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توبرکلوز (سل) 688

توبركلوز یك مرض وخیم بوده كه اكثرا شش ها را مصاب میساازد .توبرکلاوز در
شرایط مزدحم به آسانی منتشر میشود – طورمثاا ،در شاهرها کما هاام مهاانری
مح ا ف یقیاار نشاای یابریوااه هااا و ت میااراف دیاااتر – بخصااود در ییااام بسااته کااه
نریان هوا کایی نباشد.
حاادود  4بیلیااون ن(ركیااك نل ا ن(ااو نهااان ع(وناات توبرکلااوز را هریتااه و نااایلی
میكروب توبركلوز میباشند .مگر در حا ،حاضر صرف  01میلیون از نملۀ ای ایاراد
در وایع مرییی توبرکلوز را دارند.
توبرکلاااوز بخصاااود در ایاااراد مبااات باااه ای آم وم خطرنااااش میباشاااد .مااارض
توبرکلوز پیشریت ع(ونت ای آم وم را سری تر میسازد و در مقابل ای آم وم سیساتم
م اییتی بدن را ض یف ساخته و انازه میدهد که در ایراد منت با میوروب توبرکلاوز
مرض توبرکلوز سری تر تأسس نماید.

توبركلوز و زنان:
توبركلوز مردان و زنان هردو را مصاب میسازد اما به مقایسه مردان ت داد كمتار
زناااان تاااداوم دریایااات مینمایناااد .روزاناااه تقریباااا  3111زن از سااابو توبركلاااوز تلاااف
میشوند اما حد ایل یك سوم آنها نمی دانند كاه توبركلاوز داشاته اناد و یاا تاداوم مناساو
دریایت نمی نمایند.اغلبا دریایت تداوم ضد توبركلوز برام زنان بسیار مشكل میباشاد
زیرا آنها نمی توانند خانواده ویا کار خود را تار نمایناد ویاا پاو ،ندارناد تاا كرایاه داده
وبه یك مركز صحی بروند ویا تداوم خاود را مومال بگیرناد .در ب یای منااطق زناان
از تر اینكه شاوهران آنهاا باه سابو مرییای زیااد ویاا ضا ی(ی آنهاا را تار نگویناد
نهات تااداوم مران ااه نمیوننااد .زنااان ایكااه در خااارا از منااز ،كااار ماای نماینااد هاارا
دارند كه آمری آنها به سبو داشت توبركلوز و خطار انتشاار آن باه دیگاران آنهاا را از
وظی(ه اخراا ننماید .مواظبت از اعیام مریض خانواده نیز زناان را باه خطار بیشاتر
مبت شدن به مرض توبرکلوز یرار میدهد.
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 بااااااااا تااااااااداوي مناساااااااا
توبركلاااوز تقريباااا م شهيشاااه قابااال
معالجه مي باشد.

توبرکلوز (سل) 688

توبركلوز چيست؟

مرض شكر يا ديابت371 ،
مرض ايدز586 ،
 گاشی ،بخصوص اگر
شخص مبتال به اچ آی وی
باشد ،ميكروب توبركلوز به
ديگر اعضاي بدن مانند عقدات
لهفاوي ،استخوان شا و مفاصل
حهله مينهايد كه به اين حالت
توبركلوز خارج ريوي گفته
ميشود.

چگونه توبركلوز
انتشار مي يابد؟

سبو توبركلوز یك نوع نرانیم كوچك یا باكترم ها میباشد .ویتی ایا نارانیم داخال
بدن یک زن شود او ع(ونات توبرکلاوز را هریتاه یاا منات میباشاد و آنارا در بادن خاود
احتماال در تمام زندهی انتقا ،میدهد .بادن ایاراد ساا م و صاحتمند باا مرییای توبرکلاوز
مقابله میوناد .صارف حادود  0ن(ار از هار 01
ن(ر ایوه با میوروب توبرکلاوز منات میشاوند
در یوااای از مراحااال زنااادهی مصااااب مااارض
توبرکلوز میشوند.
شش شا داخل بدن به
امااا اهاار یااک ن(اار ضاا یف سااو ت اا م
اين شکل معلوم
دیابتیک بسیار کوچک ویا بسیار بزرگ سا،
ميشوند.
باشد ویاا مبات باه ای آم وم باشاد توبرکلاوز
باادنش را مااورد حملااه یاارار میدهااد .اکثاارا ایا
حملااه در شااش هااا وایااع میشااود کااه در آنجااا
انسااااا را خاااورده و سااابو ساااورا هاااا ی در
نسااش شااش شااده و رگ هااام خااون را تخریااو
میونناااد .در انرمجاد اااۀ عیاااویت باااا مااارض
سورا هام بونود آمده در شش ها مملو از چر و مقدار كمی خون میگردند.
بدون دریایت تداوم بدن روز به روز ض یف شده و اکثرا در ظرف  1ساا ،سابو
ماارگ شااخ میگااردد .اهاار شااخ مناات بااه  HIVمصاااب توبركلااوز باشااد باادون
دریایت تداوم در ظرف چند ماه تلف میگردد.
توبركلوز زمانی از یك شخ به شخ دیگر سرایت مینمایاد كاه شاخ مصااب
توبركلوز ساریه نماوده و میكاروب هاا را در هاوا رهاا نمایاد .میكاروب هاام توبركلاوز
برام چندی ساعت در هوا زنده مانده میتوانند .
مصابی توبركلوز شش میتوانند میكروب را به دیگران انتقا ،دهناد .اشاخاد منات
بااه توبركلااوز كااه ع یاام كلینیكاای ندارنااد و كسااانیكه مرییاای توبركلااوز را در اعیااام
دیگر خود دارند منبع سرایت مرض نمیباشند.
اهر توبرکلوز تداوم نشود شخ مصاب توبركلوز میتواند سااالنه حادود  01ن(ار
دیگر را منت سازد .اما یكماه ب د از است(اده از دواهام ضد توبركلوز مریض احتماال
سبو سرایت مرض به دیگران نخواهد شد.

 وقتاای زنااان مريضاای توبرکلااوز
داشته باشند ،مرض ميتواناد باه اطفاا
ايشاااان و ديگااار اعضااااي خاااانواد کاااه
توسااآ آن ااا موامباات ميشااوند ،ساارايت
نهايد.

امسا ،حدود  01ن(ر توسط هر یک از ایراد ایوه امروز
مصاب به مرض توبرکلوز میباشند منت خواهند شد.

آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0313

چگونه توبرکلوز تداوی شود 683
م مو ،تاری ع ماۀ توبرکلاوز ساریه اسات کاه بیشاتر از  3ه(تاه دوام نماوده باشاد
بخصااود اهاار در بل اام مااریض خااون مونااود باشااد .ع یاام دیگاار شااامل باای اشااتها ی
باخت وزن تو احسا خستگی و عرق شبانه میباشد.
مگر یگانه راه برام اینوه بصورف یقینی ه(ته بتوانیم که شخ مصاب توبرکلاوز
است م اینه بل م میباشد .برام هریت نمونۀ بل م – نه صرف اب ده – شخ باید
به سختی سریه نماید تا مواد از یسمت عمیق شش خارا هردد .ب ادا بل ام در البراتاوار
م اینه میشود تا دیده شود که آیا دارام میوروب توبرکلوز میباشد كمثبت است .
یاک ن(اار بایااد سااه نموناۀ بل اام را باارام تساات بگیاارد .اهار ایا دو نمونااۀ بل اام مثباات
باشد باید به ماریض تاداوم ضاد توبرکلاوز شاروع شاود .اهار صارف یاک نموناۀ بل ام
مثبت باشد باید دوباره بل م خود را م اینه نماید و اهر مثبت باود تاداوم شاروع شاود.
اهر تست سوم من(ی بود خانم باید در صورف اموان اکسرم صدر خاود را بگیارد تاا
مشخ شود که او به تداوم ضرورف ندارد .خانم همچنان باید تست ای آم وم شود
زیرا نتیجۀ من(ی بل م در ایراد مبت به ای آم وم بسیار م مو ،است.
بااا اشهياات :از آنجاييکااه در مبتاليااات اچ آی وی مصاااب شاادن بااه مااري توبرکلااوز و
مرگ از سب آن بسيار معهو است ،تهام مبتاليان اچ آی وی بايد تست توبرکلوز شوند .اگر
تست توبرکلوز مثبت باشد ،آن شخص بايد بالفاصله به تداوی شروع کند .و در مهالک ايکه
اچ آی وی در آن معهو است ،تهام افراد مصاب توبرکلوز بايد برای تست اچ آی وی معرفی
گردند.

توبرکلااوز تقریبااا همیشااه عا ا میشااود اهاار خااانم باارام او اای دی ااه مصاااب ماارض
توبرکلااوز شااده باشااد و دوام درساات را بااه مقاادار مناسااو و باارام دورم موماال تااداوم
بگیرد.
تداوم  4بخش دارد و همیشه شاامل هاریت بیشاتر از  0دوا میباشاد .در او ،خاانم
 2دوا را برام مدف  4ماه میگیرد و ب دا بل م وم م اینه میشود .اهر نتیجه من(ی باشاد
خانم شامل مرحلۀ دوم میشود که در آن  4دوا را برام  2مااه دیگار میگیارد كبصاورف
مجموعی  6ماه تداوم میشود  .ویتی تداوم تومیل شد بل م وم بازهم باید م اینه شاود
تا یقی حاصل هردد که او ش(ایاب هردیده است.

چگونه فرد مصاب به
توبركلوز شناخته شود؟

 اگر شخصی با عاليم
توبرکلوز شش ،تست منفی بلغم
داشته باشد ،بايد به يك كاركن صحي
آموزش ديد در مورد امراض شش
مراجعه نهايد .مهكن است مصاب
سينه و بغل  ،استها و يا سرطان
شش باشد.

چگونه توبركلوز
تداوي شود؟
 دواشاي ضد توبركلوز تاثيرات
روش شاي شورموني تنظيم خانواد
(مانند تابليت شاي ضد حاملگي ) را
كاشش ميدشند .زنان ايكه زير تداوي
توبركلوز قرار دارند بايد از يك روش
ديگر تنظيم خانواد استفاد نهايند.
(صفحۀ  522ديد شود).

دواهاااام توبرکلاااوز شاااامل ایزونیازیاااد ری(امنسااای پیااارازی امایاااد ایتاااامبوتو،
سترپتومایسی و تیاستازون میباشد برام كسو م لوماف بیشتر در مورد دوا هاام یاوق
به "صا(حاف سابز" ایا کتااب مران اه نما یاد .تاداوم توبركلاوز از مملوات تاا مملوات
دیگاار یاارق میونااد .یااک کااارک صااحی بایااد همیشااه توصاایه هااام برنامااه هااام کنتاارو،
توبرکلوز مملوت خود را ت قیو نماید.
اهر  4ماه ب د از تداوم بل م مریض مثبت باشد بایاد م ایناه هاردد تاا دیاده شاود کاه
میوروب توبرکلوز در مقابل دواها مقاوم نشده باشند كص(حۀ  311دیده شود .

تداوي توبركلوز در جريان حاملگي
خانم حامله نباید از سترپتومایسی است(اده نماید زیرا سبو میشود که ط(ل وم ناشنوا به دنیا آیاد .همچناان در صاورف امواان از
هااریت پیاارازی امایااد ك pyrazinamideانتناااب نمایااد زیاارا تااانیراف ای ا دوا روي ط(اال شااناخته نشااده اساات .دواهااام ضااد
توبركلوز شاید سبو درد و كرختي دستها و پاها خصوصا در زمان حاملگي شوند .هریت روزاناه  11ملاي هارام ویتاامی B6
مؤنر میباشد.
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توبرکلوز 632

 بعااد از  5مااا او تااداوی،
گاشی اين امکان وجود دارد که باه
عااوض شاار روز دوا را  6دفعااه در
شفتااه بگيريااد ،امااا اگاار اچ آی وی
داشته باشايد وياا توبرکلاوز مقااوم
در مقاباااال دواشااااا در محاااال شااااها
موجود باشد ،اينکار امکان نادارد.
با يک کارکن صحی صحبت نهايياد
تااا دريابيااد کااه ميتوانيااد اياان نااوع
تداوی را بگيريد ياخير.

هریردیكه تحت تداوم توبركلوز یرار دارد باید نقاط ذیل را مد نظر داشته باشد:
 تمام دواها را در تمام ماه هام توصیه شده است(اده نما ید  .اهر زودتر تاداوم را
تویف دهیاد مموا اسات دیگاران را مصااب ساازید مرییای دوبااره برهشات خواهاد
کرد و اموان دارد توبرکلوز شما در مقابل دواها مقاوم شود كدر زیر دیده شود .
 عوارض نانبی نارمل و وخیم دواهاا ایارا کاه میگیریاد بیاموزیاد .در صاورف
داشاات عااوارض نااانبی وخاایم دوا را یطااع كاارده و
یورا به کارک صحی مران ه نما ید.
 اسااتراحت كااایی نمااوده و تااا حااد اموااان خااوب
غااا ا بخوریاااد .اهااار میتوانیاااد ا ااای زمانیكاااه احساااا
بهبودم می نما ید کار نونید.
 میكااااروب توبركلااااوز را بااااه دیگااااران انتقااااا،
ندهید .درصاورف امكاان ب اد از شاروع تاداوم مادف
یاك ماااه در اتاااق نداهانااه اسااتراحت نما یااد .در زمااان
سریه ده خود را پوشاانیده و بل ام را در یاك پارچاه
كاغااا تاااف نما یاااد ب ااادا كاغااا را بساااوزانید یاااا در
مستراح بیاندازید.

 اگر يك خاانم توساآ شاخص
مقاااوم بااه دواشاااي ضااد توبركلااوز
منااتن شااد باشااد  ،او ني ا مصاااب
شكل مقاوم مرض مي گردد.

 اهر در نریان تداوم والدف مینما ید بل م شما باید م اینه شود .اهار بل ام من(ای
باشد ط(ل شما باید واكسی  BCGشود مگر به دوا ضرورف ندارد .درصورف مثبات
بااودن آزمااایش بل اام ط(اال شااما بااه دواهااام ضااد توبركلااوز ضاارورف خواهااد داشاات.
ضرور نیست که از ط(ل ندا شوید یا شیردادن را به ط(ل خود تویف دهید.
 در صاااورف امواااان باااه یاااک کاااارک صاااحی مجااارب مران اااه نماییاااد تاااا در
صااورتیوه توبرکلااوز و ای آم وم هااردو را داشااته باشااید تااداوم آنهااا را باارام شااما
هماهنااس سااازد .از آنجاییوااه دواهااام زیااادم را خواهیااد هریاات اموااان بونااود آماادن
عوارض نانبی بیشتر میباشد.

 كاركنان صحي باياد شهيشاه
ساااابقه تاااداوي ضاااد توبركلاااوز را
بپرسااااند .در صااااورتيكه قاااابال دوا
گرفتااااااه باشااااااد  ،شااااااايد شااااااخص
توبركلوز مقاوم داشته باشد.
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مقاومت عليه دواشای ضد توبركلوز:
اهاار یااك شااخ دواهااام مناسااو را بااه مقاادار کااایی نگیاارد ویااا یباال از خااتم تااداوم
هریت دوا را متویف سازد تمام میوروب هام توبرکلوز کشاته نخواهناد شاد .یاویتری
میوروب ها زنده خواهند ماند و توثر مینمایند و ب دا دواها نمیتوانند که آنهاا ار بوشاند.
به ای حا ت مقاومت ) (Resistanceه(ته میشود.
توبرکلوز ایوه به دواهام ایزونیازید و ری(امنیسی هاردو مقااوم شاده باشاند تاداوم
آنها بسیار مشول میباشد .تداوم بی  8تا  41ماه دوام خواهد کرد و کمتر مویق خواهاد
بود همچنان نظر به تداوم م مو ،مرض توبرکلوز بسیار ییمتای تار خواهاد باود .یاک
شخ مصاب به توبرکلوز مقاوم در مقابل دواها میتواند مارض را بارام چنادی مااه
ب د از شروع تداوم به دیگران انتقا ،دهد.
هر یرد ایوه ب د از  4تداوم هنوز بل ام مثبات داشاته باشاد مموا اسات توبرکلاوز
مقاااوم در مقاباال دوا داشااته باشااد .او بایااد بااه یااک کااارک صااحی آمااوز دیااده مران ااه
نماید تا دواهام دیگرم را برام تداوم توبرکلوز خود بگیرد.
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به سبو آنكه تداوي توبركلوز طویل بوده و انراف تویف تداوم بسیار وخیم مي باشد اهتماماف اضایي باید هریتاه شاود تاا از
خوردن تمام دواها توسط مریض مطمئ شویم .یک كارك صاحي ویاا رضااكار صاحي نام اه بایاد هار روز خاوردن دوا توساط
شخ مریض را زیر نظر هریته و آنرا نبت نماید .ای رو بنام تداوي كوتاه مدف زیر نظارف مستقیم ك DOTSیاد میشود.
كاركن صحي بايد تا زمان مهکن از  DOTSاستفاد کند ،اما در  5ما او اينکار بسيار با اشهيت است.

با اشهيت :

ب ترين روش و قايه توبركلوز تداوی نهودن مصابين آن می باشد.

نكاف ذیل نیز کمک خواهد کرد:
 اشخاد ایرا كه یكجا با مریض توبركلوز زنادهی مای نمایناد ویاا بارام مادف 4
ه(ته یا بیشترسریه میكنند تشویق نما ید تا بخاطر توبركلوز خود آزمایش شوند.
 اط(ا ،صاحتمند را باا تطبیاق واكسای  BCGدر مقابال اشاكا ،كشانده توبركلاوز
ویایااه نما یااد .امااا باارام اط(ااا ،مصاااب ای آم وم و ایاادز نبایااد واكساای  BCGتطبیااق
شود.

وقايه از توبركلوز

ج ت وقايه توبرکلور در افراد مبتال به اچ آی وی
هرهاه تست توبرکلوز یک شخ مثبت باشد مگر ع یم مرض توبرکلوز را نداشته باشد میتواند روزانه یک مرتبه تابلیت
ایزونیازید بگیرد كص(حاف سبز اخیر کتاب دیده شود تا شانس مریض شدن وم به توبرکلوز کاهش یابد .اما اهر یک شخ
ع یم مرض توبرکلوز را داشته باشد باید تداوم مومل توبرکلوز را بگیرد.

کنترو ،مؤنر و ابتوارم توبرکلوز در نام ۀ شما نیاز دارد به:
 ت لیماااف صااحی نام ااه و خااانواده در مااورد ع یاام و طاارز انتشااار توبركلااوز.
زنان را تشویق نما ید كه درصورف داشت ع یم توبرکلوز به نستجوم تداوم شوند.
 كاركناااان صاااحی و رضااااكاران نام اااۀ آماااوز دیاااده تاااا در برناماااۀ DOTS
اشتراش ورزند و ایراد مصااب توبرکلاوز را پیادا کارده و باا آنهاا کاار نمایناد تاا تاداوم
خود را بصورف منظم هریتاه و آنارا تویاف ندهناد .برناماۀ  DOTSبایاد ان طااف پا یر
باشد تا به نیاز هر یک از ایراد رسیدهی کرده بتواند.
 اكما ،دوامدار دوا تا اینوه در تداوم سكتگی ایجاد نشود.
 وازم البراتوارم و كاركنان صحی آموز دیده نهت م اینه بل م مونود
باشد.
 یك سیستم خوب برام ت قیو آنان ایواه مصااب توبرکلاوز اناد ایاراد ایواه
تحت تداوم یرار دارند و زمانیوه یک شخ ش(ایاب میشود.
یک برنامۀ خوب توبرکلوز باید از تماام مرییاان مصااب باه توبرکلاوز مواظبات
نمایاد خادماف كنتارو ،توبركلوزمیتوانناد باه طریقااه هاام ذیال بارام زناان بیشااتر
كمك نمایند:
 تهیه مواظبت و تداوم در منز ،و یا در نزدیكتری محل به منز ،خانم.
 شااامو یت یابلاااه هاااا و دایاااه هاااام محااال وای اااه یاااابی توبرکلاااوز و برناماااۀ
.DOTS
 یكجا نمودن وای اه یاابی و تاداوم توبركلاوز باا دیگار خادماف صاحی ایواه
زنان از آن است(اده خواهند کرد.
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