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معرفی نامھ
(Tbc)سل یماریب

است، اما یویسل ریماریباین شکلنیترجیراشود.یمجادیایباکتریکتوسطاست کھ یعفونیماریبکیسل 

دستگاه ایاستخوان ھا و مفاصل و ،یو تناسلی، دستگاه ادرار(پرده جنب)پلور،یمانند غدد لنفاوزینگریمناطق د

بھ دی، درمان بااماقابل درمان است.کیوتیبیآنتباسل یی، ایمانند ھر عفونت باکتر.ھدمیدقرارریتحت تاثرا گوارش 

انجام شود.یدوره طوالنکییطور مداوم ط

چیست؟یویسل رنحوه انتقال بیماری 
با خارج سرفھ، عطسھ و صحبت کردندر حین برند یرنج میویکھ از سل ریافراداین بیماری ممکن است توسط 

دنتوانیمیعفونت قطره ااین قطرات .منتقل شودطیمحیسل در ھوایباکتراز دھان و پراکنده شدن زیقطرات رشدن

آن مبتال بھ سل در دافراکھ بنابراین از طریق دستگاه تنفسی و ماندن در ھوای اتاقی، بمانندچند ساعت در اتاق شناور

در فرد در تماس با ویایآنکھیانیو ھمچنمارانیزمان تماس با بخطر ابتال بھ عفونت بھ مدت .شودھستند منتقل می

مناسب خطر ابتال بھ ھیتھودارایتنھا با تماس گاه بھ گاه در محل .ی داردبستگیا خیر اتاق در بستھ قرار گرفتھ کی

ھستند.یشتریبزانیدر معرض خطر عفونت بھ مضعیفیمنیاستمیافراد با سکم است.اریعفونت بس

؟نمایان شودماریبدرعفونت کشد تا اثراتیچھ مدت طول م
عفونت ایجاد ھفتھ پس از 12تقریبا عالئم ممکن است نیاول.ی استطوالن)کمون(دوره ونیانکوباسکدارای یسل 

البتھ ممکن .وجود داردیماریبنمایان شدن اثرات ایناحتمال نیشتریب، عفونتابتال بھ اینسال بعد از 3- 2.نمایان شود

عوامل فعال شدن مجدد این باکتری و منجر بھ فیضعیمنیاتیوضع.نمایان شوددھھی یکسل بعد از حتاست 

.شود میزایماریب

نحوه تشخیص این بیماری چیست؟
ممکنسلبیمار مبتال بھبافتکلیراتییتغیو مشاھدهھیرانجام رادیوگرافی ازبادر درجھ اولاین بیماری صیتشخ

توان از خلط، ترشحات برونش یمن،ی. عالوه بر امی شودمانتو استفاده نیتوبرکولاز آزمایشدر صورت لزوم، است.

.بدن تشخیص دادبافت را درسلیباکتروجود

نحوه درمان بیماری سل چگونھ است؟
پس شود.میاستفاده مقاومت جادیاز ایریخاص بھ منظور جلوگیھاکیوتیبیآنتاین بیماری از ترکیبدرمانیبرا

.شودمیانجام ؛ این کاردارو موثر3- 2ماه درمان با 4و یا حداکثر دارو4با ماه درمان2از 

؟شدنھیدر مقابل سل واکستوانیمایآ
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ونیناسیتوان نشان داد کھ واکسیمطالعات، مطبقاما شد.تزریقنوزادان بھ 1990سال درشیواکسن ب ث ژ در اتر

.برای جلوگیری از این بیماری کافی نیست

توان نمیچرا کھشود، ینمھیتوصبھ تنھاییونیناسیکم است. واکساریبساروپامرکزکودکان دریخطر عفونت سل برا

امکان سل یجدکلی واما تنھا حفاظت در برابر اشکال ،بھ طور کامل محافظت کردعفونت در برابر این نوزادان از 

ی. واکسن ب ث ژ براھ کردنیواکسخاص واکسنکیرا بانوزادان بایدمناطق پر خطربھاست. ھنگام مسافرت پذیر

پس از حالنیبا اباز ھم اما. ی برجای بگذارداثر حفاظتدتوانینمطبق آزمایشاتشود، چون ینمھیبزرگساالن توص

.استریمانتو امکان پذنیتوبرکولتستعفونت سل با استفاده از صی، تشخنویناسیواکس

؟کرداز خود در برابر سل محافظت توانیچگونھ م
شود، آزاد میصحبت کردنایسرفھ، عطسھ حینماریباز کھ ی سل بھ تعداد و حدت باکترباکتریبھشدن احتمال آلوده 

در تند، خطر ابتال بھ عفونت در تماس با افراد مبتال بھ سل ھسفیضعیھیتھودارایکھ در مناطق ی. افرادی داردبستگ

باالست.آنھا 

اییویسل رمبتال بھماری. بشودآنھا فعال مییمبتال بھ سل در طول زندگو٪ افراد آلوده 10- 5این باکتری در بدن 

.ی انتقال این بیماری شودمتوجھدتوانینمھا ارگان ریسل سا

تصویب قانونباید طبقافراد در تماس با آنھاو ماریافراد بسل،بیماری گسترش وبھ حداقل رساندن خطر ابتال یبرا

بھ آن را یماریبدر صورت مشاھده این استموظفنیز پزشکتحت مراقبت دولتی قرار گیرند.سل شده در مورد

شناختھ بایدعامل سلتمام افراد در تماس با بیمار از تست گرفتنو با معاینھ. گزارش دھدیدولتیخدمات بھداشتبخش 

. مراقبت اند یا خیرآلوده شده ماریتوسط بافراد دیگریایآبررسی شود کھ، و تالش گرددونتمنبع عفنییتعیو براشده

شود.میانجام یویریھایماریببرمتخصص نظارت با کمک و ھمکاریمبتال بھ سل مارانی/ نظارت بر بشتریب

.وضع حال خود دارد بھبود ورمان دپروسھ ادامھ یبرایالزام قانونکیماریب

.شودیدرمان توسط دولت فدرال پرداخت میھانھیھز

شرح جزئیات:
شودختم میھیکھ بھ ریناھایشاخھ: ژهینا

یحسی: احساس ببیماریمقاومت در برابر نوع 
لی؛ دالبروز عالئم: نشانھ

واگیردار: عفونت
یماریعفونت و شروع بادایجنی: دوره ب)ونیدوره انکوباس(کموندوره

می(ضخمحلیعفونت سل بر اساس سفتصیتشخیبرای)داخل پوست(نترادرمالیاتستی: مندلمانتونیتوبرکولتست
) است.شدن پوست

ی، پلور دنده اقفسھ سینھپلور: 
: قابل انتشارترشح
ی: جھشخلط

یو جنسیادراری: اندام ھایو تناسلیادراردستگاه


