
  بیماری سل

 ٩میلیارد نفر) به میکروب سل آلوده ودر خطر بیماری سل قرار دارند.وھر ساله حدود  ٢تقریبا یک سوم جمعیت جھان (حدود 

% مرگ ومیر در ٩٠میلیون نفردر اثر این بیماری جان می سپارند.بیش از  ١.۵میلیون نفر به سل فعال مبتال شده وحدود 

  می افتد.کشور ھای در حال توسعه اتفاق 

  عامل بیماری:  بیماری سل توسط میکروبی به نام مایکو باکتریوم توبرکلوزیس ایجاد میشود.

  که سرفه میکند ومعموال دارای گسترده خلط مثبت میباشد منبع عفونت: مھمترین منبع عفونت یک بیمار سل ریوی

مثبت در ھوا پخش شده اند  به افراد سالم منتقل راه انتقال : سل از طریق تنفس ذره ھای عفونی که توسط فرد بیمار خلط 

  میشود.

  ،آب ،تماس جنسی ،تزریق خون، ویا نیش حشرات منتقل نمیشود.بیماری سل از طریق غذا 

  سل ریوی:

  %  موارد سل را شامل میشود.٨٠در صورتی که سل پارانشیم ریه را درگیر کند به آن سل ریوی اطالغ میشود.تقریبا 

  رج ریوی: اسل خ

،پلور،استخوان به ابتالی سایر اعصای بدن به جزء ریه را سل خارج ریوی گویند.که شامل گره ھای لنفاوی،از جمله مدیاستن

  روده ودیگر اعضا را درگیر میکند.ھا ومفاصل ،مجاری ادراری تناسلی،سیستم عصبی،

  بیماریابی:

یا بیشتر  است که معموال ھمراه خلط می باشد.  ھفتهدو شایعترین عالمت ابتال به بیماری سل ریوی سرفه پایدار به مدت 

نظیر تنگی نفس،درد قفسه سینه یا پشت و خلط خونی و یا عالئم عمومی و مشترک  -ممکن است با سایر عالمت تنفسی

  ھمراه باتشد.

ودرس : تب،کاھش اشتھا،کاھش وزن،بیحالی،تعریق شبانه،خستگی زعالیم عمومی و مشترک در بیماری سل عبارتند از

  وضعف عمومی

مثال درد قفسه سینه و تنگی نفس در سل پلور ،بزرگ شدن واحیانا خروج :بستگی به عضو مبتال دارد  خارج ریویعالئم سل 

  چرک از گره لنفاوی سلی،درد وتورم در سل مفصلی، تغییر شکل در سل استخوان،

  تشخیص سل ریوی:

یر خلط  که به صورت رایگان در مراکز بھداشتی ودرمانی انجام آسانترین وبھترین روش تشخیص بیماری سل آزمایش اسم

  می گردد.

: بسته به عضو گرفتار به کمک آزمایش ھای باکتریولوژیک ،رادیولوژیک،بافت شناسی و سایر  تشخیص سل خارج ریوی

  روشھای تکمیلی می باشد.

  از راھای تشخیص بیماری سل ھستند. ،رادیوگرافی،تست پوستی توبرکولین   PCRآزمایش اسمیر خلط،کشت ،

  کنترل بیماری سل: آموزش عمومی، درمان بیماران،واکسیناسیون در پیشگیری و کنترل بیماری سل نقش بسزایی دارد.
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