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دستورالعمل نحوه درمان بیماری تب مالت:

داروهایــی کــه در درمــان ترکیبــی تــب مالــت تجویز می شــود،

تــب مالــت یــک بیمــاری مشــترک بیــن انســان و دام مــی باشــد کــه شــایعترین راه انتقــال

مــی توانــد از داروهــای زیر باشــد:

در انســان مصــرف محصــوالت لبنــی آلــوده و یــا تمــاس مســتقیم بــا دام هــای آلــوده
مــی باشــد .بیمــاری تــب مالــت دارای عالئــم و نشــانه هــای متفــاوت مــی باشــد و گاهــی
درگیــری در ارگان هــای مهــم بــدن ماننــد مغــز ،قلــب و ســتون فقــرات مــی توانــد دیــده
شــود .شــایعترین عالئــم تــب مالــت شــامل تــب و لــرز ،درد اســتخوانی ،درد مفاصــل ،درد
عضالنــی ،ســردرد ،تعریــق شــبانه ،بــی اشــتهایی ،کاهــش وزن ،ضعــف ،خســتگی و درد کمر
مــی توانــد تظاهــر کنــد .شــروع بیمــاری معمــوال تدریجــی اســت .در صورت بــروز هــر کدام
از عالئــم بالینــی و ســابقه تمــاس مــی بایســت فــرد از نظــر بیمــاری تب مالت بررســی شــود
و بــا مراجعــه بــه پزشــک معالــج و معاینــه بالینــی و انجــام آزمایشــات خــون اختصاصــی
بیمــاری تشــخیص داده مــی شــود.
در بیمــاری تــب مالــت نــوع دارو ،درمــان ترکیبــی ،نحــوه مصــرف صحیــح دارو شــامل
مقــدار داروی مصرفــی بــه ازای وزن فــرد ،فواصــل مصــرف دارو در روز و طــول مــدت درمــان
از اهمیــت بســزایی برخــوردار مــی باشــد .بــرای درمــان بیمــاری تــب مالــت رژیــم هــای
درمانــی متفاوتــی وجــود دارد .در رژیــم هــای درمانــی توصیــه شــده بــرای هــر کــدام از
داروهــا بایــد بــه نــکات مهمــی توجــه نماییــد.
بعضــی از بیمــاران مبتــا بــه فــرم هــای خفیــف بیمــاری بــدون درمــان بهبــود مــی یابنــد
ولــی هــدف از درمــان آنتــی بیوتیکــی کوتــاه شــدن ســیربیماری ،بهبــود عالئــم بالینــی و
پیشــگیری از عــود و عــوارض مــی باشــد .درمــان بایــد حداقــل بــا دو دارو و طــول مــدت
درمــان بــر حســب محــل و ارگان درگیــر در بــدن متفــاوت مــی باشــد .در ایــران حداقــل

 -1داکســی ســیکلین :کپســول هــای  100میلــی گرمــی کــه در بالغیــن و بچــه هــای
بــاالی  7ســال ســن داده مــی شــود .بــرای
پیشــگیری از ناراحتــی معــده و عــوارض
گوارشــی بایســتی کپســول  100میلــی گــرم
دو بــار در روز همــراه غــذا و یــا دارو بــا یــک
یــا دو لیــوان آب میــل شــود .از خوابیــدن و
دراز کشــیدن تــا نیــم ســاعت بعــد از خــوردن
کپســول خــودداری شــود.
در مــدت زمــان مصــرف داکســی ســیکلین
بایــد از قــرار گرفتــن در معــرض نــور خورشــید جلوگیــری شــود و یــا از کــرم ضــد آفتــاب
اســتفاده شــود .همچنیــن از کاله هــای لبــه بلنــد در صــورت شــغل کشــاورزی و تمامــی
مشــاغلی کــه مجبــور هســتند در معــرض نــور آفتــاب قــرار بگیرنــد ،اســتفاده شــود.
در صــورت بــروز عــوارض گوارشــی مثــل درد شــکم ،تهــوع و اســتفراغ ،ســوزش پشــت جناغ
ســینه و یــا عــوارض تغییــر رنــگ دنــدان و یــا رنــگ ناخــن ،دارو را قطــع و بیمــار فــورا بــه
پزشــک مراجعــه نماید.
داکســی ســیکلین و تتراســیکلین در بچــه هــای زیــر  7ســال و خانــم هــای بــاردار منــع
مصــرف دارد.

مــدت درمــان  8تــا 12هفتــه مــی باشــد ولــی در بیمــاران بــا درگیــری ســتون فقــرات ،قلب
و مغز(پــرده مننــژ) درمــان طوالنــی تــر ،چندیــن مــاه( 4تــا 6مــاه) توصیــه مــی شــود.
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 -2استرپتومایســین :بــه شــکل آمپــول یــک

 -3جنتــا مایســین :بــه صــورت آمپــول  20یــا

گرمــی اســت و بایــد تزریــق عضالنــی شــود.

 40یــا 80میلــی گرمــی موجــود مــی باشــد .دارو

در افــراد بــاالی ســن  45ســال  750میلــی گــرم

از طریــق وریــدی یــا عضالنــی تزریــق مــی شــود.

و افــراد زیــر  45ســال یــک گــرم تزریــق عضالنــی

مقــدار دارو 3 :میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلــو گرم

توصیــه مــی شــود.

وزن بــدن از راه عضالنــی یــک بــار در روز یــا

بــه هیــچ وجــه دارو وریــدی تزریــق نمــی شــود .دوز

وریــدی در ســه دوز منقســم هــر بار به مــدت 30

دارو در کــودکان 20میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلــو

دقیقــه تــا  2ســاعت بــه صــورت آهســته انفوزیون

گــرم وزن بــدن مــی باشــد.

شــود (در صــورت بســتری بــودن بیمــار).

مدت درمان  2تا  3هفته بر حسب نظر پزشک معالج می باشد.

مدت درمان 1 :تا  2هفته بر حسب نظر پزشک معالج می باشد.

قبــل از شــروع درمــان بــا استرپتومایســین از طبیعــی بــودن عملکــرد کلیــه بــا انجــام

پزشــک قبــل از شــروع درمــان بــا جنتامایســین بایــد از عملکــرد کلیــوی و شــرایط شــنوایی

آزمایشــات کراتینیــن و اوره خــون مطمئــن شــوید و بعــد از آن بطــور هفتگــی تــا پایــان

بیمــار مطلــع شــود .شــرایط شــنوایی(به ویــژه مواقــع دریافــت طوالنــی مــدت ،بیشــتر از دو

درمــان بــا استرپتومایســین بایــد معاینــه شــنوایی و آزمایشــات عملکــرد کلیــه را انجــام

هفتــه) و عملکــرد کلیــوی در طــی درمــان تــا پایــان درمــان بایــد بررســی شــود .در صــورت

دهیــد.

بــروز هــر گونــه عــوارض کلیــوی و شــنوایی دارو قطــع وبــه پزشــک معالــج مراجعــه نماییــد.

در صــورت بــروز هــر گونــه عــوارض شــامل :وزوز گــوش ،ســرگیجه ،کاهــش شــنوایی،

جنتامایسین در حاملگی منع مصرف دارد.

ضایعــات پوســتی ،تــب ،ادم دور پلــک و مشــکالت کلیــوی دارو را قطــع کــرده و فــورا ً بــه
پزشــک معالــج مراجعــه نماییــد.

 - 4ریفامپیــن :بــه صــورت کپســول  150میلــی گــرم یــا  300میلــی گــرم و یــا قطــره

دارو در افــراد بــا نارســایی کلیــه ،پیــر گوشــی ،مشــکالت شــنوایی توصیــه نمــی شــود و در

خوراکــی کــه  15میلــی گــرم در هــر ســی ســی دارد ،موجــود مــی باشــد.

خانــم هــای بــاردار منــع مصــرف دارد.

دوز دارو :در بچــه هــا  20-10میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن خوراکــی در یک
وعــده در روز تجویــز می شــود.
در بالغیــن روزانــه  600میلــی گــرم خوراکــی در یــک وعــده یــک ســاعت قبــل یا دو ســاعت
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بعــد از غــذا توصیــه مــی شــود (بــا معــده خالــی به همــراه یــک لیــوان آب).

 -5کوتریموکسازول:

در صــورت تجویــز درمــان ترکیبــی ریفامپیــن بــا داکســی ســیکلین در درمــان تــب مالــت

به شکل قرص :که نوع بالغین  400میلی گرم سولفامتوکسازول و  80میلی گرم تری متوپریم

تــر جیحــاً زمــان مصــرف ریفامپیــن یــک ســاعت قبــل از ناهــار ( 11صبــح) و داکســی

شربتکوتریموکســازول200:میلیگرم

ســیکلین  8صبــح و  8شــب مــی باشــد.

سولفامتوکســازول و  40میلــی گــرم تری

بــا مصــرف ریفامپیــن تغییــر رنــگ ادرار بــه رنــگ زرد متمایــل بــه نارنجــی ( در پوســت -ادرار-

متوپریم

مدفوع-عــرق -اشــک ) دیــده مــی شــود کــه مشــکل خاصــی نیســت و نیــاز بــه قطــع دارو

قــرصنــوعکــودکان100:میلــی گــرم

نمــی باشــد .در پایــان درمــان و قطــع ریفامپیــن رنــگ ادرار بــه رنــگ طبیعــی بــاز مــی گــردد.

سولفامتوکسازولو20میلیگرمتریمتوپریم

عــوارض دیگــر ریفامپیــن :تهــوع و اســتفراغ ،بی اشــتهایی ،نفخ شــکم ،ضایعــات کهیــری ،راش،

آمپــول 400 :میلــی گــرم سولفامتوکســازول و  80میلــی گــرم تری متوپریــم (تزریــق وریدی)

خــارش ،ســندرم شــبیه انفلــو انــزا و افزایــش آنزیــم هــای کبــدی (التهــاب کبــد) و بــه نــدرت

کــه در بیمارســتان بــرای بیمــاران بســتری تجویــز مــی شــود .در بیمــاران ســرپایی تجویــز نمی

زردی مــی باشــد .لــذا بیمــاران تحــت درمــان بــا ایــن دارو بایــد بطــور دوره ای (ابتــدا و هــر  2تــا

شو د .

 4هفتــه در طــول درمــان) از لحــاظ عالئــم و عملکــرد کبــدی معاینــه و بررســی شــوند.

در کــودکان  8میلــی گــرم تــری متوپریــم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن در دو وعــده مجــزا

در صــورت مصــرف همزمــان ریفامپیــن بــا داروهــای زیــر حتم ـ ًا بــه پزشــک
معالــج اطــاع دهیــد:
کورتــون ،ضــد دردهــای مخــدر ،پاییــن آورنــده هــای قنــد خــون (مثــل متفورمین ،انســولین،
گلیبــن کالمیــد) ،ضــد انعقــاد خوراکــی مثــل وارفاریــن ،اســتروژن هــا و یــا قــرص هــای ضــد
بــارداری ،ایتراکونــازول ،امپــرازول ،آمیودارون ،بوســپیرون ،سیکلوســپورین ،اســتاتین ،والپورات
ســدیم ،متیــل پردنیزولــون چــون ریفامپیــن اثــرات ایــن داروهــا را کاهــش مــی دهد.
در صورت بروز هرگونه عارضه حتماً دارو را قطع و فورا ً به پزشک معالج مراجعه نمایید.
در صورت فراموش نمودن یک دوز بالفاصله پس از به خاطر آوردن آن را مصرف نمایید.
در درمان خانم های باردار مبتال به تب مالت ریفامپین را می توان تجویز کرد.

یعنــی هــر  12ســاعت توصیــه مــی شــود.
در بالغین  :دو قرص بزرگسال هر  8تا  12ساعت بر حسب نظر پزشک معالج توصیه می شود.
نحــوه مصــرف هــر  12ســاعت ،یــک ســاعت قبــل از غــذا و یــا دو ســاعت بعــد از غــذا بــا یــک
لیــوان آب میــل شــود.
مصرف کوتریموکسازول در حاملگی (بجز ماه آخر حاملگی) منعی ندارد
اســتفاده از آن در  3مــاه اول بــارداری در صــورت وجــود داروهــای ایمــن تــر بــرای درمــان بایــد
محــدود شــود.
در افــرادی کــه بــه ترکیبــات ســولفانامیدها حساســیت شــناخته شــده دارنــد و یــا نقــص آنزیــم
فســفات دهیدروژنــاز  G6PDدارنــد ،منــع مصــرف دارد.
در صــورت بــروز عالئمــی نظیــر ضایعــات پوســتی ،کهیــر ،زخــم هــای دهانــی فــورا ً دارو را قطع
نمــوده و بــه پزشــک معالــج مراجعــه نماییــد .در صــورت فرامــوش نمــودن یــک دوز بالفاصلــه
پــس از بــه خاطــر آوردن آن را مصــرف نماییــد.
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 -6سیپروفلوکساســین  :بــه شــکل قــرص هــای  250میلــی گرمــی و یــا 500

هوشــیاری دارد ،پرهیــز نماییــد.

میلــی گرمــی و آمپــول هــای  400میلــی گرمــی موجــود مــی باشــد.

 -4تغذیه با شیر مادر در حین مصرف این دارو توصیه نمی شود.
هشــدار :همیشــه بروشــور داروهــا را مطالعــه و بــه عــوارض نوشــته شــده در

بروشــورها حتم ـ ًا توجــه نماییــد.

سیپروفلوکساســین درمانــی جایگزیــن بــرای ریفامپیــن و یــا داروهــای دیگــر تــب مالت
مــی باشــد و معمــوال همــراه بــا داکســی ســیکلین و یــا ریفامپیــن تجویــز مــی شــود.
دوز درمــان سیپروفلوکساســین 500 :تــا  750میلــی گــرم هــر 12ســاعت روزانــه بــا
مایعــات فــراوان میــل شــود.
مصرف آنتی اسیدها باعث کاهش جذب این دارو می شود.
در زنان باردار و کودکان (زیر  17سال) منع مصرف دارد.
عــوارض سیپروفلوکساســین :ســردرد ،ســرگیجه ،خــواب آلودگــی ،خســتگی ،بــی
اشــتهایی ،ضایعــات پوســتی ،خــارش ،تهــوع و اســتفراغ ،تــاری دیــد مــی باشــد کــه
ایــن عــوارض نــادر اســت ولــی در صــورت بــروز عــوارض حتم ـاً دارو را قطــع و بــه
پزشــک معالــج مراجعــه نماییــد.
نکات مهم:
 -1از مصــرف همزمــان ایــن دارو بــا مشــتقات تئوفیلیــن و کافئیــن (کــه موجــب
تحریــک اعصــاب مــی شــود) جــدا ً خــودداری شــود.
 -2از قرار گرفتن در معرض نور خورشید جلوگیری شود.
 -3مصــرف ایــن دارو ســبب خــواب آلودگــی مــی شــود و بــه بیمــار توصیــه
مــی گــردد تــا مشــخص نشــدن اثــر دارو از رانندگــی و ســایر امــوری کــه نیــاز بــه
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