
 :مقدمه 

بیماري سل از سال هاي بسیار دور وجـود داشـته و افـراد    . سل یک بیماري عفونی واگیر می باشد

این بیماري از قدیم در کشور ما شـناخته  . بسیار مشهوري نیز در دنیا به این بیماري مبتال شده اند

 در گذشته به اشتباه تصور می کردند که نفرین کسی و یا شدت غم و غصه علـت اصـلی  . شده بود

و بـه   (Tuberculosis)در کتاب هاي غربی به این بیماري توبرکولـوز  .ابتال به بیماري سل است

  .گفته می شود) TB(» تی بی«اختصار 

بیماري سل یکی از مهمترین بیماریهاي عفونی قرن حاضر می باشد که توانائی درگیر نمودن کلیـه  

همه پزشـکان دنیـا    1982از سال .ی شوندارگان هاي بدن را دارد ولی ریه ها بیشتر به سل مبتال م

کنترل و بحث آن فقط محدود به کتـب پزشـکی خواهـد     2000معتقد بودند که این بیماري تا سال 

ایـن بیمـاري از    1993بود، ولی این امید ده سال بیشتر به طول نیانجامید، به طوري کـه در سـال   

میلیـون   10بـروز  .ــالم می گرددطرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک فوریت جهانی اعـــ

درصد موارد درمان نـاقص   50مورد جدید سل و درمان تنها دو سوم از آنها که متأسفانه در بیش از 

بروز سه همه گیـري از ایـن بیمـاري در دو دهـه     .بوده، عمق فاجعه را در این سالها نشان می دهد

ایجاد همه گیـري  . مبهم نشان می دهد اخیر دور نماي کنترل این بیماري را در آینده نزدیک بسیار

بیماري ایدز و متعاقب آن سل مقاوم به دارو، جهان کنونی را با تمام پیشرفت هاي عظـیم در علـم   

امـروزه در دنیـا هـر    . پزشکی از نظر کنترل بیماري سل، بیش از یک قرن به عقب برگردانده است

د و تاکنون یک سـوم مـردم جهـان بـدون     میلیون نفر به این بیماري مبتال می شون 8ساله بیش از 

  .آنکه احساس بیماري کنند به میکروب این بیماري آلوده شده اند

  عامل بیماري سل چیست؟

متر وارد بدن شـما شـده    000003/0و بسیار کوچک به اندازه ) شبیه مداد(میکروبی میله اي شکل 

مـی  » باسـیل سـل  «شـکل  به این میکروب میلـه اي  . که تنها توسط میکروسکوپ دیده می شود

چون عامـل ایـن   . باسیل سل چون بسیار کوچک می باشد، به راحتی در هوا شناور می ماند. گویند

  .بیماري میکروب می باشد، لذا ممکن است این بیماري از شما به افراد سالم منتقل گردد

  

  سل چگونه از بیمار به فرد سالم منتقل می شود؟



ایـن ذرات  . وارد هوا شده و نظیر سرماخوردگی منتقل می شـود میکروب سل به صورت ذرات ریز 

در صورتی که مبتال به سل ریوي باشید توسط سرفه، عطسه، صحبت، خنده و یا فریاد شما، ایجـاد  

دقیقـه   5ذره میکروبـی وارد هـوا نمایـد و     3000یک سرفه مـی توانـد   . و در هوا پخش می شوند

ایـن  . ی کند و عطسه نیز تعداد بیشتر ایجاد مـی نمایـد  صحبت کردن نیز همین تعداد ذره تولید م

ذرات میکروبی چون بسیار کوچک هستند، در هواي موجود در هر فضاي بسته براي مدت طـوالنی  

میکروب سل در خلط کامالً خشک شده و یـا در گـرد و غبـار    . می توانند به طور معلق باقی بمانند

مـاه زنـده    6ن میکروب در خاك سرد و سایه دار حداقل ای. روز از بین می رود 10تا  8معلق پس از 

لـذا هـواي اطـاق آلـوده     . مانده و در خلط در حال پوسیدن و تجزیه، هفته ها و ماهها مقاومت دارد

شده به میکروب سل توسط شما، می تواند حتی در زمان غیاب شما نیـز موجـب انتقـال بیمـاري     

  .گردد

این ذرات میکروبی تنفس کنـد، میکـروب سـل را وارد ریـه     زمانی که فرد سالم در هواي آلوده به 

ولـی بعـد از   . ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند 48خود کرده و این میکروب خود را در عرض 

جهـت انتقـال بیمـاري    .آن بدن دفاع کرده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد

  .وب سل نیاز استسل، تماس هاي طوالنی و ورود تعداد زیاد میکر

انتقال میکروب سل از شما به اطرافیان بستگی به سه عامل واگیر بودن بیماري سل شما، محیطـی  

بهترین راه براي توقف انتقال، دوري شـما  . که تماس در آن اتفاق می افتد و مدت زمان تماس دارد

انتقال بیماري بسـیار  شروع درمان دارویی در کاهش . از اطرافیان و شروع درمان دارویی می باشد

موثر می باشد به طوري که واگیري بیماري سل شما را سریعاً بعد از دوهفته از شروع درمان حتـی  

در صورت مثبت بودن آزمایش خلط شما کاهش داده و در طول زمـان مصـرف دارو ادامـه خواهـد     

  .داد

  
  

ی باشـند بیشـترین میـزان    افرادي که به مدت طوالنی در تماس نزدیک با بیماران مسلول واگیر م

تماس نزدیک بیمـار معمـوالً بـا اعضـاي خـانواده، هـم اطـاقی،         .خطر ابتالء به سل را دارا هستند

این افراد به دلیل تماس با میکروب سل، در معرض خطر ابتالء بـه  . دوستان و همکاران رخ می دهد

ون تهویـه مناسـب و   مکان هاي پرازدحام، کوچک، سربسته، کم نـور، بـد   .عفونت سل می باشند



تـابش مسـتقیم آفتـاب در    . مرطوب بهترین شرایط را براي تسهیل انتقال عفونت ایجاد می کننـد 

لذا در کشورهاي گرمسیر تماس مستقیم اشعه آفتـاب  . دقیقه باسیل سل را از بین می برد 5عرض 

ـ    . روش مناسبی براي از بین بردن میکروب سل است اري به همین دلیـل گسـترش و سـرایت بیم

  .بیشتر در خانه ها یا کلبه هاي تاریک اتفاق می افتد

  

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

ورود میکروب سل به ریه ها مساوي با ابتالء به سل نیسـت، چـون سیسـتم ایمنـی بـدن در      . خیر

دیواره محکم دفاعی کشیده و آن را غیرفعـال و  مقابل این میکروب دفاع کرده و اطراف آن را یک 

لذا در این حالت در اکثر موارد فرد حتی متوجه ورود میکروب به بدن خـود و ایـن   . خفته می کند

به خاطر همین است که تاکنون یـک سـوم مـردم بـه ایـن      . دفاع بدن در ریه هاي خود نمی شود

  .دارندمیکروب آلوده شده اند ولی خود از این موضوع اطالع ن

موارد این دیواره دفاعی به دالئل مختلـف تخریـب شـده و میکـروب هـاي خفتـه و       % 10تنها در 

در این زمان به دلیل فعالیت شـدید میکـروب   . غیرفعال سل بیدار شده و شروع به تکثیر می کنند

ـ » بیمار مسلول«سل بیمار دچار عالئم بیماري سل می شود و در این مرحله به این فرد  . دمی گوین

ایـن فـرد   . بیمار نبوده و کامالً سالم می باشـد ) عفونت یافته(پس فرد آلوده شده به میکروب سل 

رادیوگرافی ریـه  . حتی میکروب سل را به دیگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشی نیز نمی کند

ثبـت  م) تست توبرکـولین (ولی این افراد تست پوستی سل . این افراد نیز کامالً طبیعی خواهد بود

  .دارند

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

بیشترین عضوي که در بدن مبتال مـی شـود   . این بیماري قادر است تمام اعضاي بدن را مبتال کند

در صـورتی کـه سـل اعضـاي     . لذا سل ریوي شایعترین نوع سل است. می باشند) شش ها(ریه ها 

یر کند به آن سل خارج ریوي گفته شده که تحت نـام همـان عضـو    دیگر بدن را به جز ریه ها درگ



مننژیـت  (نظیر سل غدد لنفاوي یا سل استخوان یا سل ادراري یا سل مغـز  . درگیر نامیده می شود

  .و غیره) سلی

  انواع سل ریوي کدام است؟

اگر در آزمایش میکروسکوپی خلط بیمـار میکـروب سـل    . در سل ریوي اغلب خلط ایجاد می شود

مشاهده شد به آن سل ریوي خلط مثبت و اگر میکروب سل مشاهده نشود به آن سل ریوي خلـط  

  .منفی می گویند

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

تنها بیمار مبتال به سل ریوي خلط مثبت می تواند میکروب را در هوا پخش کرده و بیمـاري را  . خیر

نماید، لذا در اکثر موارد سل ریوي خلط منفی و انواع سل خارج ریـوي مسـري    به اطرافیان منتقل

  .نبوده و به دیگران منتقل نمی شوند

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

دارویـی ضـد    هفته از شروع درمـان  2بیماري این افراد از زمانی که دچار سرفه و خلط شده اند تا 

  .بعد از آن این افراد هیچگونه خطري براي اطرافیان ندارند. سل براي اطرافیان خطر سرایت دارد

  عالیم انواع سل کدام است؟

در کشور ما که این بیمـاري شـیوع نسـبتاً    . بیماري سل خود را به هر شکل ممکن است نشان دهد

بیمـاري سـل   . ید سل را بـه خـاطر داشـت   زیادي دارد در بسیاري از موارد در تشخیص بیماري، با

این تظاهرات ممکن است شبیه بیماریهـاي دیگـر   . ممکن است شبیه بیماریهاي دیگر تظاهر نماید

  .نظیر ذات الریه، برونشیت، آبسه ریوي، سرطان و عفونت هاي قارچی باشد

ان هاي دیگـر بـدن   بیمار مبتال به بیماري سل می تواند داراي عالئم عمومی، ریوي یا وابسته به ارگ

  .و یا ترکیبی از این موارد باشد

  :عالئم و نشانه هاي عمومی 

بیماري سل معموالً ایجاد عالئم بیماري می نماید، ولی بسیاري از بیماران حتی آنهایی کـه بیمـاري   

پیشرفته دارند، عالئم خفیف و آهسته اي داشته که ممکن است به طـور معمـول در نظـر گرفتـه     

. از بیماران مبتال به سل خارج ریوي نیز در حقیقت ممکن است بدون عالمت باشـند  تعدادي. نشود



معموالً باید در بیماران یا افراد بدون عالمت که عالئم خفیف یا غیرواضح دارند، از طریـق بررسـی   

سابقه تماس، رادیوگرافی غیرطبیعی ریه، واکنش مثبت تست سل و یا کشت مثبت میکروب سـل  

تعدادي از بیماران ممکن است در ابتدا بـراي مـدت چنـد هفتـه تـا چنـد مـاه        . بردپی به بیماري 

احساس خستگی، بی اشتهایی، کاهش وزن، ضعف عمومی، تعریق شبانه بخصوص در نیمه فوقـانی  

این عالئم و نشانه ها اغلب در زمان فعالیـت کـاري   . بدن، قاعدگی نامنظم یا تب هاي خفیف نمایند

  .یجانی تشدید می گردندشدید یا استرس هاي ه

سل در بیماران دیگر ممکن است به صورت یک بیماري تب دار حاد، به همراه لرز و عالئم عمـومی  

در این حالت بیماران تا زمانی که احساس می کنند، این عالئـم مربـوط   . شبیه آنفوالنزا بروز نماید

د، به پزشک مراجعه نمـی  به یک عفونت ساده نظیر سرماخوردگی بوده و خودبخود برطرف می شو

  .عالئم حاد ممکن است طوالنی و مزمن شوند. نمایند

  

  تشخیص بیماري سل چگونه است؟

بیش از دو هفته سرفه داشته و یا خلـط  (تشخیص بیماري سل ریوي در قدم اول در افراد مشکوك 

  .سه نوبت آزمایش خلط می باشد) خونی دارند

. میکروسکوپ می توانند میکروب سل را مشاهده نماینـد  در آزمایشگاه سل با بررسی خلط در زیر

از ) رادیوگـــرافی (اگر میکروب سل در آزمایش خلط مشاهده نشد آنگاه پزشک با عکس برداري 

انواع سـل دیگـر را مـی تـوان بـا      . ریه هاي بیمار می تواند پی به وجود بیماري سل در بیمار ببرد

ا شکم و نمونه برداري از غدد لنفـاوي و دیگـر ضـایعات    آزمایش ادرار، آب جمع شده در ریه ها و ی

  .شناسایی کرد



  

  براي آزمایش خلط چه باید کرد؟

ترشحات بینی و بزاق خلط نبوده بلکه خلط عبارت است از ترشحاتی کـه از ریـه هـا بعـد از یـک      

شما می توانید راهنمـایی الزم را در خصـوص چگـونگی جمـع آوري     . سرفه عمیق خارج می شود

افرادي که مشکوك به سـل ریـوي مـی باشـند بایـد      . نه خلط از مسئولین آزمایشگاه بپرسیدنمو

بهتر است که این سه نمونه خلط به شکل سـه  . حداقل سه آزمایش بر روي نمونه خلط انجام دهند

  .نمونه خلط صبحگاهی در سه روز متفاوت جمع آوري گردد

  .مونه هاي نامناسب می باشند پرهیز نماییدباید از تحویل ترشحات بینی، گلو و یا بزاق که ن

  :توصیه می شود مراحل زیر را جهت تهیه یک نمونه خلط خوب به ترتیب زیر انجام دهید

  نظافت و شستشوي دهان توسط آب جوشیده سرد شده -1

  رفتن به فضاي باز مثالً حیاط و بدور از افراد دیگر -2

  تنفس عمیق سه بار پشت سرهم  -3

  سومین تنفس عمیق، سرفه محکم و سعی در خارج کردن خلط از عمق ریه هابعد از  -4

  خروج خلط به اندازه یک قاشق مرباخوري در داخل ظرف تحویلی توسط آزمایشگاه -5

  .ماندن در فضاي باز تا زمانی که سرفه متوقف گردد -6

خلـط آور ممکـن    در صورتی که نمی توانید خلط خود را خارج نمایید تنفس بخار آب و شربت هاي

  .است در تحریک تولید خلط موثر باشند

در این حالت چندین تنفس طبیعی در بخار مرطوب انجام داده، سپس یـک دم عمیـق کشـیده و    

سرفه محکم نمایید، سپس خلط خود را پس از خارج کردن از عمق ریه به داخل ظرف جمـع آوري  

دقیقـه زمـان الزم    15ط سرفه هاي عمیـق  معموالً جهت جمع آوري نمونه خلط توس. نمونه بریزید



به دلیل این که ایجاد خلط از این طریق بسیار آبکی و نظیر بزاق می باشد باید در این رابطـه  . است

نمونه خلط باید در ظروف مورد اطمینان که توسـط آزمایشـگاه   . به آزمایشگاه تذکر الزم را بدهید

شخصات شما و تاریخ جمـع آوري بایـد بـر روي    م. در اختیار شما گذاشته شده جمع آوري نمایید

ظرف را در جعبه حمل ظروف نمونه تمیـز قـرار داده و آن را سـریعاً بـه     . بدنه آن الصاق شده باشد

ساعت نگهداري شده انـد مناسـب نیسـتند     24نمونه هاي خلطی که بیش از . آزمایشگاه برسانید

  ولی نباید دور ریخته شوند

  است؟ آیا بیماري سل درمان پذیر

اگر شما نکات درمانی توصیه شده در این کتاب را به خوبی رعایت نمایید، خوشبختانه امروزه . بلی

اکثر داروهـاي ضـد سـل    . بهبودي کامل پیدا می نمایید% 100با داروهاي موجود در بازار نزدیک به 

  .خوراکی بوده و نیازي به بستري شدن در بیمارستان ندارد

داروهاي خود را مصرف کرده و بعد از مدت کوتاهی بـه کـار قبلـی خـود      شما می توانید در منزل

  .بازگردید

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

از کم و زیاد کردن خودسرانه مقدار هر یـک  .حتماً تمام انواع داروهاي تجویز شده را مصرف نمایید

نظم در مصرف داروها را رعایـت نماییـد و آنهـا را بـه همـان      .ا هر بهانه اي پرهیز نماییداز داروها ب

مـثالً اگـر بایـد داروهـا را هـر روز      (روشی که توسط مسئولین مربوطه توصیه شده مصرف نمایید 

  ).مصرف نمایید آن را حتماً رعایت نمایید

ایید و مصرف داروها را به بهانـه اینکـه   ماه است، کامالً رعایت نم 6طول دوره درمانی را که حداقل 

  .بهبودي حاصل کرده و دیگر نیازي به ادامه داروها نیست، بطور خودسرانه قطع نکنید

  درمان بیماري سل چگونه است؟

 6اگر شما قبالً به دلیل ابتالء به بیماري سل داروهاي ضد سل مصرف نکرده اید، به مـدت حـداقل   

خصوص درمان سل که به صورت قرص و کپسول مـی باشـند، بـراي    نوع داروي خوراکی م 4ماه، از 

این داروها را شما می توانید به راحتی با نظارت یک فرد دیگـر اسـتفاده   . شما تجویز خواهند کرد

  .لذا نیازي به بستري شدن در بیمارستان و یا آسایشگاه نخواهد بود. نمایید



ماه داروهاي ضد سـل مصـرف کـرده     6ل به مدت در صورتیکه شما قبالً به دلیل ابتال به بیماري س

نوع داروي مخصـوص درمـان سـل کـه بـه صـورت        5ماه، از  8باشید، براي شما به مدت حداقل 

  .خوراکی و تزریق می باشند، تجویز خواهند کرد

ممکن است در ابتدا تعداد زیاد داروها که ممکن است به حدود نـه تـا ده قـرص و کپسـول در روز     

ي شما غیر منتظره و ناراحت کننده بنظر آید، ولی این نکته را بایـد درنظـر داشـت    برسد، کمی برا

که استفاده از تمام آنها براي بهبودي شما الزم بوده و تاکنون بسیاري از بیماران به راحتـی همـین   

  .تعداد دارو را روزانه مصرف کرده و بهبودي کامل یافته اند

  ن درمان در حال بهبودي است؟چگونه می توان پی برد که بیمار در حی

عالوه بر اینکه شما در چند هفته اول درمان احساس بهبودي می کنید، تب قطع شـده و اشـتهاي   

لـذا تـوزین   . بطوري که در این زمان ممکن است افزایش وزن نیز پیدا کنیـد . شما زیاد خواهد شد

کن است ایـن افـزایش وزن در   اما مم. ماهانه و افزایش وزن نشانه پیشرفت بهبودي می تواند باشد

از طرف دیگر سرفه هاي شما کم و یا قطع شده و خلـط شـما کـم مـی     . تمام افراد مشاهده نشود

  .گردد

اما براي اطمینان از سیر بهبودي بیمار مسلول ریوي در حین درمان، بهترین راه آزمایش خلط مـی  

مـاه پـنجم و پایـان دوره درمـانی     به همین خاطر به شما توصیه می شود در پایان ماه دوم، . باشد

در اکثر موارد در آزمایش خلط پایان مـاه دوم درمـان شـما دیگـر     . خود،آزمایش خلط انجام دهید

  .میکروب سل دیده نخواهد شد

  جهت بهبودي کامل خود، چه نکاتی را باید در مصرف داروها رعایت کرد؟

اشتی را به موقـع و مـداوم اجـرا    دستورات دارویی توصیه شده توسط پزشک و یا مسئولین بهد-1

  .نمایید

ماه اسـت، در طـی ایـن مـدت داروهـا را بـه هـیچ عنـوان          6طول درمان بیماري شما حداقل -2

  .خودسرانه قطع نکنید

به خاطر تعدد داروها و کاهش احتمال فراموشی مصرف آنها، مناسب است کلیـه داروهـا را بـا     -3

و یـا  ) یک ساعت قبل از صـبحانه (خواستن از رختخواب فاصله چند ثانیه از هم در صبحگاه قبل بر

به همراه آب فراوان بلع نمایید، مگر اینکه پزشـک  ) دو ساعت بعد از شام(در شب قبل از خوابیدن 

  .سل شما، یا مسئولین بهداشتی نحوه مصرف دیگري را توصیه کرده باشند



وگیري از فرامـوش کـردن   چون نظم در درمان بسیار حائز اهمیت است مناسب است جهت جل -4

مصرف داروها، یک نفر از مسئولین بهداشتی، آشنایان و یا اعضاء خـانواده بـر مصـرف و بلـع دارو     

جدول مصرف روزانه دارو را می توانیـد از مرکـز   . توسط شما نظارت کامل و مستقیم داشته باشند

ناظر درمان شما مـی توانـد   با تکمیل خانه هاي این جدول بطور روزانه، . بهداشتی مربوطه بخواهید

  .متوجه تکمیل دوره درمان بیمار خود شود و احتمال خطا را به حداقـل می رساند

در صورتیکه داروها را خودتان به تنهایی مصرف می کنید مناسب است جهت کـاهش احتمـال    -5

ه و هـر  اشتباه در مصرف داروها، قرص و کپسول مصرفی هر روز را در بسته هاي جداگانه قـرار داد 

  .روز یکی از بسته ها را باز و مصرف نمایید

در صورت عدم تحمل مصرف هم زمان داروها باید با پزشک سل خود و یا مسـئولین بهداشـتی   -6

  .مربوطه مشورت نمایید

  .در صورت بروز تهوع خفیف می توانید داروها را قبل از خواب مصرف نمایید -7

نظیر شربت و یا قرص حـاوي آلومینیـوم جـداً    ) اسید آنتی(از مصرف داروهاي ضد اسید معده -8

  .چون این داروها موجب می شود که داروهاي ضد سل اثر خود را از دست بدهند. پرهیز نمایید

آمپول، قرص هاي خوراکی و یا کاشتنی پیشگیري از حاملگی، در زمان مصـرف داروهـاي ضـد    -9

مصرف داروهاي ضد سـل از روش هـاي دیگـر    لذا باید در حین . سل اثر خود را از دست می دهند

  .استفاده نمایید) آي یو دي(پیشگیري نظیر کاندوم و یا دستگاه داخل رحمی 

هیچگاه به توصیه هاي افراد غیر مسئول و ناوارد در رابطه با بیماري خـود و درمـان آن توجـه    -10

مسئولین بهداشتی کسـب   تمام اطالعات و یا راهنمایی هاي الزم را از پزشک سل خود و یا. نکنید

  .نمایید

جهت کمک به تقویت ایمنی بدن و تسریع بهبودي در حین درمان از مواد غـذایی پرپـروتئین   -11

  .نظیر گوشت و لبنیات بیشتر استفاده نمایید

 


