ਨੌਨਿਟਊਬਰਕੋਲੋਿਸਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਬਮਾਰੀ
Nontuberculous Mycobacteria Disease

ਨੌਨਿਟਊਬਰਕੋਲੋਿਸਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ.) ਿਬਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
(What is Nontuberculous Mycobacteria (NTM) Disease?)
ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਿਜਹੇ ਰੋਗਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਹ ਰਾਹ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੇਫਿੜਆਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ ਕਾਰਣ
ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਵੀ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਅਕਸਰ
ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਿਟਊਬਰਕੋਲੋਿਸਸ
( ਤਪਿਦਕ ਭਾਵ ਟੀ.ਬੀ.) ਤ ਇੰਝ ਵਖਰੀ ਹੈ ਿਕ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਰੋਗਾਣੂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਤਕ ਨਹ ਫੈਲਦਾ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ.
ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ? (What causes NTM disease?)
ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਦੀਆਂ 16 0 ਤ ਵੀ ਵੱ ਧ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਰੋਗਾਣੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਕਸਮਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਮ

ੋ ੈਕਟੀਰੀਅਮ ਏਵੀਅਮ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ( ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.) , ਮਾਈਕ੍ਰਬ
ੋ ੈਕਟੀਰੀਅਮ ਅਬਸੈਸਸ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ; ਅਤੇ
ਹਨ। ਸਭ ਤ ਆਮ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ ਮਾਈਕ੍ਰਬ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਕੈਸੇਸੀਆਈ। ਸਾਹ ਰਾਹ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋ ਕ
ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? (Who gets NTM disease?)
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਬ੍ਰਕਾਇਿਟਸ ( ਸਾਹ ਨਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱ ਲਣਾ) , ਕ੍ਰੌਿਨਕ ਓਬਸਟ੍ਰਕਿਟਵ ਪਲਮੋਨੇਰੀ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ( ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਡੀ.) , ਿਸਸਿਟਕ
ਂ ੀਟ੍ਰਾਇਸਿਪਨ ਡੈਫ਼ੀਸ਼ੀਐਸ
ਂ ੀ ਜਾਂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ( ਿਜਵ ਿਕ ਟੀ.ਬੀ.) ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ।
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ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
(What are the signs and symptoms of NTM lung disease?)
ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕਾਰਣ ਿਨਮੋਨੀਆ ਨਾਲ ਿਮਲਦੇ- ਜੁਲਦੇ ਪੈਦਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਨਹ ਆਉਂਦੇ:








ਖੰ ਘ ਨਾਲ ਥੁੱ ਕ ਆਉਣਾ ( ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਿਚਪਿਚਪਾ ਥੁੱ ਕ)

ਥਕੇਵਾਂ ( ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ)
ਬੁਖ਼ਾਰ

ਖੰ ਘ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ੂਨ ਆਉਣਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰ ਘਟਣਾ

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
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ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (How is NTM disease diagnosed?)
ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱ ਚਮੁਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅੰ ਦਰ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ
ਿਬਮਾਰ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ( ਅਸ ਇਸ ਨੂੰ “ਕੌ ਲੋਨਾਇਜ਼ਡ” ਆਖਦੇ ਹਾਂ) ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ ਦੱ ਸਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ
ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:




ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਿਕ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ

ਰੇਡੀਆਲੋ ਜੀ ( ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ- ਰੇਅ ਜਾਂ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ) ਅਤੇ

ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ ਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ

ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਥੁੱ ਕ ( ਬਲਗਮ ਜਾਂ ਿਚਪਿਚਪਾ ਥੁੱ ਕ) ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਹੇਠ ਰੱ ਖ ਕੇ ਦੇਿਖਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ- ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਕੁਝ ਹੀ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ- ਅੰ ਦਰ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਥੁੱ ਕ ਦਾ ਸਪਲ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੱ ਖ- ਵੱ ਖ ਿਦਨਾਂ ’ ਤੇ ਸਵੇਰ-ੇ ਸਵੇਰੇ ਖੰ ਘ ਨਾਲ ਥੁੱ ਕ ਕੱ ਢ ਕੇ ਿਤੰ ਨ ਸਪਲ ਕੱ ਢਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਜਦ ਸਪਲ ਲੈ ਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਪਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਪਲ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਅੰ ਦਰ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਿਟਊਬ ਪਾਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ( ਬ੍ਰਕੋਸਕੋਪ) । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱ ਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਤਰਲ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱ ਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਐਕਸ- ਰੇਅ ਜਾਂ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਿਜਹੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ
ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ- ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਸਪਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਕਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? (How is NTM disease treated?)
ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਇਸ ਗੱ ਲ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ
ਿਕਸਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਜਦ ਤਕ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੇ

ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਨਾਂਹ- ਪੱ ਖੀ ( ਨੈਗੇਿਟਵ) ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ ਉਦ ਤਕ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵਚਲੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਤੰ ਨ ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਐਟ
ਹਨ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਰੋਗਾਣੂ ਦੀ ਐੱਮ.ਏ.ਸੀ.
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਮੈਕ੍ਰੋਲਾਈਡਜ਼ ( ਅਿਜ਼ਥਰੋਮਾਈਿਸਨ/ ਕਲੈ ਰੀਥਰੋਮਾਈਿਸਨ) ,
ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਐਟ

ਇਥਿਬਊਟੌਲ, ਅਤੇ ਰੀਫਾਮਾਈਿਸਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਜ਼ਿਹਰੀਲਾ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟਮਟ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮਟਾਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥੈਰਪ
ੇ ੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (What do you need to do now?)


ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਮੋਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ ਲਈ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।



ਜੇ ਿਨਮੋਨੀਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ ਹੋ ਿਰਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰ ਘ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।



ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਲਓ।
ਦੱ ਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਟ



ਫ਼ਲੂ ਤ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ( ਫ਼ਲੂ ਸ਼ੌਟ) ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।



ਤਮਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਸੱ ਧੀ ਵਰਤ ਜਾਂ ਅਿਸਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤ ਬਚੋ।
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