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Латентний туберкульоз, інформація для пацієнтів,
03.05.2016
Коли не проводиться профілактичне лікування
Інформаційна листівка лікарів-інфекціоністів
Як передається туберкульоз?
Бактерії туберкульозу передаються по повітрю від однієї людини до іншої. Це може
статися, коли хвора і заразна людина кашляє, а люди поблизу вдихають бактерії.
Що таке латентний туберкульоз?
Не всі, хто заражається на туберкульоз, хворіють. У більшості людей захисні сили
організму можуть зупинити розмноження бактерій. Бактерії можуть залишатися в
організмі, але не проявляти активності. Такий стан називається латентним
туберкульозом.
Латентний туберкульоз — це не хвороба
Якщо аналіз крові (IGRA-тест) або шкірна проба (туберкуліновий тест) показали, що у
вас латентний туберкульоз, це означає, що ви повністю здорові і не можете передавати
бактерії іншим людям. Існує ризик розвитку захворювання на туберкульоз в більш
пізньому віці, але цей ризик невеликий. Тому в більшості випадків немає необхідності
призначати лікування від латентного туберкульозу.
У деяких випадках проводиться профілактичне лікування
Деяким людям з підвищеним ризиком подальшого розвитку захворювання
пропонується профілактичне лікування. В першу чергу це стосується дітей і підлітків,
вагітних і жінок, які нещодавно народили, а також людей з ослабленою імунною
системою, наприклад, при лікуванні раку, при лікуванні цукрового діабету інсуліном, а
також при важких захворюваннях нирок. Профілактичне лікування іноді призначається
також людям, які нещодавно заразились туберкульозною інфекцією.
Медична допомога
Якщо в майбутньому ви будете страждати від тривалого кашлю (більше трьох тижнів),
нічної пітливості, лихоманки або небажаної втрати ваги, вам слід звернутися до лікаря
для обстеження на туберкульоз. Вам також слід звернутися до свого лікаря, якщо ви
завагітнієте; якщо ви захворієте на діабет, і будете отримувати інсулін; у разі тяжкого
захворювання нирок, лікуванням раку або ослаблення імунної системи з будь-якої
іншої причини. Ці стани створюють підвищений ризик захворіти на туберкульоз.
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