Tüberküloz…

tanımadığımız bir hastalık
Version turque

Tüberküloz hastalığı nasıl tedavi edilir ?

Bize Ulasin

Tüberküloz enfeksionu durumunda
durumundaDoktor tedavisi olabilir : amaç tüberküloz
hastalığını ilerleyen zamanda önlemektir. Genel
olarak, tek bir ilaç alınıyor (antibiotik), günde bir defa,
6 veya 9 ay boyunca.
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Mutlaka doktor tedavisi olunacaktır. Tedavi süresi uzundur,
en az 6 ay boyunca. Her gün, birkaç tane ilaç alınacaktır
(antibiotik). Genel olarak, tedavi düzenli bir sekilde alınırsa,
iyilesme durumu 100 de 100 olmaktadır.
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Tüberküloz hastalığı tanısı koyulduğu zaman
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Tüberküloz… tanımadığımız bir hastalık
Tüberküloz hastalığı nedir ?
Tüberküloz hastalığı, bacille de
koch (BK) adlı mikrop ile olusan
bulasıcı bir hastalıktır.
Daha çok akçiğerleri etkiler
ama vücudun baska yerlerinide
etkiliyebilir, kemikleri,
bağarsakları, böbrekleri, beyin
damarlarını…

Tüberküloz nasıl bulasır ?
Tüberküloz bulasıcı bir hastalıktır, solunum yoluyla
bulasır. Hasta kisilerin öksürdüğü, konustuğu veya
hapsırdığı zaman, solunum yolu salgıları damlacık
seklinde havaya atılır.
BK denen mikroblar havada bulunur. Bu havadaki
mikroblar solunum yoluyla bulasır.

Tüberküloz enfeksionu ve Tüberküloz
hastalığının farkı nedir ?
BK mikrobları akçığere geldiği zaman, sağlıklı bir vücutta,
bağısıklık sistemi mikrobları yok edebilir.
BK mikrobları vücutta kalırsa, genel olarak, vücutta saklı
kalır ve zararı olmaz. Bu durumda, tüberküloz enfeksionu
asamasındayız fakat hasta ve bulasıcı değiliz.
Vücut direncinin düsük olduğu zaman, hastalık gelisme
riski yüksektir (bunlar : yaslılar, çok genç olan kisiler, vücut
direncini düsüren ek hastalıklar…), Bu kisilerde, BK
mikrobları vücutta erken uyanabilir, çogalabilir ve
tüberküloz hastalığı yaratabilirler.
Tüberküloz mikrobları akçiğerde olduğu zaman, bazı
belirtileri vardır :
•
•
•
•
•
•

O nedenle, her bir kisi bu solunumu alırsa,
enfekte olabilir. Bazı
Kisilerde bulasma riski daha fazladır. En riskli kisiler
hastayla uzun süre aynı ortamda bulunan aile bireyleri
ve yakın çalısma arkadaslarıdır.

ÖKSÜRME
BALGAM CIKARMA (bazen kan tükürme)
YORGUNLUK
ATES
GECE TERLEMESI
ZAYIFLAMAK

Tüberküloz enfeksionu tanısı nasıl konur ?
Tüberkülin diye bir iğne yapılır. Bu iğne derinin altına
yapılır ve sonucuna bakarak, BK mikroblarından enfekte
olduğumuzu görebiliriz. Öyle ise, 3-5 gün sonra, iğne
vurulduğu yere bakılır ve bir lokal etki olusur. Bu testin
adı ıntradermo-reactıon dur (Tüberkülin iğnesine
karsı bir etkidir).

Bu test pozitifse, akciğerlere radiografi filmi çekilir ve
hastalık yayılmasını gösterir.

Tüberküloz hastalığı
nasıl tespit edilir ?
Tüberküloz hastalığı, akciğer
radiografi ve balgamda
tüberküloz basilinin (BK)
gösterilmesi ile konur.

Tespit kime yapılır ?
• Bulasıcı hastanın etrafında bulunmakta
olan kisilere
Intradermo-reaction diye iğneyle tespit yapilir,
enfeksion var mı diye.
• Riskli kisilere
Risk durumuna göre, devamlı ve düzenli bir sekilde,
Intradermo-reaction iğnesi ve akçiğer filmi yapılır.

Bu nedenle özellikle, en kısa zamanda doktorunuza
basvurmanız çok önemlidir.

