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Let’s  STOP 

 
 آشنایی با سل

 
   



Let’s  STOP 

 بیماری سل 

     ثیٕبزی سُ یه ثیٕبزی ػفٛ٘ی ٚاٌیس است وهٝ اش سهبَ ٞهبی ثرهیبز  ٚز
ٚجٛ   اشتٝ ٚ  ز لسٖ حبضس ٘یص ٕٞچٙبٖ اش ٟٕٔتسیٗ ثیٕبزی ٞبی ػفٛ٘ی 

 .  ز وشٛز ٞبی جٟبٖ ٔحرٛة ٔی شٛ 
  شبیؼتسیٗ ػبُٔ ٔسي ٞبی لبثُ پیشٍیسی ٘بشی اش ثیٕبزی ػفٛ٘ی په  اش

 .اچ آی ٚی  ز ٔیبٖ ثبِغیٗ ٔی ثبشد
 ٖثٝ ٔیىسٚة سُ آِٛ ٜ ٚ  ز خطهس  ( ٔیّیبز  ٘فس 2)یه سْٛ جٕؼیت جٟب

 . اثتال ثٝ ثیٕبزی سُ لساز از٘د
  ٚٔیّیٖٛ ٘فس اش ایٗ افسا  ثٝ ثیٕبزی سُ فؼهبَ ٔجهتال ٔهی     9ٞس سبَ حد

 .شٛ٘د
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 90 حبَ  ز وشٛزٞبی  ز سُ اش ٘بشی ٔسي ٚ ثیٕبزی ٔٛاز   زطد 

  ثیٕبزاٖ ایٗ  زطد 75 وٝ است حبِی  ز ایٗ ٚ  ٞد ٔی زخ فمیس ٚ تٛسؼٝ
 .افتد ٔی اتفبق (سبَ 15-54) التظب ی ٘ظس اش فؼبَ سٙی ٌسٜٚ  ز
 
ٝ٘سپبز٘د ٔی جبٖ سُ ثٝ اثتال اثس ٘فس ز ٔیّیٖٛ 1.5 حدٚ  سبال. 
اتفبق ثیٕبزی ایٗ اثس  ز جٟبٖ  ز پیشٍیسی لبثُ ٔسي یه ثب٘یٝ 25 ٞس 

 .افتد ٔی
٘فس 12 ٔتٛسط ثطٛز ،  زٔبٖ ػدْ طٛزت ، ز زیٛی سُ ثٝ ٔجتال ثیٕبز ٞس 

 .وٙٙد ٔی آِٛ ٜ سُ ٔیىسٚة ثٝ ٞسسبَ  ز زا
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 علت رونذ صعودی بار جهاني سل

ز غٙی ٚ فمیس جٕؼیتی ٞبی ٌسٜٚ ٔیبٖ طجمبتی شدید اختالف ٚ فمس  
  ٞبی ٌسٜٚ حتی ثّىٝ زشد حبَ  ز  زوشٛزٞبی فمط ٘ٝ ٔختّف؛ جٛأغ
 پیشسفتٝ وشٛزٞبی  ز خبص

(ثیٕبزی ٔٛاز   زٔبٖ ٚ تشخیض  ز وفبیتی ثی) ثیٕبزی اش غفّت 
 سٙی ٞسْ تغییسات جٟبٖ، جٕؼیت افصایش ٕٞب٘ٙد جٕؼیتی، تغییسات 

 جٟبٖ  ز جٕؼیت ٚسیغ ٞبی جبثجبیی ٚ ٟٔبجستٟب ٚیژٜ ثٝ جٕؼیت
شدید ٞبی ثحساٖ  چبز وشٛزٞبی  ز ٘بوبفی ٚ ٔٙبست ٘ب ثٟداشتی پٛشش  

 ٕٞٝ  ز پریس آسیت ٌسٟٚٞبی ٘یص ٚ  اخّی ٞبی ٘بآزأی ٚ التظب ی
 وشٛزٞب

 ایدش پب٘دٔی تبثیس 
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 سل از نظر بیماریسایي

ّٝثٝ اثتال ثب ٔربٚی ٞب زیٝ ثٝ سُ ٔیىسٚة ٚزٚ  : سُ ػفٛ٘ت ٔسح  
 وس ٜ  فبع ٔیىسٚة ایٗ ٔمبثُ  ز ثدٖ ایٕٙی سیرتٓ .٘یرت سُ ثیٕبزی
 زا ٚآٖ وشیدٜ  فبػی ٔحىٓ  یٛازٜ یه آٖ اطساف ، ز ٔٛاز  اغّت  ز ٚ
 ٚ ٘جٛ ٜ ثیٕبز سُ، ٔیىسٚة ثٝ آِٛ ٜ فس  .وٙد ٔی فؼبَ غیس ٚ ٟٔبز

 ثٝ سُ ٔیىسٚة ا٘تمبَ ثٝ لب ز حبَ ػیٗ  ز ٚ ، است سبِٓ وبٔال شخظی
 ٔحرٛة سُ ٔیىسٚة ثٝ آِٛ ٜ فس  حبِت ایٗ  ز .ثبشد ٕ٘ی ٘یص  یٍساٖ
 .شٛ  ٔی

ّٝضؼیف ػّتی ٞس ثٝ آِٛ ٜ فس  ثدٖ  فبػی سیرتٓ اٌس : سُ فؼبَ ٔسح 
 وٙد ٔی حّٕٝ ثدٖ ػضٛ چٙد یب یه ثٝ ٚ پیداوس ٜ تىثیس ٔیىسٚة ، شٛ 
  ٚی ٚ ٕ٘ٛ ٜ ایجب  فس   ز ثبِیٙی ٞبی ٘شب٘ٝ ٚ ػالئٓ یىرسی ٘تیجٝ  ز ٚ
 . وٙد ٔی ٔجتال سُ ثیٕبزی ثٝ زا
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 افراد در معرض خطر ابتال به بیماری سل  

 ٔثجت خّط زیٛی سُ ثٝ ثیٕبزٔجتال ثب ٔرتٕس ٚ ٘ص یه تٕبس  ز افسا  
 ( وٛ وبٖ ثٛیژٜ)

 ٚیسٚس ثٝ ٔجتال افسا HIV 

 آسٓ وّیٝ، ٔصٔٗ ٘بزسبیی ، سسطبٖ  یبثت،) ٔصٔٗ ثیٕبزیٟبی  ازای افسا 
  ایٕٙی سیرتٓ وٙٙدٜ ضؼیف  ازٚٞبی ثب طٛال٘ی  زٔبٖ تحت وٝ (....ٚ

 ٔؼتب  افسا   
ٖسبِٕٙدا 
ا٘د شدٜ ٍٟ٘دازی ش٘داٖ ٔٙجّٕٝ تجٕؼی ٚ خبص ٔساوص  ز وٝ افسا ی 
ٗذٞٙی ٔؼِّٛی 
 أدا  وٕیتٝ پٛشش تحت افسا 
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 انواع بیماری سل 
 
(خّط ٔٙفی /خّط ٔثجت )سُ زیٛی 
یه خّط ٔثجت ٚ یه -2 ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ خّط ٔثجت،  -1: سُ اسٕیس ٔثجت      

 CXRیه خّط ٔثجت ٚ  -3وشت ٔثجت، 

٘تیجٝ  ٚ ٔسحّٝ ثسزسی ٕ٘ٛ٘ٝ خّط ثب فبطّٝ  ٚ ٞفتٝ : سُ اسٕیس ٔٙفی    
 ٔثجت ثبشد  CXRٔٙفی ٚ ٘تیجٝ وشت یب

 
 غد  ِٙفبٚی، ٔفبطُ، استخٛاٖ ٞب، سیرتٓ ا زازی، )سُ خبزج زیٛی

 ...(   ستٍبٜ تٙبسّی، ٔغصٚاػظبة، زٚ ٜ ٞب
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 عالئم بیماری سل 

سُ ٘ٛع حرت ثس ثیٕبزی ػالئٓ.است ٔتفبٚت ثریبز سُ ثیٕبزی تظبٞسات 
 .ثبشد ٔی ٔتفبٚت  زٌیس ػضٛ ٚ

ٗٔدت ثٝ پبیداز سسفٝ : زیٛی سُ ثیٕبزی ثٝ اثتال ػالٔت شبیؼتسی ٚ  
 .ثبشد ٔی خّط ٕٞساٜ ٔؼٕٛال وٝ ثیشتس یب ٞفتٝ

خٛ٘ی خّط ٚ پشت یب سیٙٝ لفرٝ  ز  ٘ف ، تٍٙی : تٙفری ػالئٓ سبیس 
 ٓ(زیٛی خبزج ٚ زیٛی) ٔشتسن ٚ ػٕٛٔی ػالئ:   
شٚ زس خرتٍی شجب٘ٝ، تؼسیك ثیحبِی، ٚشٖ، وبٞش اشتٟب، تت،وبٞش ٚ 

   ػٕٛٔی ضؼف
ٓاز  ٔجتال ػضٛ ثٝ ثرتٍی زیٛی خبزج سُ ػالئ  : 
ِْٙفبٚی غد  سُ  ز ِٙفبٚی غد  ثصزٌی ٚ تٛز 
 سُ  ز ٞب ٟٔسٜ ٚ ٞب استخٛاٖ شىُ تغییس ٚ  ز  ٔفبطُ، تٛزْ ٚ  ز 

   استخٛاٖ
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 راه انتقال بیماری سل 
 
   ٗٔثجت خّط زیٛی سُ ثیٕبز یه سُ ا٘تشبز ٚ ػفٛ٘ت ٔٙجغ ٟٕٔتسی 

 .وٙد ٔی سسفٝ وٝ است
ٜسسفٝ، ػطرٝ، حیٗ  ز زیص ذزات وٝ تٙفری ٞٛای طسیك اش ا٘تمبَ اطّی زا 

 .ٔیشٛ  ٞٛا ٚاز  وس ٖ طحجت خٛا٘دٖ، آٚاش وس ٖ، تف
ٝطحجت  لیمٝ 5 یب ٚ وٙد تِٛید زا ػفٛ٘ی ذزٜ 3000 تب است لب ز ٞسسسف 

  .ٔیىٙد ػُٕ سسفٝ یه ٔؼب َ ٔیىسثی، ذزات تِٛید ٘ظس اش وس ٖ
ثیٗ اش زا سُ ٔیىسٚة تٛا٘د ٔی  لیمٝ 5 ػسع  ز آفتبة ٔرتمیٓ تبثش 

 .ثجس 
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ٔثجت خّط زیٛی سُ ثٝ ٔجتال ثیٕبزاٖ ثب ٘ص یه تٕبس  ز وٝ افسا ی 

 .ٞرتٙد  ازا زا سُ ٔیىسٚة ثٝ شدٖ آِٛ ٜ خطس ثیشتسیٗ ٞرتٙد،
 
ُیبثد ٕ٘ی ا٘تمبَ آشبٔیدٖ ٚ خٛز ٖ طسیك اش س.   

 
ٖتٟٛیٝ فبلد ٚ ٔسطٛة ٘ٛز، وٓ سسثرتٝ، ،وٛچه اش حبْ، پس ٞبی ٔىب  

  ٔی ایجب  سّی ػفٛ٘ت ا٘تمبَ ترٟیُ ثسای زا شسایط ثٟتسیٗ ٔٙبست،
 .وٙٙد

 
. 

 

 



Let’s  STOP 

 راه تشخیص بیماری سل

ٜ ثیٕبز اش خّط ٕ٘ٛ٘ٝ سٝ ٌسفتٗ زیٛی سُ تشخیض زاٜ تسیٗ سب ٚ 
 .است آٖ آشٔبیش

ٕٝ٘ٛ٘ َٚثٟداشتی پسسُٙ ٘ظس شیس ٚ ثیٕبز ٔساجؼٝ اِٚیٗ  ز : ا 
ٕٝ٘ٛ٘ ْٚ  : ٖتب شٛ  ٔی  ا ٜ ثیٕبز ثٝ خّط ظسف یه اَٚ زٚش  زٕٞب 

  ثٟداشتی ٚاحد ثٝ ٚ آٚزی جٕغ زا خٛ  طجحٍبٞی خّط شٚ ، فس اطجح
 .ثیبٚز 

ٕٝ٘ٛ٘ ْٛتحٛیُ اش پ  ثٟداشتی ٚاحد ثٝ  ْٚ زٚش ٔساجؼٝ  ز : س ٕٝ٘ٛ٘ 
  .شٛ  ٔی اٌٚسفتٝ اش  زجب  یٍس خّط ٕ٘ٛ٘ٝ یه  ْٚ
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ٕ٘ٝ٘ٛ ٍٟ٘دازی ٘ٛز اش  ٚز ٚ خٙه ٚ خشه  زجبی ثبیرتی خّط ٞبی ٚ 

 .شٛ٘د  ا ٜ تحٛیُ آشٔبیشٍبٜ ثٝ سبػت 48 تب
 
ٚشٖ وبٞش ، ٌیسی ٚشٖ ٚ زشد اختالَ ٘ظیس ػالئٕی اٌس وٛ وبٖ،  ز ، 

 سُ فىس ثٝ ثبید ثبشد  اشتٝ ٚجٛ  وشیدٜ طَٛ سسفٝ یب تت زشد، اختالَ
 .ثبشیٓ
 
 ٛچٙیٗ  ز ٔثجت خّط زیٛی سُ ثٝ ٔجتال ثیٕبز ثب تٕبس سبثمٝ ٚج 

 .ثس  ٔی ثبال ثشدت زا سُ تشخیض احتٕبَ ، وٛ وب٘ی
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 درمان بیماری سل
 
 
ُاست زایٍبٖ وبٔال آٖ  زٔبٖ ٚ  زٔبٖ لبثُ س . 
ٗثیٕبزی ایٗ ثٝ اثتال اش پیشٍیسی ٚ سُ ثب ٔجبزشٜ ثسای الداْ ٟٕٔتسی ، 

  ز ثیٕبزی ا٘تشبز ٔٙجغ ٘مش وٝ است ثیٕبزا٘ی سسیغ  زٔبٖ ٚ تشخیض
 .وٙٙد ٔی ثبشی زا جبٔؼٝ

پسخطس ٞبی جٕؼیت  ز ثیٕبزیبثی 
ش٘دٌی ٔحیط ٚ جبٔؼٝ  ز ثٟداشت سطح ازتمبء   
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 : اهذاف درمان بیماران مبتال به سل

 
ٟجٛ  ثیٕبزاٖ ٔرَّٛ ث 
ُپیشٍیسی اش ٔسي یب ػٛازع ٘بشی اش ثیٕبزی س 
ُپیشٍیسی اش پیدایش ٔٛاز  ٔمبْٚ ثٝ  زٔبٖ س 
ٜپیشٍیسی اش ػٛ  ثیٕبزی  ز آیٙد 
ٝپیشٍیسی اش ٌرتسش ثیٕبزی  ز ٔیبٖ اطسافیبٖ ٚ جبٔؼ 
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ازٚٞبی ضد سُ اش ٘ٛع خٛزاوی ٔی ثبشٙد . 
ازٚٞبی ضد سُ ثبید ٞسزٚش لجُ اش طجحب٘ٝ ٚ یىجب ٔظسف شٛ٘د   .

فبطّٝ شٔب٘ی ثیٗ ٔظسف  ازٚ ٚ خٛز ٖ طجحب٘ٝ ٘جبید اش ٘یٓ سبػت  
 .وٕتس ثبشد

 ُٔبٜ ٔی ثبشد 6طَٛ ٔدت  زٔبٖ سُ ، حدال. 
  ٔظسف زٚشا٘ٝ  ازٚ ٔی ثبیرت شیس ٘ظس ٔرتمیٓ ٚ زٚشا٘ٝ یه شخض

 (DOTS)ٔطٕئٗ ٚ آٔٛشش  یدٜ ا٘جبْ شٛ  
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 :  درمان بیماری سل شامل دو مرحله است             
 :(  زٔبٖ ای حّٕٝ ٔسحّٝ) اَٚ ٔسحّٝ      
       ٗازٚ 4 اش تسویجی ثب ٚ ثٛ ٜ ٔبٜ 2 ٔدت ثٝ ٔؼٕٛال ٔسحّٝ ای   

 .ٔیٍیس  ا٘جبْ
 ثیٕبز ٚ شٛ٘د ٔی وشتٝ سُ ی ٞب ٔیىسٚة اوثس ٔسحّٝ ایٗ  ز  

 .وٙد ٔی احربس خٛ  ٚضؼیت  ز چشٍٕیسی ثٟجٛ ی
 شٛ  ٚیصیت پصشه تٛسط یىجبز ٞفتٝ 2 ٞس ثیٕبز ٔسحّٝ ایٗ  ز. 

 :(  زٔبٖ ٍٟ٘داز٘دٜ ٔسحّٝ) ْٚ ٔسحّٝ        
ٗٔی ازائٝ  ازٚ 2 اش تسویجی ثب ٚ ثٛ ٜ ٔبٜ 4 ثٕدت ٔؼٕٛال ٔسحّٝ ای  

 .شٛ 
تٛسط ( ػبزضٝ ثدٖٚ ثیٕبزاٖ  ز)یىجبز ٔبٜ ٞس ثیٕبز ٔسحّٝ ایٗ  ز  

 .شٛ  ٚیصیت پصشه
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سسایت ، ػالئٓ ثٟجٛ  ٔشبٞدٜ ٚ  ازٚٞب وبُٔ ٔظسف ٞفتٝ 2 اش ثؼد  

  ثبش خٛ  وبز ٚ ٔؼَٕٛ ش٘دٌی ثٝ فس  ٚ زفتٝ ثیٗ اش  یٍساٖ ثٝ ثیٕبزی
 .ٌس   ٔی

ٔثجت خّط زیٛی سُ ثٝ ٔجتال ثیٕبزاٖ ثٟجٛ ی سیس اش اطٕیٙبٖ ثسای 
 .ثبشد ٔی خّط آشٔبیش زاٜ ثٟتسیٗ ،  زٔبٖ حیٗ  ز

ٌسفتٝ خّط ٕ٘ٛ٘ٝ آٟ٘ب اش  زٔب٘ی  ٚزٜ پبیبٖ 4ٚ، 2 ٔبٜ پبیبٖ  ز  
   .ٔیشٛ 

ٜا٘جبْ آٖ زٚ٘د پبیش ٚ پصشىبٖ ٚیصیت ثبز ٞس  ز ٚشٖ ٌیسی ا٘داش  
 .ٔیٍیس 
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 :  داروهای سل 

َٛزیفبٔپیٗ، پیساشیٙبٔید،  ایصٚ٘یبشید،  اتبٔجٛت 
 
    ٌٚصٌص سٛشش احربس ٔفبطُ،  ز  تٟٛع، اشتٟبیی، ثی :خفیف ػٛازع    
 پبٞب  ز
                 زً٘،  ید اختالَ شز ی، خبزش، پٛستی، ِىٟبی : شدید ػٛازع    

 شٙٛایی وبٞش ٞٛشیبزی، وبٞش استفساؽ،
الدأبت ثسای پصشه ٚیصیت . یبثٙد ٔی ثٟجٛ  ثخٛ  خٛ  خفیف ػٛازع  

 . از  ضسٚزت ػٛازع وبٞش یب زفغ جٟت  ز الشْ
ز ثیٕبز ٚ لطغ  ازٚ ٔظسف ثالفبطّٝ شدید ػٛازع ثسٚش طٛزت  ز  

 .شٛ  ازجبع پصشه ثٝ زٚش ٕٞبٖ
ٔی ثٟداشتی وبزوٙبٖ ٚ پصشه ػٟدٜ ثس  ازٚیی ػٛازع سسیغ تشخیض  

 .ثبشد
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 : بررسي اطرافیان بیمار

افسا  شیس ثبید اش ٘ظس ایتال ثٝ سُ تحت ثسزسی وبُٔ ٚ زایٍبٖ لساز ٌیس٘د  : 
 
اطسافیبٖ ثیٕبزاٖ ٔجتال ثٝ سُ زیٛی خّط ٔثجت 
ٗٔاطسافیبٖ ثیٕبزاٖ ٔجتال ثٝ سُ ثیٕبزیٟبی ٔص 
ُاطسافیبٖ وٛ وبٖ ٔجتال ثٝ س 



 
 

               

 ممنون از توهج شما        
 خسته نباشید     

 
     
  

 




