
مروري بر بیماري سل

وص در افراد دچار سطح ایمنی پایین از قبیل صبخ(فرد سل به بدنسل بیماري عفونی مسري است که با ورود میکروب
.گرددایجاد میدر اثر فعالیت اولیه یا فعال شدن بعدي میکروب،...) بیماران پیوندي وکودکان، افراد دیابتی،

بیماريبهابتالخطرمعرض دروبودهآلودهسلمیکروببه)نفرمیلیارد2یعنی(جهانجمعیتسومیکدر حال حاضرتقریباً
میجانبیماريایناثردرنفرمیلیون2تا 5/1وشدهمبتالفعالسلبهنفردر جهان میلیون9حدودسالههر.دارندقرارسل

.سپارند

شرقی ایران هستندهاياست که دو مورد از این کشور ها همسایهکشور22دنیا فقط مربوط به درسلموارد%80ازبیش
جدا شده از و جمهوري هاي شمالی) با بحران هاي چند ساله اخیر در آن(همسایگی با کشور عراق ).افغانستان و پاکستان(

.برابر می کنداهمیت سل را در کشور و استان ما چند)که سل مقاوم به چند دارو در آنها شایع است(شوروي سابق

)سالگی54تا15یعنی(لحاظ اقتصاديبهسنیگروهترینفعالبه،بیماريموارد%75،توسعهدر برخی کشورهاي در حال 
30تا20لذاونبودهکردنکاربهقادرماه4الی3متوسططوربهسلمبتال بهبزرگسالفردیککشورهاایندر.داردتعلق

و با در نظر گرفتن متوسط امید فرديچنینمرگباکهحالیستدراینرود؛میدستازويخانوادهساالنهدرآمد درصد 
.رفتخواهدبینازیکجاطوربهخانوادهدرآمدسال15طور متوسطبه،زندگی

بدن از جمله قلب، مغز امکان ابتال هر عضوي از.مالحظه می شودبیماري افراد،  به دو صورت ریوي و گرفتاري خارج ریوي
بجز .و پرده هاي آن، استخوان ها و مفاصل، کلیه ها و دستگاه گوارش وجود دارد ولی شایع ترین محل ابتال ریه ها می باشند

تزریق واکسن ضد سل در افراد موارد خاص از جمله ابتال به سل گوارشی از طریق مصرف شیر آلوده یا ابتال به سل بدنبال 
سل ریوي که از طریق خلط میکروب بیماري مبتال بهنی، سرایت بیماري از طریق تنفسی و در اثرتماس با بیماردچار نقص ایم

.  را منتشر می سازد، صورت می گیرد

وباشدمیخلطهمراهمعموالًکهاستیابیشترهفتهدومدتبهپایدارسرفه، ریويسلبیماريبهابتالمتعالترینشایع
.باشدهمراهعمومیعالیمیاو)خونیخلطوپشتیاسینهقفسهدرد،نفستنگینظیر(تنفسیعالیمسایربااستممکن

.عمومیضعفوزودرسخستگیشبانه،تعریقبیحالی،وزن،،کاهشاشتهاتب،کاهش: عبارتندازسلبیماريدرعمومیعالیم

خلط به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه میکروسکوپیجهت بررسیهر فردي که بمدت دو هفته یا بیشتر سرفه می کند باید 
.نمونه خلط از نظر باسیل سل وجود داردمیکروسکوپیاستان امکان بررسیهايشهردر همه و آزمایش خلط رایگان است.کند

درمان .یابندموارد سل بصورت کامل بهبود می% 90دارو در یک بیمار ریوي اسمیر مثبت  بیش از منظمدر صورت مصرف 
.سل در کشور ما بصورت رایگان صورت می گیرد

احتمال شکست درمان غیر اینصورتدر بصورت روزانه مصرف شوندباید ماه است و داروها 6طول دوره درمان سل حداقل 
.سرایت نخواهد داشتقابلیتبیماريمعموالً حدود دو هفته بعد از مصرف دارو،.ردو ایجاد سل مقاوم به چند دارو وجود دا


