
 سل:

شهوري هاي بسیار دور وجود داشته و افراد بسیار م بیماري سل از سالسل یک بیماري عفونی واگیر می باشد. 
ذشته به اشتباه نیز در دنیا به این بیماري مبتال شده اند. این بیماري از قدیم در کشور ما شناخته شده بود. در گ

بی ابتال به بیماري سل است.در کتاب هاي غر تصور می کردند که نفرین کسی و یا شدت غم و غصه علت اصلی
 ) گفته می شود.TB» (تی بی«و به اختصار 		)Tuberculosis(	به این بیماري توبرکولوز

هاي  بیماري سل یکی از مهمترین بیماریهاي عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی درگیر نمودن کلیه ارگان
این  همه پزشکان دنیا معتقد بودند که 1982ی شوند.از سال بدن را دارد ولی ریه ها بیشتر به سل مبتال م

تر به کنترل و بحث آن فقط محدود به کتب پزشکی خواهد بود، ولی این امید ده سال بیش 2000بیماري تا سال 
یت این بیماري از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک فور 1993طول نیانجامید، به طوري که در سال 

ه در میلیون مورد جدید سل و درمان تنها دو سوم از آنها که متأسفان 10ــالم می گردد.بروز جهانی اعـــ
ي از درصد موارد درمان ناقص بوده، عمق فاجعه را در این سالها نشان می دهد.بروز سه همه گیر 50بیش از 

د. ایجاد مبهم نشان می ده این بیماري در دو دهه اخیر دور نماي کنترل این بیماري را در آینده نزدیک بسیار
علم  همه گیري بیماري ایدز و متعاقب آن سل مقاوم به دارو، جهان کنونی را با تمام پیشرفت هاي عظیم در
 8ش از پزشکی از نظر کنترل بیماري سل، بیش از یک قرن به عقب برگردانده است. امروزه در دنیا هر ساله بی

د به د و تاکنون یک سوم مردم جهان بدون آنکه احساس بیماري کننمیلیون نفر به این بیماري مبتال می شون
  میکروب این بیماري آلوده شده اند.

  عامل بیماري سل چیست؟

ا توسط متر وارد بدن شما شده که تنه 000003/0میکروبی میله اي شکل (شبیه مداد) و بسیار کوچک به اندازه 
می گویند. باسیل سل چون بسیار » باسیل سل«شکل میکروسکوپ دیده می شود. به این میکروب میله اي 

ست کوچک می باشد، به راحتی در هوا شناور می ماند. چون عامل این بیماري میکروب می باشد، لذا ممکن ا
  این بیماري از شما به افراد سالم منتقل گردد.

  سل چگونه از بیمار به فرد سالم منتقل می شود؟

د هوا شده و نظیر سرماخوردگی منتقل می شود. این ذرات در صورتی که میکروب سل به صورت ذرات ریز وار
مبتال به سل ریوي باشید توسط سرفه، عطسه، صحبت، خنده و یا فریاد شما، ایجاد و در هوا پخش می شوند. 

دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره تولید می  5ذره میکروبی وارد هوا نماید و  3000یک سرفه می تواند 
ند و عطسه نیز تعداد بیشتر ایجاد می نماید. این ذرات میکروبی چون بسیار کوچک هستند، در هواي موجود ک

در هر فضاي بسته براي مدت طوالنی می توانند به طور معلق باقی بمانند. میکروب سل در خلط کامالً خشک 



یکروب در خاك سرد و سایه دار حداقل روز از بین می رود. این م 10تا  8شده و یا در گرد و غبار معلق پس از 
ماه زنده مانده و در خلط در حال پوسیدن و تجزیه، هفته ها و ماهها مقاومت دارد. لذا هواي اطاق آلوده  6

  شده به میکروب سل توسط شما، می تواند حتی در زمان غیاب شما نیز موجب انتقال بیماري گردد.

ه و ذرات میکروبی تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرد زمانی که فرد سالم در هواي آلوده به این
ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. ولی بعد از آن بدن دفاع کرده و  48این میکروب خود را در عرض 

اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد.جهت انتقال بیماري سل، تماس هاي طوالنی و ورود 
  .سل نیاز استتعداد زیاد میکروب 

س در انتقال میکروب سل از شما به اطرافیان بستگی به سه عامل واگیر بودن بیماري سل شما، محیطی که تما
روع شآن اتفاق می افتد و مدت زمان تماس دارد. بهترین راه براي توقف انتقال، دوري شما از اطرافیان و 

 قال بیماري بسیار موثر می باشد به طوري کهدرمان دارویی می باشد. شروع درمان دارویی در کاهش انت
شما  واگیري بیماري سل شما را سریعاً بعد از دوهفته از شروع درمان حتی در صورت مثبت بودن آزمایش خلط

  کاهش داده و در طول زمان مصرف دارو ادامه خواهد داد.
  

الء به ند بیشترین میزان خطر ابتافرادي که به مدت طوالنی در تماس نزدیک با بیماران مسلول واگیر می باش
ی دهد. متماس نزدیک بیمار معموالً با اعضاي خانواده، هم اطاقی، دوستان و همکاران رخ 	سل را دارا هستند.

دحام، مکان هاي پراز	این افراد به دلیل تماس با میکروب سل، در معرض خطر ابتالء به عفونت سل می باشند.
د می ویه مناسب و مرطوب بهترین شرایط را براي تسهیل انتقال عفونت ایجاکوچک، سربسته، کم نور، بدون ته

س دقیقه باسیل سل را از بین می برد. لذا در کشورهاي گرمسیر تما 5تابش مستقیم آفتاب در عرض 	.کنند
مستقیم اشعه آفتاب روش مناسبی براي از بین بردن میکروب سل است. به همین دلیل گسترش و سرایت 

  یشتر در خانه ها یا کلبه هاي تاریک اتفاق می افتد.بیماري ب

  آیا تمام افرادي که با میکروب سل آلوده شده اند به این بیماري مبتال می شوند؟

یکروب مخیر. ورود میکروب سل به ریه ها مساوي با ابتالء به سل نیست، چون سیستم ایمنی بدن در مقابل این 
ن محکم دفاعی کشیده و آن را غیرفعال و خفته می کند. لذا در ایدفاع کرده و اطراف آن را یک دیواره 

ود. حالت در اکثر موارد فرد حتی متوجه ورود میکروب به بدن خود و این دفاع بدن در ریه هاي خود نمی ش
ع به خاطر همین است که تاکنون یک سوم مردم به این میکروب آلوده شده اند ولی خود از این موضوع اطال

  ندارند.

موارد این دیواره دفاعی به دالئل مختلف تخریب شده و میکروب هاي خفته و غیرفعال سل بیدار  %10تنها در 
شده و شروع به تکثیر می کنند. در این زمان به دلیل فعالیت شدید میکروب سل بیمار دچار عالئم بیماري سل 



رد آلوده شده به میکروب سل (عفونت می گویند. پس ف» بیمار مسلول«می شود و در این مرحله به این فرد 
یافته) بیمار نبوده و کامالً سالم می باشد. این فرد حتی میکروب سل را به دیگران منتقل نمی کند و احساس 

ناخوشی نیز نمی کند. رادیوگرافی ریه این افراد نیز کامالً طبیعی خواهد بود. ولی این افراد تست پوستی سل 
  ولین) مثبت دارند.(تست توبرک

  سل کدام عضو بدن را مبتال می کند و انواع آن کدام است؟

(شش  این بیماري قادر است تمام اعضاي بدن را مبتال کند. بیشترین عضوي که در بدن مبتال می شود ریه ها
 ها ها) می باشند. لذا سل ریوي شایعترین نوع سل است. در صورتی که سل اعضاي دیگر بدن را به جز ریه

درگیر کند به آن سل خارج ریوي گفته شده که تحت نام همان عضو درگیر نامیده می شود. نظیر سل غدد 
  لنفاوي یا سل استخوان یا سل ادراري یا سل مغز (مننژیت سلی) و غیره.

  انواع سل ریوي کدام است؟

 روب سل مشاهده شد بهدر سل ریوي اغلب خلط ایجاد می شود. اگر در آزمایش میکروسکوپی خلط بیمار میک
  آن سل ریوي خلط مثبت و اگر میکروب سل مشاهده نشود به آن سل ریوي خلط منفی می گویند.

  آیا تمام انواع سل مسري بوده و به اطرافیان منتقل می شود؟

ن اطرافیا خیر. تنها بیمار مبتال به سل ریوي خلط مثبت می تواند میکروب را در هوا پخش کرده و بیماري را به
منتقل  منتقل نماید، لذا در اکثر موارد سل ریوي خلط منفی و انواع سل خارج ریوي مسري نبوده و به دیگران

  نمی شوند.

  بیماري افراد مبتال به سل ریوي خلط مثبت تا چه زمانی به اطرافیان سرایت می کند؟

راي ع درمان دارویی ضد سل بهفته از شرو 2بیماري این افراد از زمانی که دچار سرفه و خلط شده اند تا 
  اطرافیان خطر سرایت دارد. بعد از آن این افراد هیچگونه خطري براي اطرافیان ندارند.

  عالیم انواع سل کدام است؟

رد در بیماري سل خود را به هر شکل ممکن است نشان دهد. در کشور ما که این بیماري شیوع نسبتاً زیادي دا
دیگر  اري، باید سل را به خاطر داشت. بیماري سل ممکن است شبیه بیماریهايبسیاري از موارد در تشخیص بیم

رطان و تظاهر نماید. این تظاهرات ممکن است شبیه بیماریهاي دیگر نظیر ذات الریه، برونشیت، آبسه ریوي، س
  عفونت هاي قارچی باشد.



یا ترکیبی  به ارگان هاي دیگر بدن و بیمار مبتال به بیماري سل می تواند داراي عالئم عمومی، ریوي یا وابسته
  از این موارد باشد.

  عالئم و نشانه هاي عمومی :

یشرفته بیماري سل معموالً ایجاد عالئم بیماري می نماید، ولی بسیاري از بیماران حتی آنهایی که بیماري پ
ماران تعدادي از بی دارند، عالئم خفیف و آهسته اي داشته که ممکن است به طور معمول در نظر گرفته نشود.

راد بدون مبتال به سل خارج ریوي نیز در حقیقت ممکن است بدون عالمت باشند. معموالً باید در بیماران یا اف
کنش عالمت که عالئم خفیف یا غیرواضح دارند، از طریق بررسی سابقه تماس، رادیوگرافی غیرطبیعی ریه، وا

راي بیماري برد. تعدادي از بیماران ممکن است در ابتدا بمثبت تست سل و یا کشت مثبت میکروب سل پی به 
مدت چند هفته تا چند ماه احساس خستگی، بی اشتهایی، کاهش وزن، ضعف عمومی، تعریق شبانه بخصوص در 

لیت کاري نیمه فوقانی بدن، قاعدگی نامنظم یا تب هاي خفیف نمایند. این عالئم و نشانه ها اغلب در زمان فعا
  س هاي هیجانی تشدید می گردند.شدید یا استر

سل در بیماران دیگر ممکن است به صورت یک بیماري تب دار حاد، به همراه لرز و عالئم عمومی شبیه 
فونت عاین عالئم مربوط به یک 	آنفوالنزا بروز نماید. در این حالت بیماران تا زمانی که احساس می کنند،

 ف می شود، به پزشک مراجعه نمی نمایند. عالئم حاد ممکنساده نظیر سرماخوردگی بوده و خودبخود برطر
  است طوالنی و مزمن شوند.

  تشخیص بیماري سل چگونه است؟

ند) تشخیص بیماري سل ریوي در قدم اول در افراد مشکوك (بیش از دو هفته سرفه داشته و یا خلط خونی دار
  سه نوبت آزمایش خلط می باشد.

روب ر زیر میکروسکوپ می توانند میکروب سل را مشاهده نمایند. اگر میکدر آزمایشگاه سل با بررسی خلط د
ند سل در آزمایش خلط مشاهده نشد آنگاه پزشک با عکس برداري (رادیوگــرافی) از ریه هاي بیمار می توا

ا ریه ه پی به وجود بیماري سل در بیمار ببرد. انواع سل دیگر را می توان با آزمایش ادرار، آب جمع شده در
  و یا شکم و نمونه برداري از غدد لنفاوي و دیگر ضایعات شناسایی کرد.

  آیا بیماري سل درمان پذیر است؟

اکثر  بهبودي کامل پیدا می نمایید. %100بلی. ، خوشبختانه امروزه با داروهاي موجود در بازار نزدیک به 
  ارد.داروهاي ضد سل خوراکی بوده و نیازي به بستري شدن در بیمارستان ند

  اصولی را که باید در درمان دارویی بیماري سل خود رعایت نمایید تا بهبودي یابید کدامند؟



داروها  حتماً تمام انواع داروهاي تجویز شده را مصرف نمایید.از کم و زیاد کردن خودسرانه مقدار هر یک از
سط مسئولین ا را به همان روشی که توبا هر بهانه اي پرهیز نمایید.نظم در مصرف داروها را رعایت نمایید و آنه

  نمایید). مربوطه توصیه شده مصرف نمایید (مثالً اگر باید داروها را هر روز مصرف نمایید آن را حتماً رعایت

هبودي بماه است، کامالً رعایت نمایید و مصرف داروها را به بهانه اینکه  6طول دوره درمانی را که حداقل 
  به ادامه داروها نیست، بطور خودسرانه قطع نکنید.حاصل کرده و دیگر نیازي 

  درمان بیماري سل چگونه است؟

نوع  4از  ماه، 6اگر شما قبالً به دلیل ابتالء به بیماري سل داروهاي ضد سل مصرف نکرده اید، به مدت حداقل 
د کرد. داروي خوراکی مخصوص درمان سل که به صورت قرص و کپسول می باشند، براي شما تجویز خواهن

ي شدن در این داروها را شما می توانید به راحتی با نظارت یک فرد دیگر استفاده نمایید. لذا نیازي به بستر
  بیمارستان و یا آسایشگاه نخواهد بود.

براي شما  ماه داروهاي ضد سل مصرف کرده باشید، 6در صورتیکه شما قبالً به دلیل ابتال به بیماري سل به مدت 
 نوع داروي مخصوص درمان سل که به صورت خوراکی و تزریق می باشند، تجویز 5ماه، از  8 به مدت حداقل

  خواهند کرد.

  

 


