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Centre for Disease Control 
Treatment of latent tuberculosis infection (LTBI) 

Dari 

 2011 می 20         مرکز کنترول امراض

 )LTBI(معالجه ابتالی توبرکلوز نهفته 

 ) وقايویمعالجه(

 

 چرا من به معالجه جهت جلوگيری از توبرکلوز ضرورت دارم؟

آلوده شده ايد ) TB(نشان ميدهد که شما به ميکروب توبرکلوز ) لوزجلدی توبرکعاينه م(مانتوکس شما مثبت معاينه نتيجه  
)Mycobacterium .(  به مرض توبرکلوز مبتال نشده ايد و ميکروب تان نشان ميدهد که شماالبراتوری  اکسريس سينه شما و معاينات 

به اين معناست که شما در طول عمر تان در آينده ) LTBI(توبرکلوز نهفته  آلوده شدن يا داشتن .  آنرا به اشخاص ديگر انتقال داده نميتوانيد
با خوردن تابليت های ايسونيازول .  ها ممکن است به اين مرض مبتال شويد بخصوص اگر سيستم دفاعی بدن تان بنابر داليلی ضعيف گردد

)INH ( ش دهيد کاه92% ماه ميتوانيد ميزان خطر ابتال به توبرکلوز را 9برای مدت. 

 

 . خطر بروز مرض توبرکلوز در ذيل ترسيم گرديده است

 
  شخص آلوده شده

 (مانتوکس  مثبت)
 

 
 
 %20-10 دچار مرض            %90-80 عاری از مرض 
 
 %10-5  توبرکلوز ديرهنگام          %10-5 توبرکلوز زود هنگام 
(در طی  5-2 سال آلودگی)                     )         از آلودگی سال بعد   (بيشتر از 2-5  

 

 5 نفر شان احتمال مبتال شدن به مرض توبرکلوز را در طول عمر شان دارند و 20 الی 10، )دارای مانتوکس مثبت( نفر آلوده باشند 100بدين ترتيب اگر 
استفاده کنند، INH فر دارای مانتوکس مثبت از تابليت  ن100اگر همه .   سال بعد از ملوث شدن صورت ميگيرد5-2 موارد اين توبرکلوز طی مدت 10الی 

 .   ابتالی غيرفعال را از بين ميبردINH نفر شان به مرض توبرکلوز مبتال ميگردند زيرا گرفتن دوای 2 الی 1در اينصورت کمتر از 

 

 کدام دوا را جهت جلوگيری از توبرکلوز استفاده کنم؟
 به اساس وزن تجويز ميگردد و مقدار مصرف روزانه آن INHتابليت .   از بروز مرض توبرکلوز مؤثر ميباشداستفاده يک دوره نه ماهه  برای جلوگيری

 به مقدار باالتر سه بار در هفته برای معالجه مستقيم تحت نظر INHبعضی اوقات .  ميباشد)  ملی گرام100 تابليت X( ملی گرام 300برای همه بزرگساالن 
 . نيز غرض کاهش خطر وقوع ممکنه عوارض جانبی تجويز ميگردد) pyridoxine (6يک مکمل ويتامين بی .  دديک متخصص صحی تجويز ميگر

 

، طرز کارکرد جگر شما به منظور درست کار کردن  INHقبل از استفاده.  شود) التهاب جگر( بعضی اوقات ميتواند باعث ايجاد مرض زردی INHاستفاده 
.  شخاص مصاب به مرض جگر يا اشخاصيکه مشروب را بطور منظم و به مقدار زياد مصرف ميکنند توصيه نمی شود برای اINH.  آن معاينه ميگردد

   .را ازدياد می بخشدبدن تقليل کنيد زيرا الکول خطر جدی زهرآگينی / از نوشيدن مشروب خودداریINHنهايت مهم است که در زمان مصرف 

 



Translated from English to Dari/ Registration No 1011t015325 LTBI 
 

May 2011 LTBI, Dari www.nt.gov.au 

Department of Health is a Smoke Free Workplace 
Page 2 of 3 

  مصؤن است؟INHآيا 
INH ولی بعضی اوقات .  نفر در سراسر جهان استفاده ميشود و بصورت عموم مشکلی با آن ندارند توسط ميليون هاINH مانند ساير دواها 

در صورت مشاهده هرنوع ناراحتی غيرمنتظره يا عاليم ذيل فورًا با داکتر تان، کارمند صحی .  ميتواند باعث ايجاد عوارض جانبی گردد
Aboriginalوره کنيد يا نرس توبرکلوز تان مش: 

 ناراحتی معده 

 از دست دادن اشتها 

 دلبدی 

 استفراق 

 جوش جلدی/خارش 

 زرد شدن جلد 

  برنگ چای(ادرار تاريک( 

 بی حسی يا مور مور کردن دستها و پا ها 

 تب دوامدار برای سه روز يا بيشتر 

  معموًال در طی يک ماه ناپديد ميشود(خوب آلودگی ابتدايی.( 
 

 معاينات ماهانه
 :هدف اين مالقات قرار ذيل است.  ، يک مالقات ماهانه به کلينيک توبرکلوز ضروريستINHدر زمان مصرف 

 نظارت بر وزن و صحت عمومی شما 

 نظارت بر هرنوع عوارض جانبی ناشی از استفاده تابليت ها 

 نظارت بر طرز استفاده درست تابليت ها و دريافت تابليت ها برای مصرف ماه آينده. 

 
 خوردن تابليت هايم را فراموش کنم چه اتفاق می افتد؟اگر 

روز بعد فراموشی صرف به خوردن روزانه تابليت هايتان مانند سابق ادامه .  اگر خوردن تابليت هايتان را فراموش کنيد، زياد ناراحت نباشيد
 .  رايتان مؤثر نخواهد بوداگر به دفعات متعدد خوردن دوايتان را فراموش ميکنيد، در اينصورت اين دوا ب.  دهيد

همچنان بهتر است که دوايتان را با معده خالی .  اگر دوايتان را هرروز در عين وقت بخوريد به آسانی مشکل فراموش کردن تان حل ميگردد
 .بخوريد) قبل از غدا(
 

 INHعمومی زمان خوردن های توصيه 
  تابليتINHخوريد را حداقل يک ساعت قبل از غذا يا خواب کردن ب. 

 تابليت تانرا با شير، آب يا آب ميوه بخوريد. 

 غذای صحی بخوريد و به مقدار کافی استراحت کنيد. 

 از نوشيدن الکول خودداری کنيد. 

  با داکتر تان، کارمند صحیAboriginal يا نرس توبرکلوز تان درمورد هرنوع دوای ديگری که مصرف ميکنيد و يا قبل از شروع 
 . مشوره کنيدکردن دوای جديد تان

 مصرف کننده خانمهای INH بايد از حمل گرفتن الی تکميل شدن دوره تداوی شان خودداری کنند زيرا حمل گرفتن ميتواند خطر ايجاد 
 .اگر حمل صورت بگيرد کلينيک توبرکلوز را بزودترين فرصت ممکنه در جريان قرار دهيد. عوارض جانبی را به جگر شدت بخشد

  لگی را ميتوان بطور مصؤن در زمان مصرف حامهای ضد تابليتINHاستفاده کرد . 
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  دوباره با شخص ملوث در تماس شوم چه اتفاق می افتد؟INHاگر بعد از تکميل نمودن دوره 
اره در بعدًا، اگر شما دوب.  ميکروب نهفته توبرکلوز را در بدن شما از بين می برد) معالجه وقايوی (LTBIتکميل نمودن يک دوره معالجه 

ولی درصورت .   شما خيلی مهم ميباشدTSTمعالجه اوليه .  ميباشد)* 25%در حدود (تماس شويد، خطرات بروز مجدد مرض بمراتب کمتر 
 .    معاينات صحی و اکسريس متعاقبه توصيه ميگردد) مانند تشخيص شدن منحيث يک تماس توبرکلوز(ابتالی مجدد 

 

 معلومات بيشتر
 .بيشتر لطفًا با کلينيک توبرکلوز منطقه تان به شماره های ذيل تماس بگيريدبرای کسب معلومات 
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