHمن التطور.  ویُعطى  TBیمنع مرض السل  INHأشھر من  9اتباع منھج عالجي لمدة 

 -ملجم في أیام االثنین  600مرات في األسبوع (مثًال  3أحیاًنا بجرعة أعلى  INHویُعطى  ملجم. X  100 أقراص 3للبالغین عادًة 
التكمیلي (َبیِریُدوْكِسین)  B6اصي الرعایة الصحیة.  ویُعطى أیًضا مستحضر الجمعة)، كعالج ُیتَّبع مباشرة تحت رعایة أختص -األربعاء 

  لتقلیل خطورة أي آثار جانبیة ُمحتملة.  

 INHإجراء فحص دم قبل بدایة تناول دواء 
، سُیجرى اختبار لقیاس INHالعقاقیر، (التھاب الكبد). قبل تعاطي ببین الحین واآلخر في اإلصابة بالتھاب الكبد الُمسَتَحث  INHقد یتسبب 

في حالة األشخاص الذین یعانون من أمراض في الكبد أو الذین یحتسون  INHوظیفة كبدك للتأكد من أنھ یعمل بكفاءة.  ال یـُستحسن تعاطي 
ألن الكحول یزید  INHأو تقلل من شرب الكحولیات إلى الحد األدنى أثناء تعاطي  /من المھم جًدا أن تتجنبالكحولیات بانتظام أو بكثرة.  

 .من خطر اإلصابة بُسّمیة الكبد الخطیرة

 مأمون؟ INHھل 
في جمیع أنحاء العالم وھو بصفة عامة سھل التحمُّل. ومع ذلك، فمثلھ كمثل أي عقار، یمكن أن تكون لھ  INHیتعاطى المالیین من الناس 

ض المختص بشؤون سكان أسترالیا األصلیین فوًرا إذا أصابك أي أحیانا بعض اآلثار الجانبیة. اخبر طبیبك، أو العامل الصحي أو الممر
 مرض ال تفسیر لھ، أو إذا شعرت بأي من األعراض التالیة:

 ألم في المعدة •
 فقدان الشھیة •
 غثیان •
 قیئ •
 طفح جلدي/حكة •
 اصفرار في الجلد •
 بول داكن اللون (بلون الشاي) •
 وخز أو خدر في الیدین أو القدمین •
 أیام أو أكثر 3حّمى تستمر لمدة  •
 دوار مبدئي (یزول عادة في غضون الشھر األول). •

 الفحص الشھري 
 .  الغرض من ھذه الزیارة ھو اآلتي: INHأثناء تعاطیك لـ  TBالمطلوب القیام بزیارة شھریة إلى عیادة 

 قیاس وزنك وفحص صحتك بصفة عامة •
 األقراص  تناول النظر فیما إذا كانت ھناك أي آثار جانبیة من •
 التأكد من تعاطیك األقراص بطریقة سلیمة، والحصول على كمیة أخرى من األقراص للشھر التالي.   •
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 تناول األقراص؟  ماذا یحدث إذا نسیتُ 
اد. أما إذا نسیت تناول األقراص الخاصة بك لیوم واحد فقط، فال تقلق.  ما علیك إال أن تستمر في تناول جرعتك الیومیة في الیوم التالي كالمعت

 إذا نسیت تناولھا لمرات أكثر مما ینبغي، فلن یكون للدواء فاعلیة. 
 من كل یوم. من األفضل أیًضا أن تتناولھا على معدة خاویة من الطعام.  قد یسھل علیك تذكُّر تعاطي أٌقراصك إذا تناولتھا في نفس الوقت

 INHنصیحة عامة أثناء تناول 
 قبل الوجبات بنصف ساعة على األقل أو في موعد النوم.  INHتناول أقراص  •
 تناول األقراص مع لبن حلیب، أو ماء أو كأس من العصیر.  •
 الراحة. تناول األطعمة الصحیة واحصل على قدر كاِف من •
 تجنُّب شرب الكحولیات. •
بأي أدویة أخرى تتناولھا أو قبل أن  TBاخبر طبیبك، أو العامل الصحي المختص بشؤون سكان أسترالیا األصلیین أو ممرض عیادة  •

 تبدأ في تناول أدویة جدیدة. 
تجنُّب الحمل إلى حین االنتھاء من المنھج العالجي. ذلك ألن الحمل قد یزید من خطورة اآلثار  INHاللواتي یتعاطین النساء على •

 وقت ممكن. أقربفي  TBالجانبیة المتعلقة بالكبد. إذا حدث الحمل، یجب إبالغ عیادة 
 .INHیمكن تناول حبوب منع الحمل بأمان أثناء تعاطي  •

النشیط مرة أخرى بعد االنتھاء من المنھج العالجي  TBماذا یحدث إذا خالطُت شخًصا مریًضا بالسل 
  INHباستخدام 

الكامنة في جسمك. فیما بعد، إذا تعرضَت للعدوى مرة أخرى،  TB(العالج الوقائي) یقتل جراثیم  LTBIاالنتھاء من المنھج العالجي لعالج 
المبدئي الخاص بك ھو أمر في غایة األھمیة. ومع  TSTل فخطورة تطور حالتك إلى مرض تكون أقل بكثیر (حوالي الُربع)*. عالج تحوی

) فُیستحسن مراجعة العیادة وإجراء أشعة TBمرة أخرى للعدوى (أي أن یتم التحقق من مخالطتك لشخص مریض بـ  ذلك، إذا تعرضتَ 
 سینیة على صدرك للمتابعة.

 مزید من المعلومات
 في منطقتك. التي توجد TBعیادة لمزید من المعلومات اتصل بـ

 89517548 ألیس سبرینغز 
 89228804 داروین 
 89739040 كاثرین 
 89870282 نالنباي

 89624259 تِنانت كریك
 www.nt.gov.au/health/cdcأو 
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