
 
 

   

 وجود دارد؟  (TB)و بیماری توبرکلوز   (LTBI)چه تفاوتی بین عفونت توبرکلوز غیرفعال 

، بکتریا )نوعی مکروب( که سبب ابتال به توبرکلوز می شود، در بدن شما وجود دارد، اما توسط LTBIبا 

احساس مریضی نمی کنید و نمی توانید بکتریای توبرکلوز   LTBIسیستم معافیتی، احاطه شده است. شما با 

 را به دیگران منتقل کنید.

صی مصرف می کنید، ممکن است سیستم  اما اگر مشکالت صحی دیگری داشته باشید و یا دواهای مشخ 

 معافیتی شما تضعیف شود. 

آنگاه بکتریای توبرکلوز دیگر در حفاظت باقی نمی ماند؛ این  شودتضعیف سیستم معافیتی بدن شما  اگر

بکتریا می تواند تکثیر شود و سبب ابتال به مرض توبرکلوز گردد. کسانی که به مرض توبرکلوز مبتال  

 هستند، احساس مریضی می کنند و می توانند این بکتریا را به دیگران منتقل کنند.

 

 سبب احساس مریضی من نمی شود، چرا من باید معالجه شوم؟ LTBIاگر 

را طبق تجویز داکترتان  LTBIاز ابتال به مرض توبرکلوز جلوگیری می کند! اگر دوره تداوی  LTBIمعالجه 

تکمیل کنید، در این صورت خطر ابتالی شما به مرض توبرکلوز کاهش می یابد و یا از بین می رود. اگر به  

 بتال نشوید، در این صورت شما: مرض توبرکلوز م 

 نمی توانید این بکتریا را به کسانی که برای آنها اهمیت قائل هستید، و یا هر کس دیگر، منتقل کنید؛ -
ناگزیر نخواهید بود که تا زمانی که این بیماری از شما ریشه کن می شود تنها بمانید و نمی توانید  -

 این بکتریا را به دیگران منتقل کنید؛ و 
 می توانید به کار و انجام فعالیت هایی که از آنها لذت می برید، ادامه بدهید.  -

 

 چقدر وقت می گیرد؟  LTBIتداوی 

معموالً نه ماه کامل را در بر می گرفت. اما با روش های امروزی، معالجه در ظرف سه الی چهار ماه انجام  LTBIبرای چندین سال، معالجه 

می شود. با داکتر خود مشوره کنید که با توجه به سوابق صحی، وضعیت زندگی، نوع کار و رجحانات شخصی تان، کدام روش برای تان  

 مناسب است. 

                    

 جلوگیری می کند!  TBاز ابتال به مرض   LTBIبه یاد داشته باشید...تداوی 
 
 
 

  

 معلومات مریض: معالجه عفونت توبرکلوز غیرفعال
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