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Ang paggamot sa latent tuberculosis infection 
(LTBI) (nakatagong impeksiyon sa tuberkulosis) 
Bakit ko kailangan ng paggamot para mahadlangan ang TB?  
Ang positibong resulta ng iyong Mantoux test (tuberculin skin test) ay nagpapakita na nagkaroon ka ng 
impeksiyon sa mikrobyo ng tuberkulosis (TB) (Mycobacterium tuberculosis).  Ang X-ray ng iyong baga at 
pagsusuri ay nagpapakita na WALA kang sakit na tuberkulosis at hindi maipapasa ang mikrobyo 
kaninuman.  Ang pagka-impeksiyon o pagkakaroon ng latent TB infection (LTBI) ay nangangahulugang 
maaaring may panganib na magkaroon ka ng sakit kailan man sa iyong buhay lalo na kung ang mga 
panlaban sa loob ng iyong katawan ay hihina sa anumang dahilan.  Sa pag-inom ng tabletang isoniazid 
(INH) sa loob ng 9 na buwan, mapapababa ang pagkakataong ang impeksyon ay maging sakit na TB 
nang hanggang 92%. 
Kaya kung may 100 tao na naimpeksiyunan (Mantoux positive), 10 hanggang 20 ang maaaring 
magkaroon ng TB sa kanilang buhay, na may 5 hanggang 10 ng mga kaso ng TB na ito ang 
mangyayari sa loob ng 2-5 taon ng pagka-impeksiyon.  Kung ang 100 tao na Mantoux positive ay 
iinom ng INH, kulang sa 1 hanggang 2 tao ang magkakaroon ng TB dahil ang INH ay gumagana 
upang puksain ang nakatago o di-kumikilos na impeksiyon. 

Anong gamot ang iinumin ko para mahadlangan ang TB? 
Isang 9 na buwang kurso ng INH ang iinumin para mahadlangan ang pagkakaroon ng sakit na 
TB.  Ang INH ay ibinibigay ayon sa iyong timbang, at para sa mga taong nasa edad na, ang 
dosis araw-araw ay karaniwang 3 x 100mg na mga tabletas.  Ang INH ay ibinibigay kung minsan 
nang 3 beses linggu-linggo, at isang mas mataas na dosis (hal. 600mg sa Lunes-Miyerkoles-
Biyernes), bilang isang paggamot na diretsong inoobserbahan ng isang health care worker. 
Isang suplementong bitamina B6 (pyridoxine) ay ibinibigay din upang mabawasan ang panganib 
ng mga posibleng hindi kasiya-siyang epekto.  

Pagsusuri ng dugo bago simulan ang gamot na INH 
Ang INH paminsan-minsan ay maaaring maging sanhi ng hepatitis (pamamaga ng atay) gawa 
ng gamot.  Bago uminom ng INH, susuriin ang iyong atay upang malaman kung gumagana nang 
tama ang iyong atay.  Hindi inirerekomenda ang INH para sa mga taong may sakit sa atay o 
regular at malakas uminom ng alak.  Napakamahalaga na iwasan/bawasan mo ang pag-inom 
ng alak habang gumagamit ng INH dahil ang alkohol ay nagpapalaki sa panganib na 
malubhang pagkalason ng atay. 

Ligtas ba ang INH? 
Ang INH ay iniinom ng milyun-milyong tao sa buong mundo at karaniwan ay mabuti ang 
pagtanggap nito sa katawan.  Gayunman, gaya ng alinmang gamot, ito ay maaaring maging 
sanhi ng mga hindi kasiya-siyang epekto.  Sabihin kaagad sa iyong doktor, Aborihinal na health 
care worker o nars  kung may anumang hindi maipaliwanag na sakit na nangyayari o kung 
nagkakaroon ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: 
• sirang tiyan  
• kawalan ng gana  
• pagkahilo  
• pagsusuka  
• singaw sa balat/ pangangati  
• naninilaw na balat  
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• maitim na ihi (kulay-tsaa)  
• pangingilabot o kawalan ng pakiramdam ng mga kamay o paa 
• lagnat na tumatagal nang 3 araw o higit pa  
• pagkaantukin sa simula (karaniwan ay nawawala sa loob ng unang buwan). 

Buwanang pagpapatingin  
Habang umiinom ka ng INH, kailangan ng buwanang pagbisita sa TB Clinic.  Ang layon ng 
pagbisitang ito ay upang:   
• tingnan ang iyong timbang at kabuuang kalusugan  
• tingnan kung may mga hindi kasiya-siyang epekto mula sa mga tabletas.  
• tingnan na iniinom mo nang tama ang mga tabletas at kunin ang mga tabletas para sa 

susunod na buwan.  

Ano ang mangyayari kung malilimutan kong inumin ang aking mga 
tabletas?   
Kung malilimutan mong inumin ang iyong mga tabletas nang isang araw lang, huwag kang mag-
alala.  Patuloy mo lang na inumin ang dosis sa susunod na araw gaya ng dati.  Gayunman, kapag 
nalimutan mo nang maraming beses, hindi magiging mabisa ang gamot.  
Mas madaling tandaang inumin ang iyong mga tabletas kung iinumin mo ang mga ito sa 
parehong oras araw-araw. Napakabuti ring inumin ito nang walang laman ang tiyan.   

Pangkalahatang payo habang umiinom ng INH 
• inumin ang iyong tabletas na INH kalahating oras man lamang bago kumain o matulog. 
• inumin ang mga tabletas kasabay ng gatas, tubig o isang basong dyus.  
• kumain ng pagkaing pampalusog at mamahinga nang sapat.  
• iwasan ang pag-inom ng alak. 
• sabihin sa iyong doktor, Aborihinal na health worker, o TB nars ang tungkol sa anumang 

ibang gamot na iyong iniinom at bago simulan ang anumang panibagong gamot. 
• ang kababaihang umiinom ng INH ay dapat iwasan ang pagdadalang-tao hanggang sa 

matapos ang kurso ng paggamot.   Ito ay dahil ang pagdadalang-tao ay maaaring magpalaki 
ng panganib na magkaroon ng mga hindi kasiya-siyang epekto na kaugnay sa atay.  Kung 
magdadalang-tao, ipagbigay-alam kaagad sa TB Clinic.  

• ang oral contraceptive pill ay ligtas na gamitin habang umiinom ng INH. 

Paano kung ako ay malantad uli sa isang tao na may aktibong TB 
makaraang matapos ang kurso ng INH? 
Ang pagkumpleto ng kurso ng paggamot para sa LTBI (panghadlang na paggamot) ay 
pumupuksa sa nakatagong mikrobyo ng TB sa iyong katawan.  Pagkaraan, kung ikaw ay 
malalantad uli, ang panganib na ito ay maging sakit ay mas maliit (halos sangkapat)*.  Ang 
paggamot ng iyong panimulang TST conversion ang pinakamahalaga.  Gayunman, kung ikaw 
man ay malantad na muli (sa ibang salita, makilala bilang isang kontak ng TB) inirerekomenda 
ang paggawa ng klinikal na pagsusuri uli at kasunod pang X-ray sa baga.  

Karagdagang impormasyon  
Para sa higit pang impormasyon, kontakin ang TB Clinic sa iyong rehiyon.  
Alice Springs  89517548 
Darwin  89228804 
Katherine  89739040 
Nhulunbuy  89870282 
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Tennant Ck  89624259 
o www.nt.gov.au/health/cdc 
* Sutherland et al. The Development of Clinical Tuberculosis Following Infection with Tubercle 

bacilli. Tubercle. 63(1982) 255-268. 
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