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تداوی وقایوی توبرکلوز )مرض سل( چیست؟
تداوی	وقایوی	توبرکلوز	عبارت	است	از	تداوی	طبی	برای	کسانی	که	صحتمند	هستند،	اما	حامل	باکتری	
توبرکلوز	میباشند.	دوا	به	این	خاطر	داده	می	شود	که	خطر	مریض	شدن	این	اشخاص	بر	اثر	این	باکتری	

در	آینده	تقلیل	پیدا	کند.

کسانی که دوره تداوی وقایوی توبرکلوز را می گذرانند توبرکلوز ندارند. آنها نمی تواند دیگران را به 
توبرکلوز مبتال بسازند.

حمل باکتری توبرکلوز بدون اینکه مریض باشیم به چی معناست؟
بیشتر	کسانی	که	مبتال	به	باکتری	توبرکلوز	می	شوند	مریض	نمی	شوند.	باکتری	توبرکلوز	در	بدن	

آنها	"خفته"	باقی	می	ماند.	سیستم	دفاع	معافیتی،	باکتری	را	خفته	نگه	میدارد.	ممکن	است	شما	باکتری	
توبرکلوز	را	در	تمام	طول	عمر	در	بدن	تان	حمل	کنید	و	هیچگاه	از	اثر	توبرکلوز	مریض	نشوید.

تعداد	زیادی	از	مردم	باکتری	ساکت	)خفته(	توبرکلوز	را	در	بدن	شان	دارند.	سازمان	جهانی	صحت	
تخمین	می	زند	که	یک	نفر	از	هر	سه	نفر	در	جهان	این	باکتری	را	در	بدن	خود	دارد.	تنها	یک	نفر	از	هر	

ده	نفری	که	باکتری	توبرکلوز	را	در	بدن	خود	دارند	مبتال	به	بیماری	توبرکلوز	می	شوند.

به	کسانی	که	بدون	اینکه	مریض	باشند	باکتری	توبرکلوز	حمل	می	کنند،	اشخاص	دارای	توبرکلوز	پنهان	
یا	دارای	عفونت	توبرکلوز	پنهان	)latent tuberkuloseinfeksjon( گفته	می	شود.

شخص	دارای	توبرکلوز	پنهان:

•		از	اثر	توبرکلوز	مریض	نیست	و	نمی	تواند	دیگران	را	مبتال	کند.

•		یک	آزمایش	جلدی	)آزمایش	درجه	حساسیت	به	باکتری	توبرکلوز(	یا	آزمایش	خون	نشان	
			می	دهد	که	شخص	حامل	باکتری	توبرکلوز	است	یا	خیر.

•		اما	نتیجه	آزمایش	بزاق	یا	بلغم	منفی	می	باشد	)این	آزمایش	چیز	غیرمعمولی	را	نشان	نمی	دهد(.

چرا دوای توبرکلوز به کسانی که توبرکلوز ندارند داده می شود؟
تداوی	وقایوی	توبرکلوز	با	دوا	برای	کشتن	باکتری	پنهان	)خفته(	توبرکلوز	در	بدن	داده	می	شود	تا	خطر	

مریض	شدن	در	آینده	کاهش	پیدا	کند.

تداوی،	احتمال	ابتالی	شخص	به	مرض	توبرکلوز	در	آینده	را	تقلیل	می	دهد.	وقایه	به	معنای	ممانعت	است.	
به	این	دلیل	است	که	این	تداوی	را	تداوی	ممانعتی	یاد	می	کنند.
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آیا هرکس که مبتال به باکتری توبرکلوز است باید از تداوی وقایوی 
استفاده کند؟

نخیر،	تنها	کسانی	که	احتمال	مریض	شدن	آنها	در	آینده	باال	است	)باید	تداوی	کند(.	کسانی	که	توصیه	می	
شود	این	تداوی	را	انجام	دهند	در	درجه	اول	عبارتند	از:

•		اطفال	و	اشخاص	خردسن
•		اشخاصی	که	سیستم	معافیت	آنها	ضعیف	است

•		اشخاصی	که	تحت	تداوی	قرار	دارند	که	سیستم	معافیت	آنها	را	ضعیف	می	سازد
•		اشخاصی	که	بیماری	های	مشخص	دیگری	دارند	)مثل	دیابت	و	نارسایی	کلیه(

•		اشخاص	مبتال	به	ایدز
•		اشخاص	کم	وزن	)بسیار	الغر(

•		اشخاصی	که	به	تازگی	)دوسال	ویا	کمتر	از	آن(	مبتال	به	توبرکلوز	شده	اند.	

اگر	به	یکی	از	این	گروه	ها	تعلق	دارید،	سیستم	معافیت	شما	ممکن	است	بسیار	ضعیف	تر	از	آن	باشد	که	
باکتری	را	"خفته"	نگه	دارد،	و	خطر	"بیدار	شدن"	باکتری	و	مریض	ساختن	شما	با	توبرکلوز	افزایش	می	
یابد.	بنابراین	داکترها	زیادتر	برای	کسانی	که	به	یکی	)یا	بیش	از	یکی(	از	این	گروه	ها	تعلق	دارند	تداوی	
وقایوی	توبرکلوز	را	توصیه	می	کند.	مشخصاً	اگر	احتمال	برود	که	شما	در	جریان	دو	سال	گذشته	مبتال	

شده	باشید،	چراکه	خطر	مریض	شدن	در	دو	سال	اول	بعد	از	ابتال	در	بیشترین	حد	خود	قرار	دارد.

گاهی	به	اشخاص	توصیه	می	شود	که	حتی	اگر	به	یکی	از	گروه	های	خطر	تعلق	ندارند	هم	از	دواهای	
وقایوی	استفاده	کنند.	و	به	بعضی	اشخاص	توصیه	نمی	شود	که	دواهای	وقایوی	مصرف	کنند،	حتی	

اگر	به	یکی	از	گروه	های	خطر	تعلق	داشته	باشند.	داکتر	در	هر	مورد	منفرد	تصمیم	می	گیرد	که	آیا	به	
شخص	توصیه	شود	که	دوای	وقایوی	مصرف	کند	یا	خیر.	داکتر	این	توصیه	را	بر	مبنای	یک	ارزیابی	

مجموعی	از	وضعیت	صحت	و	حالت	فرد	انجام	می	دهد.

به	بعضی	از	کسانی	که	حامل	باکتری	توبرکلوز	هستند	توصیه	خواهد	شد	که	در	یک	دوره	مشخص	
برای	معاینه	به	شکل	منظم	به	داکتر	خویش	مراجعه	کنند،	اما	دوای	وقایوی	مصرف	نکنند.	داکتر	در	

طی	معاینات	منظم	می	تواند	وضعیت	صحت	شخص	را	پیگیری	کند.	اگر	کدام	نشانه	فعال	شدن	"باکتری	
خوابیده	توبرکلوز"	وجود	داشته	باشد،	داکتر	متوجه	این	موضوع	خواهد	شد	و	تضمین	خواهد	کرد	که	

تداوی	فوراً	شروع	می	شود.
 

اگر	نشانه	های	توبرکلوز	در	شما	دیده	شود،	شما	باید	فوراً	به	داکتر	خود	مراجعه	کنید.	تا	زمان	
معاینه	بعدی	انتظار	نکشید.	موارد	ذیل	نشانه	های	توبرکلوز	هستند:

•		سرفه	ای	که	برای	2	الی	3	هفته	یا	بیشتر	دوام	کند
•		از	دست	رفتن	اشتها

•		از	دست	دادن	وزن	)الغرتر	می	شوید(
•		احساس	ضعف	و	خستگی

•		تب	داشتن	در	طی	یک	دوره	از	زمان
•		عرق	کردن	در	طول	شب

•		ورم	کردن	یا	پندیدگی	در	گلو،	بغل،	یا	کشاله	ران.

رایج	ترین	شکل	توبرکلوز،	توبرکلوز	شش	است،	اما	یک	شخص	می	تواند	در	سایر	بخش	های	بدن	نیز	
توبرکلوز	بگیرد.	فقط	توبرکلوز	شش	می	تواند	به	دیگران	منتقل	شود.

تداوی وقایوی داوطلبانه است. اگر بخواهید که تداوی وقایوی انجام دهید، بسیار مهم است که تداوی 
را تکمیل کنید. 
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اگر	در	همان	هوایی	که	شخص	بیمار	نفس	می	کشد،	نفس	بکشید،	باکتری	توبرکلوز	
ممکن	است	وارد	بدن	شما	شود.

آیا ممکن است که در آینده مبتال به توبرکلوز شوم حتی اگر دوره 
تداوی وقایوی توبرکلوز را هم تکمیل کرده باشم؟

تداوی	وقایوی	توبرکلوز	احتمال	اینکه	شما	در	آینده	به	مرض	آن	مبتال	شوید	را	کاهش	می	دهد.	تخمین	
زده	می	شود	که	تداوی	خطر	ابتال	به	مریضی	توبرکلوز	در	آینده	را	به	نصف	کاهش	می	دهد.	اما	حتی	با	

وجود	تداوی	وقایوی،	تضمین	مطلقی	وجود	ندارد	که	شما	صحتمند	باقی	بمانید.	

تعداد	کمی	از	باکتریهای	توبرکلوز	بعد	از	تکمیل	تداوی	در	بدن	شما	باقی	می	مانند.	در	موارد	نادر،	این	
باکتریها	می	توانند	"بیدار	شوند"	و	مدتی	بعد	شما	را	بیمار	بسازند.	

همچنین	احتمال	ابتالی	دوباره	به	توبرکلوز	وجود	دارد.	تداوی	وقایوی	فقط	روی	باکتریهایی	کار	می	کند	
که	قبل	از	این	تداوی	را	شروع	کنید	در	بدن	شما	وجود	داشته	اند.	این	تداوی	نمی	تواند	شما	را	از	ابتالی	
مجدد	و	احتماالً	مریض	شدن	از	اثر	باکتری	های	"جدید"	در	آینده	محافظت	کند.	تداوی	وقایوی	شما	را	در	

برابر	توبرکلوز	مصون	نمی	سازد.

شما چطور مبتال به باکتری توبرکلوز می شوید؟
باکتری	توبرکلوز	در	سراسر	هوا	از	طریق	ذرات	قطره	ای	که	بسیار	کوچکتر	از	آن	هستند	که	با	چشم	
غیرمسلح	دیده	شوند	پخش	می	شوند.	وقتی	که	ما	سرفه،	عطسه،	یا	صحبت	می	کنیم،	این	قطره	ها	از	

طریق	بینی	و	دهان	از	شش	های	ما	به	هوا	می	رود.	قطره	های	کوچک	پخش	شده	از	شش	های	شخصی	
که	دارای	توبرکلوز	شش	قابل	انتقال	است	حاوی	باکتری	توبرکلوز	می	باشد.	اگر	در	این	هوا	تنفس	کنید،	

قطره	های	حاوی	باکتری	توبرکلوز	ممکن	است	وارد	شش	های	شما	شود.
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چه کسی می تواند به باکتری توبرکلوز مبتال شود؟
 

اشخاصی	که	در	طی یک دوره زمانی در تماس نزدیک	با	شخصی	هستند	که	دارای	توبرکلوز	قابل	
انتقال	شش	ها	می	باشد	در	معرض	خطر	ابتال	به	باکتری	توبرکلوز	قرار	دارند.	باکتری	توبرکلوز	به	

آسانی	منتقل	نمی	شود.	بنابراین	بیشتر	احتمال	دارد	یک	شخص	توسط	کسانی	مبتال	شود	که	با	آنها	زندگی	
می	کند	یا	در	طی	زمان	دارای	تماس	نزدیک	با	او	است. اما شخصی که به مدت دو هفته دوای مؤثر 

توبرکلوز را مصرف کرده است نمی تواند شما را مبتال بسازد.

در	هر	کشور	جهان	اشخاص	مبتال	به	توبرکلوز	وجود	دارند.	توبرکلوز	در	آسیا،	افریقا،	امریکای	التین	و	
اروپای	شرقی	بیشتر	رایج	است؛	بنابراین	احتمال	ابتالی	اشخاص	به	توبرکلوز	در	این	مناطق	بیشتر	است.

حتی	اگر	واکسین	BCG	را	زده	باشید،	ممکن	است	مبتال	به	توبرکلوز	شوید	و	بیماری	توبرکلوز	بگیرید.	
واکسین	BCG	از	اطفال	در	برابر	اشکال	شدید	توبرکلوز	محافظت	می	کند،	اما	در	برابر	ابتال	به	باکتری	

توبرکلوز	به	شکل	مؤثر	حفاظت	نمی	کند.	
 

چرا بسیاری از مردم از توبرکلوز هراس دارند؟
نداشتن	معلومات	موجب	ترس	از	ابتال	به	توبرکلوز	و	بیماری	توبرکلوز	می	شود.	بسیاری	از	اشخاص	

معلومات	بسیار	کمی	درباره	ابتال	به	توبرکلوز	و	بیماری	آن	دارند،	و	تفاوت	بین	مبتال	شدن	به	توبرکلوز	
)داشتن	توبرکلوز	پنهان(	و	مریض	شدن	با	توبرکلوز	را	نمی	دانند.

نداشتن	معلومات	موجب	هراس	و	قضاوت	زودهنگام	می	شود.	گاهی	اوقات،	اگر	مردم	فکر	کنند	که	
شخصی	توبرکلوز	دارد	از	غذا	خوردن	با	وی	می	ترسند.	حتی	ممکن	است	آنها	از	صحبت	کردن	با	آنها	

بترسند،	چرا	که	فکر	می	کنند	آنها	نیز	ممکن	است	مبتال	شوند.	حتی	اگر	شما	در	حال	گذراندن	دوره	
تداوی	وقایوی	توبرکلوز	باشید،	ممکن	است	فهماندن	اینکه	شما	مریض	نیستید	و	نمی	توانید	کسی	را	مبتال	
بسازید	به	اشخاص	دیگر	کار	مشکلی	باشد.	وقتی	که	اشخاص	درباره	توبرکلوز	و	باکتری	توبرکلوز	و	
نحوه	انتقال	باکتری	توبرکلوز	از	یک	شخص	به	شخص	دیگر	معلومات	بیشتری	حاصل	می	کنند،	ترس	

آنها	کمتر	می	شود.
شما	مکلف	نیستید	که	به	دیگران	بگویید	که	در	حال	مصرف	دواهای	وقایوی	توبرکلوز	هستید.

چطور تداوی وقایوی دریافت کنم؟
اگر	بخواهید	که	دوره	تداوی	وقایوی	را	بگذرانید،	یک	پالن	تداوی	شخصی	برای	شما	آماده	خواهد	شد.	

این	به	این	خاطر	است	که	تداوی	شما	با	ضروریات	شخصی	شما	مطابقت	داشته	باشد.	

پالن	تداوی	معموالً	قبل	از	آنکه	تداوی	شروع	شود،	در	جلسه	ای	بین	داکتر	شما،	هماهنگ	کننده	توبرکلوز	
و	شما،	آماده	خواهد	شد.	گاهی	کارکنان	خدمات	صحت	شهری	یا	سایر	کارکنان	صحی	نیز	در	این	جلسه	
سهم	می	گیرند.	در	این	جلسه	شما	همچنین	خواهید	دانست	که	اگر	سوالی	در	دوره	تداوی	داشته	باشید	از	

چه	کسی	بپرسید.

اشخاصی که در دوره تداوی وقایوی توبرکلوز قرار دارند مریض توبرکلوز نیستند. بنابراین 
آنها نمی توانند دیگران را مبتال بسازند.
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جلسه	پالن	تداوی

شما	آزاد	هستید	که	یکی	از	اعضای	خانواده	یا	دوستان	را	به	جلسه	بیاورید.	همچنین	شما	حق	دارید	که	
در	صورت	ضرورت	از	یک	مترجم	استفاده	کنید.	در	این	حالت،	ترتیب	آمدن	یک	مترجم	را	می	دهند.

تداوی	منظم	توبرکلوز	و	تداوی	وقایوی	توبرکلوز	شامل	چند	دوای	یکسان	هستند.	اما	معموالً	تداوی	
وقایوی	شامل	یک	دوره	تداوی	کوتاه	تر	است.	معموالً	دو	نوع	دوا	)ریفامپیسین	و	ایزونیازید(	هر	
روز	به	مدت	سه	ماه	مصرف	می	شوند.	گاهی	دوره	تداوی	شش	ماه	است،	و	صرفاً	یک	توع	دوا	

)ایزونیازید(	مصرف	می	شود.	معموالً	از	شخص	خواسته	می	شود	که	بعد	از	دو	هفته،	و	دوباره	بعد	از	
شش	هفته،	آزمایش	خون	بدهد.

 
به	بعضی	از	بیماران	دوا	داده	می	شود	تا	بدون	نظارت	روزانه	آنها	را	مصرف	می	کنند.	به	دیگران	
پالن	داده	می	شود	که	هر	روز	یک	کارمند	صحی	به	آنها	دوا	بدهد.	این	حالت	به	نام	درمان	تحت	

نظارت	مستقیم،	یا	DOT،	یاد	می	شود.	بعضی	از	بیماران	در	جریان	تداوی	ابتدایی	DOT	می	گیرند،	اما	
برای	باقی	دوره	تداوی	خودشان	در	منزل	دوا	را	مصرف	می	کنند.	

تداوی بدون نظارت مستقیم
به	بیمارانی	که	خودشان	دوا	را	مصرف	می	کنند،	معموالً	دوا	برای	مصرف	در	یک	هفته	به	شکل	یکجا	
داده	می	شود.	بعضی	از	اشخاص	بدون	مشکل	به	یاد	می	آورند	که	دوای	خود	را	به	شکل	منظم	مصرف	
کنند،	اما	برای	دیگران	این	کار	کمی	مشکل	است.	اگر	همیشه	به	یادتان	نمی	ماند،	تنظیم	زنگ	موبایل	

یا	ساعت	یا	نوشتن	یادداشت	برای	خودتان	می	تواند	مؤثر	باشد.	اگر	درباره	طریقه	یا	زمان	مصرف	دوا	
مطمئن	نیستید،	یا	سوال	دیگری	دارید،	لطفاً	با	هماهنگ	کننده	توبرکلوز	یا	داکترتان	تماس	بگیرید.

تداوی تحت نظارت مستقیم
DOT	)تداوی	تحت	نظارت	مستقیم(	در	سراسر	دوره	تداوی	به	بیمار	کمک	ارائه	می	کند،	و	تکمیل	شدن	
تداوی	را	تضمین	می	کند.	ممکن	است	مصرف	هرروز	دوا	برای	تان	خوشایند	نباشد،	خصوصاً	اگر	دوا	
عوارض	جانبی	داشته	باشد	یا	ممکن	است	فراموش	کنید.	برای	آنکه	تداوی	مؤثر	باشد،	دوا	باید	هر	روز	
مصرف	شود	و	دوره	تداوی	باید	تکمیل	شود.	تداوی	تحت	نظارت	مستقیم	تضمین	می	کند	که	این	کار	
انجام	می	شود.	تداوی	تحت	نظارت	مستقیم	همچنین	به	این	معنا	است	که	یک	کارگر	صحی	می	تواند	

اثرات	و	عوارض	جانبی	که	دوا	باالی	شما	دارد	را	مشاهده	کند،	و	درباره	این	عوارض	جانبی	و	درباره	
تداوی	به	طور	عموم	به	شما	مشوره	بدهد.
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اگر	تغییری	در	وضعیت	تان	یا	ضروریات	تان	در	جریان	دوره	تداوی	به	وجود	بیاید،	می	توانید	
درخواست	کنید	که	پالن	تداوی	تان	تغییر	پیدا	کند.

اینکه	بهترین	ترتیبات	تداوی	تحت	نظارت	مستقیم	کدام	است	بستگی	به	زندگی	روزانه	و	وضعیت	زندگی	
تان	دارد.	برای	مثال،	اگر	در	جایی	کار	می	کنید،	می	توانید	از	کارمند	صحی	بخواهید	که	قبل	از	خروج	

از	منزل	از	طرف	صبح	دوا	را	به	منزل	تان	بیاورد.	اگر	نمی	خواهید	که	کارمند	صحی	به	منزل	تان	
بیاید،	می	توانید	درخواست	کنید	که	برای	گرفتن	دوا	به	یک	جای	دیگر	بروید،	مثل	نزدیکترین	شفاخانه،	

معاینه	خانه	داکترتان،	یا	بعضی	از	مراکز	دیگر	صحت	عامه.

دواهای وقایوی توبرکلوز و سایر دواها
دوای	توبرکلوز	می	تواند	تأثیر	دواهای	دیگر	را	کم	کند.	بنابراین	شما	باید	دواهای	دیگری	را	که	

مصرف	می	کنید	به	داکترتان	بگویید

در مدتی که از دوای ریفامپیسین استفاده می کنید تابلیت های ضدحاملگی از شما در 
برابر حاملگی محافظت نمی کنند

بنابراین	شما	باید	از	سایر	روش	های	ضد	حاملگی،	مثل	کاندوم	یا	دستگاه	درون	رحمی
)“کویل”	یا	“مارپیچ”(،	استفاده	کنید.

اثرات جانبی احتمالی دوا
تداوی	وقایوی	توبرکلوز	گاهی	اثرات	جانبی	به	وجود	می	آورد:	در	مدت	مبارزه	با	باکتری	توبرکلوز،	
دوا	می	تواند	اثرات	ناخواسته	بر	بخش	های	دیگر	بدن	تان	داشته	باشد.	این	بخش	درباره	اثرات	جانبی	

و	اینکه	چه	کار	می	توانید	بکنید	به	شما	معلومات	می	دهد.

بیماران	واکنش	های	مختلفی	به	دوا	دارند. اکثر بیمارانی که دوای توبرکلوز وقایوی را مصرف می 
کنند مشکلی در قسمت عوارض جانبی	ندارند،	اما	بعضی	از	آنها	مشکل	پیدا	می	کنند.	این	عوارض	
جانبی	معموالً	وقتی	که	بدن	به	دوا	عادت	می	کند	کاهش	می	یابند	)کمتر	مشکل	ساز	می	شوند(.	این	
عادت	کردن	معموالً	دو	الی	چهار	هفته	وقت	در	بر	می	گیرد.	حتی	گاهی	عوارض	جانبی	کامآل	از	

بین	می	روند.	

عوارض	جانبی	جدی	بسیار	نادرند،	اما	می	توانند	اتفاق	بیفتند.	بنابراین	بسیار	مهم	است	که	شما	اگر	
درد	یا	سایر	عوارض	جانبی	را	که	تجربه	می	کنید	به	داکترتان،	هماهنگ	کننده	توبرکلوزتان	ویا	نرس	

ناحیه	بگویید.
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در	موارد	نادر،	دواهای	توبرکلوز	می	توانند	موجب	عفونت	جگر	شوند	)هیپاتیتیس(.	برای	آنکه	
داکترتان	بتواند	نظارت	کند	که	چطور	جگر	شما	دواها	را	تحمل	می	کند،	شما	در	جریان	دوره	تداوی	
چندین	آزمایش	خون	خواهید	داشت.	در	بعضی	موارد	نادر،	ضرورت	است	که	برای	گرفتن	وقفه،	

تداوی	را	ختم	کرد.

اگر	سفیدی	چشم	های	تان	زرد	می	شود	)زردی(،	اگر	دردهای	معده	شدید	دارید،	اگر	احساس	عصبی	
بودن	شدید	)مریضی(	در	شما	پیدا	می	شود،	اگر	استفراغ	می	کنید،	اگر	دچار	خستگی	می	شوید	

)بسیار	بی	انرژی	می	شوید(،	یا	اگر	در	بخش	های	زیادی	از	بدن	تان	احساس	خارش	می	کنید، فوراً 
به داکترتان رجوع کنید.

الکول:	هضم	الکول	و	دوای	توبرکلوز،	هردو،	در	جگر	انجام	می	شود.	اگر	در	دوره	تداوی	وقایوی	
توبرکلوز	الکول	بنوشید،	خطر	صدمه	زدن	به	جگر	را	افزایش	می	دهید.	اگر	میخواهید	الکول	بنوشید	

ابتدا	باید	با	داکتر	خود	صحبت	نمایید.

دواهای ُمسکِن:	بعضی	از	انواع	دواهای	مسکن	)دواهایی	که	حاوی	پرستامول	هستند(	نیز	در	جگر	
هضم	می	شوند.	اگر	ضرورت	به	استفاده	از	مسکن	دارید،	لطفاً	با	داکترتان	صحبت	کنید	که	کدام	ها	

را	باید	مصرف	کنید	و	مصرف	این	دواها	تا	کدام	حد	بی	ضرر	است.

بیماران	باید	پول	دواهای	مربوط	به	تداوی	عوارض	جانبی	را	خودشان	پرداخت	کنند.	حتی	اگر	تداوی	
وقایوی	رایگان	باشد،	مصارف	دواهای	عوارض	جانبی	پوشش	داده	نمی	شود.	

عوارض جانبی رایج
عوارض	جانبی	که	در	این	بخش	شرح	می	دهیم	ناخوشایند	هستند،	اما	خطرناک	نیستند.	ما	همچنین	

مشوره	بیماران	و	کارمندان	صحی	درباره	طریقه	تداوی	این	عوارض	جانبی	بدون	مصرف	پول	زیاد	
را	مطرح	می	کنیم.	پیشنهادها	بی	خطر	هستند،	و	از	تأثیر	دواهای	توبرکلوز	کم	نمی	کنند.	اگر	روش	
های	پیشنهادشده	در	اینجا	به	شما	کمک	نمی	کند،	لطفاً	برای	مشوره		بیشتر	با	هماهنگ	کننده	توبرکلوز	

خود،	داکتر	خود	و	یا	یک	نرس	منطقه	تان	تماس	بگیرید.

شایع	ترین	عوارض	جانبی	دواهای	توبرکلوز	عبارتند	از:

•		حالت	تهوع	)احساس	مریضی(
•		سرخی	رنگ	ادرار

•		مشکالت	هاضمه	)دردهای	معده،	مدفوع	سخت	یا	شل(
•		خارش	و	بخارها

•		تب
•		درد	و	ورم	)پندیدگی(	در	مفاصل	و	بقیه	نقاط	بدن

•		بی	حسی؛	احساس	سوزنک	در	دست	ها	و	پاهای	تان
•		احساس	ضعف	و	خستگی

•		سردردها

حتی اگر دچار عوارض جانبی شوید که احساس مریضی برای شما به بار بیاورند، مهم است 
که همچنان به مصرف دوا ادامه بدهید.
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  حالت تهوع 
دواها	می	توانند	برای	شما	احساس	تهوع	)مریضی(	ایجاد	کنند.	گاهی	سبب	
استفراغ	شما	می	شوند.	حصول	اطمینان	از	اینکه	خوراک	شما	منظم	است	

می	تواند	در	این	مورد	کمک	کند.	سعی	کنید	که	بین	هر	وعده	غذایی،	مقادیر	
کم	با	فاصله	های	زمانی	کوتاه	چیزی	بخورید.	خوردن	مقدار	اندکی	خوراکی	
در	هنگامی	که	دوا	مصرف	می	کنید	نیز	می	تواند	در	این	مورد	کمک	کند.	
)حتی	اگر	عموماً	به	شما	توصیه	شده	باشد	که	دوا	را	با	شکم	خالی	مصرف	
کنید،	اگر	فکر	می	کنید	که	خوردن	کمی	غذا	می	تواند	به	رفع	تهوع	تان	
کمک	کند،	این	کار	مشکلی	ندارد.(	اگر	حالت	تهوع	تان	شدید	است،	می	

توانید	برای	تداوی	آن	دوا	نیز	مصرف	کنید.

بیماران	برای	رفع	حالت	تهوع	راه	های	ذیل	را	پیشنهاد	کرده	اند:

•		چشیدن	یک	توته	زنجفیل،	یا	گذاشتن	زنجفیل	در	چای	یا	غذای	تان
•		نوشیدن	چای	سیاه	قبل	از	مصرف	دوا

•		نوشیدن	مقدار	کمی	آبمیوه	حاال	و	بعد	از	آن
•		چشیدن	یک	قطعه	لیموترش	یا	لیمو

•		قرار	دادن	یک	مقدار	شکر	در	دهان	تان

سرخی رنگ ادرار
در	دوره	مصرف	دواهای	وقایوی	توبرکلوز	تمام	مایعات	بدن	ممکن	است	

به	سرخ،	شیرچایی	یا	نارنجی	تغییر	رنگ	بدهند.	این	چیز	خطرناکی	نیست.	
دلیل	آن	این	است	که	دوای	ریفامپیسین	حاوی	رنگ	سرخ	است.

دردهای معده، مدفوع سخت یا شل
دواهای	وقایوی	توبرکلوز	می	توانند	باکتری	تنظیم	کننده	هاضمه	را	تحت	
تأثیر	قرار	بدهند.	این	مسئله	برای	بعضی	از	بیماران،	درد	معده	به	وجود	

می	آورد،	و	ممکن	است	موجب	سخت	شدن	یا	شل	شدن	مدفوع	گردد.

مشاوره	از	جانب	بیماران	درباره	طریقه	پیشگیری	از	سخت	شدن	مدفوع:	

•		خوردن	میوه	سخت،	مخصوصاً	آلو
•		خوردن	تخم	بذرک	خیسانده	شده

•		نوشیدن	مقدار	زیادی	آب
•		در	صورت	ضرورت،	مصرف	دوای	ضد	یبوست	)دوای	قبضیت(	

			که	از	نزد	یک	حکیم/	دواخانه	خریداری	شده	باشد
•		سعی	کنید	که	به	لحاظ	فزیکی	فعال	باشید

اگر	مدفوع	تان	شل	است،	این	مشوره	ها	ممکن	است	کمک	کند:

•		خودداری	از	نوشیدن	شیر
•		خودداری	از	نوشیدنی	های	حاوی	مقدار	زیاد	شکر

•		محصوالتی	مصرف	کنید	که	بشمول	بکتریهای	اسید	لکتیک	زنده	استند
•		مصرف	کپسول	های	باکتری	الکتیک	اسید
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خارش و بخارها
بعضی	از	بیمارانی	که	دوره	تداوی	وقایوی	توبرکلوز	را	می	گذرانند	
دچار	خارش	شدید	می	شوند.	خارش	از	سبب	یک	واکنش	حساسیتی	به	
دواها	است.	اگر	دچار	این	واکنش	شده	اید	با	هماهنگ	کننده	توبرکلوز	
تان،	داکتر	تان	یا	نرس	صحی	منطقه	تان	صحبت	کنید.	داکترتان	ممکن	
است	بتوانند	یک	دوای	ضد	حساسیت	)تابلیت	های	انتی	هستامین(	که	

بتواند	در	برابر	خارش	کمک	کند	برای	شما	تجویز	کند.

اگر	نشانه	ها	بسیار	آزاردهنده	نیستید،	می	توانید	این	کارها	را	امتحان	
 کنید:																							

•		از	یک	صابون	مالیم	و	بدون	عطر	و	کریم	جلدی	بدون	بوی	استفاده	کنید.
•		از	یک	کریم	که	بدون	نسخه	فروخته	می	شود	و	برای	رفع	خارش	مؤثر	است	استفاده	کنید.

•		ماده	نباتی	"آلوئه	ویرا"	)aloe Vera(	را	)مستقیماً	از	نبات	یا	به	شکل	کریم	جلدی	"آلوئه	ورا"(	
			روی	جلدی	که	خارش	می	کند	بگذارید.

•		برای	خارش	قسمت	پایین	تنه،	یک	زیرپوش	روشن	که	زیاد	قید	نباشد،	و	ترجیحاً	از	کتان	
			ساخته	شده	باشد	را	امتحان	کنید.

درد و ورم در مفاصل و سایر بخش های بدن
بعضی	از	بیماران	در	می	یابند	که	دوای	وقایوی	توبرکلوز	موجب	درد	مفاصل	و	سایر	بخش	های	

بدن	می	شود.	اگر	دچار	این	درد	می	شوید	و	برای	تان	آزاردهنده	است،	باید	در	این	مورد	با	داکترتان	
صحبت	کنید.	داکترتان	همچنین	می	تواند	درباره	استفاده	از	دواهای	مسکن	به	شما	مشوره	بدهد.	بسیاری	

از	بیماران	راپور	می	دهند	که	مساژ	به	تسکین	درد	کمک	می	کند.	

بیحسی؛ "سوزنک زدن" در دست ها و پاها
بعضی	از	بیماران	دچار	بی	حسی،	یا	احساس	سوزنک	زدن	

دست	ها	و	پاهای	خود	می	شوند.	بعضی	از	اشخاص	نیز	ممکن	
است	احساس	کنند	که	گویا	در	زیر	پاهای	شان	بالشت	قرار	دارد،	

بطوریکه	قدم	زدن	ثابت	را	برای	آنها	مشکل	بسازد.	این	حالت	"پلی	
نیوروپاتی"	نام	دارد.	با	دادن	دوای	ویتامین	B6	)پایریدوکسین(	

همراه	با	دوای	توبرکلوز	می	توان	از	این	وضعیت	جلوگیری	کرد.

سردرد
بعضی	از	بیمارانی	که	دواهای	وقایوی	توبرکلوز	مصرف	می	کنند	دچار	سردرد	می	شوند.	اگر	سردرد	
می	شوید،	تغییر	زمان	مصرف	دوا	می	تواند	مؤثر	باشد.	اگر	می	خواهید	که	برای	رفع	سردرد	از	دوای	

مسکن	استفاده	کنید،	باید	در	این	مورد	اول	با	داکترتان	صحبت	کنید.	

احساس ضعف و خستگی
دوای	توبرکلوز	همچنین	می	تواند	احساس	خستگی	و	ضعف	برای	شما	ایجاد	کند.	اگر	چنین	است،	سعی	
کنید	که	بجای	مصرف	دوا	در	هنگام	صبح،	قبل	از	خواب	هنگام	شب	از	آن	استفاده	کنید.	این	کار	ممکن	

است	به	کاهش	ناراحتی	کمک	کند.



تداوی وقایوی توبرکلوز )مرض سل( در ناروی 
داوطلبانه و رایگان است.

شخصی که دوره تداوی وقایوی توبرکلوز را می 
گذراند باکتری توبرکلوز را در بدن خود دارد، 
اما به مریضی توبرکلوز مبتال نیست. او نمی 

تواند دیگران را به توبرکلوز مبتال بسازد.
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