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 آشنایی با بیماري سل

  بیماري سل چیست؟

این بیماري عفونی .  بیماري سل یکی از قدیمی ترین بیماریهاي شناخته شده بشر می باشد که سابقه آن به مصر باستان می رسد

  . واگیردار توسط باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود

  بیماري سل چگونه ایجاد می شود؟

به ریه ، در صورتی که باسیل در ریه باقی مانده و تکثیر شود سل ریوي را ایجاد می کند که شایع ترین عالمت  پس از ورود میکرب

  .آن سرفه و خلط و سپس تعریق شبانه، تب و کاهش وزن است

تون مهره وارد بافت دیگري از بدن شود و تکثیر پیدا کند سل خارج ریوي نظیر سل غدد لنفاوي، سهمچنین در صورتی که میکرب 

  .  ایجاد می کند.... ها ، غدد لنفاوي ، دستگاه گوارش و کلیه ها و

این سلول ها در . در این مرحله سلولهاي دفاعی بدن با میکرب سل وارد نبرد شده ولی معموال قادر به ازبین بردن آن ها نمی شود

این مرحله را عفونت سل نهفته  .الت خفته در می آورنداطراف میکرب هاي زنده مانده، دیواره دفاعی ایجاد کرده و آن ها را به ح

     به همین دلیل است که در تمام دنیا میکرب سل در بدن.فرد در اکثر موارد احساس بیماري ندارد در این مرحله. می نامند

  . میلیون ها نفر به صورت نهفته وجود دارد

است از این حالت به صورت فعال در آمده، دیواره دفاعی اطراف خود موارد این میکرب هاي در حالت خفته ممکن % 10در کمتر از 

که معموال به دلیل اشکال در سیستم ایمنی بدن یا وجود هم زمان بیماري هاي دیگر نظیر آلودگی با . را شکسته و تکثیر شوند

ر صورتی که میکرب سل فعال د. ویروس ایدز، بیماري دیابت و مصرف داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی یا سرطان ها است

  .شود بیماري سل ایجاد می شود

  )سل نهفته و سل فعال( فرق عفونت سل و بیماري سل چیست؟

بیمار هیچگاه عالئم بیماري سل را نشان نمی دهد و بیماري را به . میکرب سل در فرد مبتال به سل نهفته به صورت غیر فعال است

مثبت است و در صورت دارا بودن شرایط خاص نظیر  )PPD(توبرکولین  پوستیتنها تست  در این افراد. دیگران انتقال نمی دهد

قرار    یا بیماري دیابت، مصرف داروهاي سرکوب کننده سیستم ایمنی با نظر پزشک تحت درمان پیشگیرينقص سیستم ایمنی 

   .می گیرند

م بیش از دو هفته، کاهش وزن، خلط خونی، ضعف و در صورت تبدیل سل نهفته به سل فعال، عالئم بیماري نظیر سرفه مداو

  .بیحالی ، تب و تعریق شبانه ایجاد می شود

  . سل ریوي خلط مثبت تا دو هفته پس از شروع درمان قابل سرایت به دیگران استبیماري 
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  راههاي انتقال بیماري به دیگران چگونه است؟

بیماري از راه وسایل شخصی بیمار . از راه سرفه، عطسه و خارج شدن ترشحات حلق در حین صحبت  منتقل می شود بیماري سل

فرد مبتال به سل . به همین دلیل جداسازي وسایل فرد مسلول الزم نیست. ، ظروف و لیوان قابل انتقال نیستنظیر قاشق، چنگال 

  . سک استفاده کندریوي تا دو هفته پس از شروع درمان باید از ما

  عالئم بیماري سل ریوي چیست؟

در صورت طوالنی شدن بیماري، عالئم دیگري مانند تعریق، تب، کاهش . سل ریوي سرفه بیش از دو هفته استهم ترین عالمت م

  .اضافه می شوند.... و ، ضعف عمومیوزن

  تشخیص سل ریوي چگون انجام می شود؟

هر فرد با . این آزمایش رایگان و بسیار آسان است. انجام آزمایش خلط در سه نوبت  استبهترین راه تشخیص بیماري سل ریوي، 

سرفه بیش از دو هفته می تواند براي انجام این آزمایش به نزدیک ترین خانه بهداشت، پایگاه ها و مراکز سالمت جامعه مراجعه 

  .کند

  انجام می شود؟ هدرمان بیماري سل چگون

. خوراکی به مدت حداقل شش ماه به صورت روزانه و کامال رایگان در مراکز بهداشتی درمانی انجام می شوددرمان سل با داروهاي 

براي بیمار ) تحت نظارت مستقیم(DOTSبه روش  قرص هاجلوگیري از مقاوم شدن میکرب به دلیل مصرف نامنظم دارو ،  براي

  .تجویز می شود

  

  

  

 


