
امروزه علیرغم وجود داروهای مؤثر و وسایل تشخیصی مجهز، سل هنوز بعنوان یکی از بزرگترین قاتلین 
انسانها باقی مانده است. بیماری سل (TB) هر ساله انسانهای بیشتری را نسبت به تمام سالهای گذشته به 
سوی مرگ می برد. درحال حاضر در بین بیماریهای میکروبی، بیماری سل شایعترین عامل کشنده بالغین 
(حتی بیشتر از ایدز و ماالریا) در تمام دنیا میباشد. عدم حمایت دولت ها و نقصانهای موجود در 
سیستمهای بهداشتی - درمانی در کنترل بیماری سل، تنها علل شکست جهانی در برابر تهاجم بیماری 
سل نمیباشند بلکه ظهور ایدز و نیز تاخیر در تشخیص بیماری در بسیاری از کشورها (بعلت تعلل پزشکان 

و سیستم بهداشتی)، بعنوان عوامل مسئول شناخته شده و مورد انتقاد قرار میگیرند. به خاطر بسپارید که :
- در هر یک ثانیه یک نفر با " باسیل سل " آلوده میشود.

- در هر ٤ ثانیه یک نفر به بیماری سل مبتال میگردد.
- در هر ١٠ ثانیه یک نفر بعلت بیماری سل فوت میکند.

- تاکنون یک سوم جمعیت جهان (٢ میلیارد نفر) با میکروب سل آلوده شده اند و ساالنه نیز، ١٠ میلیـون مورد جدید سل بروز  میکند و به موارد قبلی 
افزوده میگردد. در حال حاضر هم، بیش از ٢٠ میلیون نفر به بیماری سل مبتال هستند.

- هیچ بیماری دیگری همانند سل به اقتصاد جامعه لطمه نمی زند و .....
متاسفانه ٩٥% موارد بیماری و ٩٨% موارد مرگ ناشی از سل، در کشورهای درحال توسعه رخ میدهد و این در حالی است که ٧٥% از موارد در بین 

گروههای سنی فعال از نظر اقتصادی (یعنی ٥٠ - ١٥ سالگی) روی میدهد. سل ساالنه نزدیک به ٣٠٠ هزار کودك را به کام مرگ می کشاند. 
در کشور ایران در سال ١٣٨٢، تعداد ١٠٦٧٨ نفر مبتال به سل تشخیص داده شده اند. از این تعداد ٥١١٧ نفر اسمیر مثبت بوده (بروز ٧/٧ در یکصد 
هزار) و این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی بروز سل اسمیر مثبت در ایران را ١٣ نفر در یکصد هزار برآورد کرده است پس یعنی بیماریابی ما 

در حال حاضر ضعیف میباشد.
 دالیل اصلی افزایش وسعت جهانی سل، شامل موارد زیر است :

فقر در جمعیتهای مختلف؛ نه فقط در کشورهای در حال رشد بلکه حتی گروههای خاص در کشورهای پیشرفته .١
تغییرات جمعیتی، همانند افزایش جمعیت جهان، تغییرات هرم سنی جمعیت بویژه مهاجرتها و جا به جائی های وسیع جمعیت، در جهان .٢

پوشش بهداشتی نامناسب و ناکافی، بخصوص در کشورهای فقیر و گروههای سنی آسیب پذیر در همه کشورها .٣
کنترل ناموفق و یا فقدان برنامه کنترل سل که موجب عدم موفقیت در بیماریابی، پیگیری و کاهش میزان بهبودی میگردد .٤

هم زمانی سل و اپیدمی ایدز در برخی کشورها بخصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی .٥
 سل و انواع آن :

سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه باکتری های سلی (یعنی هر کدام از مایکوباکتریوم های 
توبرکلوزیس، بوویس و آفریکانوم) ایجاد میشود. بیماری در اکثریت موارد ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 

(یعنی نوع انسانی) است.
سل میتواند تقریبا تمام اعضای بدن را مبتال سازد ولی شایع ترین شکل بیماری سل ریوی است. راه انتقال 
عفونت تقریبا همیشه از طریق تنفس است اما میکروب سل پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعه اولیه، میتواند از 
طریق جریان خون، عروق لنفاوی، برونشها و یا در اثر مجاورت، مستقیماً به دیگر قسمت های بدن منتشرشود. 

بدین ترتیب بیماری به دو شکل در بدن انسان تظاهر میکند :
١ ) سل ریوی :

در صورتی که بیماری سل پارانشیم (بافت) ریه را درگیر کرده باشد به آن ” سل ریوی“  اطالق میگردد. سل ریوی بیش از ٨٠% موارد ابتالء به سل را 
تشکیل میدهد و نزد بالغین، غالباً همراه با اسمیر خلط مثبت است که در آن صورت به شدت قابل سرایت میباشد. مواردی که در آنها خلط در آزمایش 

مستقیم منفی یا فقط در کشت مثبت باشد، کمتر مسری هستند.
٢) سل خارج ریوی :

به ابتالء سایر اعضای بدن (به غیر از ریه ها) سل خارج ریوی اطالق میگردد؛ که شامل گره های لنفاوی بدن از جمله داخل قفسه سینه (مدیاستین)، 
پرده جنب ریه ها (پلور)، استخوانها و مفاصل (مخصوصاً ستون فقرات)، مجاری ادراری - تناسلی، سیستم عصبی (مننژها)، روده ها و دیگر اعضاء است. 
شدت بیماری سل بر اساس تعداد باسیل، وسعت بیماری و محل ابتالء تعیین میشود. مشخص کردن شدت بیماری، در توجه خاص به بیماران بدلیل 
احتمال مرگ و میر باال در آنان (مثل پریکاردیت) یا بوجود آمدن معلولیت و ناتوانی (برای مثال، سل ستون مهره ها و مننژیت سلی) اهمیت دارد. 
أشکال سل خارج ریوی که بعنوان فرم شدید طبقه بندی میشوند شامل این موارد میباشد: مننژیت، سل ارزنی، پریکاردیت، پلورال افیوژن دو طرفه یا 

شدید، سل ستون مهره ها، سل دستگاه گوارش و سل دستگاه ادراری تناسلی. سل خارج ریوی به ندرت به افراد دیگر انتقال می یابد.
 انتقال عفونت :



بیماری سل معموالً توسط فردی که مبتال به سل ریوی مسری، یعنی اسمیر خلط مثبت است، به افراد سالم انتقال 
پیدا میکند (سل حنجره نیز اگرچه در گروه خارج ریوی طبقه بندی میشود، از جمله موارد بسیار مسری سل محسوب 
میگردد). این بیماران با سرفه و یا عطسه، قطرات ریز حاوی میکروب را در هوای اطراف خود پخش میکنند. ذرات 
بزرگتر میتوانند تا چند ساعت در هوا معلق بمانند و سپس در قسمت های باالی دستگاه تنفسی جای گیرند که اغلب 
توسط سیستم موکوسی - مژکی به بیرون رانده شده و یا بلع میگردند؛ ولی ذرات کوچکتر قادرند تا حبابچه (آلوئولهای 

ریوی) شخص سالمی که هوای آلوده را استنشاق میکند راه یافته و درصورت استقرار و تکثیر، ایجاد عفونت نمایند.
توجه : وسایلی که برای بیماران مسلول استفاده میشوند (مانند لیوان، قاشق و چنگال، حوله، ملحفه و ...) در انتقال 

مایکوباکتریوم توبرکولوزیس نقشی ندارند، بنابراین نیازی به جداسازی وسایل و لوازم بیماران مسلول نیست.
الزم به یادآوری است که از افراد در تماس با بیماران مسری (به استثناء مجاورین نزدیک و یا همجواری در داخل محوطه کوچک)، تعداد نسبتاً کمی 
دچار عفونت میشوند و از افراد عفونت یافته نیز تعداد کمی ( ٥ تا ١٠%) در طول عمر خود دچار بیماری میگردند (نیمی از این موارد در طول ٢ تا ٥ 

سال اول اتفاق می افتد). بدین منظور در این مجموعه دو واژه متفاوت فرد آلوده و بیمار (عفونت یافته)، مکرراً بکار میروند که عبارتند از :
* فرد آلوده کسی است که میکروب سل وارد بدن وی شده اما تعداد باکتری ها کم بوده (در حالت خفته قرار دارند) و در این حالت، باکتری های خفته 
تحت کنترل سیستم دفاعی بدن هستند و باعث ظهور بیماری نمیشوند. بسیاری از مردم جهان به این حالت دچار بوده و در عین حال سالم میباشند. 

درحال حاضر مالك تشخیصی این افراد داشتن تست توبرکولین (PPD) مثبت میباشد.
* فرد بیمار یعنی کسی که میکروب سل پس از ورود (به ترتیبی که در باال شرح داده شد) و تکثیر در  بدن وی، تظاهرات بیماری را ایجاد کرده باشد.

 راه هائی که سل از طریق آنها منتقل نمیشود :
سل از طریق غذا، آب، تماس جنسی (ترشحات ناحیه تناسلی)، تزریق خون و نیش حشرات انتقال نمی یابد.

 عالیم بیماری سل (در چه مواردی باید به وجود بیماری شك کرد؟)
شایع ترین عالمت ابتال به بیماری سل ریوی سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر است که معموالً همراه خلط و گاهی خلط خونی میباشد و 

ممکن است عالیمی از جمله تنگی نفس و درد قفسه سینه نیز وجود داشته باشد که به درمان های معمول پاسخ نمیدهد.
عالیم عمومی و مشترك در بیماری سل عبارتند از : تب، کاهش اشتها، بیحالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس، کاهش وزن و ضعف عمومی. سابقه 

تماس با بیمار خلط مثبت (بویژه در نزد کودکان و بالغین جوان) شک به وجود سل را بیشتر تقویت میکند.
عالیم سل خارج ریوی بستگی به عضو مبتال دارد مثالً :

درد قفسه سینه و تنگی نفس در سل پلور (پرده جنب) 
بزرگ شدن و احیاناً خروج چرك از گره های لنفاوی سلی (بیماری خنازیر) 

سردرد، تب و سفتی گردن در مننژیت سلی 
نازایی در سل اعضای تناسلی 

اختالل ادراری و پیدایش خون در ادرار، در سل دستگاه ادراری 
درد و تورم در سل مفصلی و تغییر شکل در سل استخوان ها (مانند زاویه دار شدن ستون فقرات و اختالل حرکتی در اندام ها) 

 بیماریابی :
الف)- بیماریابی غیر فعال : بیماریابی سل اصوالً غیرفعال است، بدین معنی که از میان بیمارانی که به مراکز بهداشتی درمانی و سایر مراکز درمانی 
دولتی و غیردولتی مراجعه میکنند، موارد مشکوك شناسایی و بطور مناسب مورد بررسی قرار میگیرند؛ البته باید یادآوری کرد که اساس برنامه 

بیماریابی مبتنی بر یافتن بیماران مبتال به سل ریوی خلط مثبت میباشد.
ب)- بیماریابی فعال : بیماریابی فعال اصوالً برای افراد در معرض تماس با بیماران مبتال به سل ریوی خلط مثبت در منزل و یا در محل کار (بویژه 

کودکان) انجام میشود (با مراجعه به منزل و معاینه تمام افراد خانواده).
سایر گروههایی که ممکن است تحت بیماریابی فعال قرار بگیرند شامل موارد زیر هستند :

جمعیتهای متراکم : زندانها، سربازخانه ها، مراکز بازپروری، اردوگاهها و غیره  

بیماران مبتال به ضعف سیستم ایمنی، از جمله بیماران مبتال به عفونت ایدز (HIV)، نارسایی کلیه، دیابت کنترل نشده و بیماران تحت درمانهای  

تضعیف کننده سیستم ایمنی شامل داروهای شیمی درمانی، پیوند اعضا (با کورتیکواستروئیدها) و ...
کارکنان سیستم بهداشتی درمانی بخصوص کارکنان آزمایشگاه سل که با خلط سروکار دارند 

یکی از وظایف بسیار مهم کاردان بیماریها، نظارت بر کار بهورز در زمینه بیماریابی سل است. گروههایی که بیشتر در معرض خطر هستند مثال افراد 
مسن، کودکان، افراد دارای سوء تغذیه و معتادان و افرادی که در خانواده آنها بیمار مبتال به سل وجود داشته است، باید بیشتر مدنظر باشند.

گرفتن نمونه خلط مناسب، قدم اصلی در تشخیص بیماری سل است
اغلب افراد، متعاقب استنشاق باکتری دچار عفونت سل میشوند ولی سیستم ایمنی قادر است رشد باکتری را متوقف کرده و باکتری غیرفعال باقی بماند.



باکتری در این حالت در بدن زنده است و میتواند بعداً فعال شود. در اکثر این افراد، هیچ وقت بیماری سل ایجاد نمیشود، اما اگر سیستم ایمنی به 
دالیلی تضعیف گردد، بیماری سل بدلیل تکثیر باکتری ایجاد میشود. در نوزادن و کودکان، افراد مسن، بیماران مبتال به HIV، معتادان، بیماران 
دیابتی، سرطان های ناحیه سر و گردن، لوسمی (سرطان خون)، بیماری هوچکین، سوء تعذیه، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، مبتالیان 

به نارسایی شدید کلیه، سیلیکوزیس و ... سیستم ایمنی بدن تضعیف میشود.
 انواع روشهای تشخیصی در سل ریوی :

.(PPD یا TST) اسمیر خلط، کشت خلط، رادیولوژی، تست توبرکولین 
- اساس تشخیص سل ریوی، آزمایش مستقیم و ساده خلط بیماران مشکوك است.

- آزمایش میکروب شناسی خلط مهمترین، دردسترس ترین و ارزانترین وسیله تشخیص سل ریوی بویژه در بالغین میباشد.
 پیشگیری :

دو عامل، تعیین کننده میزان خطر مواجهه با باسیل در یک فرد میباشد : "غلظت ذرات، در هوای آلوده شده" و " طول مدتی که فرد از آن هوا تنفس 
میکند." مهمترین راه پیشگیری از ابتالء به بیماری سل، شناسائی و حذف منابع انتشار بیماری (یعنی بیماران مبتال به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت) 

از طریق درمان موثر ضد سل است اما با رعایت یکسری اصول کلی که در زیر آمده است نیز، میتوان خطر انتقال عفونت را تا حدی کاهش داد.
 اقدامات کلی :

 ارتقاء سطح بهداشت در جامعه و محیط زندگی افراد
 آموزش بهداشت

 وجود تهویه و نور کافی در اتاق بیماران (منظور از نور کافی، تابش مسقیم نور خورشید در ساعاتی از روز 
میباشد. تابش مستقیم نور خورشید ظرف مدت ٥ دقیقه باسیل های سل را میکشد، اما این ارگانیسم ها میتوانند 
مدتها در فضای تاریک زنده بمانند و به همین دلیل است که انتقال عموماً در مکان های بسته صورت می پذیرد)

 وجود تغذیه مناسب و استراحت کافی
« واکسن ب ث ژ » هیچ تاثیری بر روی اینکه شما مبتال به بیماری سل نشوید ندارد و تنها میتواند از بروز فرم 

و شکل های شدید بیماری سل در کودکان (مانند ابتالء به مننژیت) پیشگیری نماید.
تست جلدی توبرکولین فاقد حساسیت و ویژگی کافی برای تشخیص سل فعّال است (٩٣ - ٥٠%) لذا استفاده 

از آن در تشخیص این بیماری مفید نبوده و توصیه نمیشود.

 بطورکلی تمامی آحاد جامعه بویژه بیماران مبتال به سل و اطرافیانشان بایستی در این زمینه ها آموزش داده شوند :
بیماری سل چیست و عالئم ابتالء حاد به آن، کدام است؟ 

نحوه سرایت آن چگونه بوده و عوارض حاصل از بیماری مزمن چیست؟ 

برای جلوگیری از سرایت چه اقداماتی باید انجام گیرد؟ 

آیا بیماری سل درمان پذیر است؟ 

درمان بیماری سل چگونه انجام میشود؟ 

چه داروهائی و برای چه مدت باید مصرف شوند؟ (ویژه آموزش بیماران و اطرافیان آنان) 

پیگیری درمان چگونه انجام می پذیرد؟ (ویژه آموزش بیماران و اطرافیان آنان) 

عوارض جانبی داروها کدامند؟ (ویژه آموزش بیماران و اطرافیان آنان) 




