
 
 

   :التعريف

ُيعرف السل بأنه مرض معٍد ُيصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى 

المايكوبكتيريوم، والتي تهاجم الرئتين، وقد تصيب أجزاء أخرى بالجسم منها الكلى، 

 .الدماغ، والحبل الشوكي

 :طرق العدوى و انتشار المرض
  تنتقل  هتسبب ظهور ن الجروومة التي ألا ا جد  معدي  مرض السل يعتبر

 .عن طريق الهواء
  إلى مصاب بالسل الرئوي عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص  مرض السلينتقل

س أو السعال أو البصق أو االحتكاك المباشر وتنفس الهواء اعند العط شخص سليم
 . الملوث بالبكتيريا

 
 :يتبع مرض الدرن نمطين معروفين عند إصابة الشخص به وهما

 أ ن يكو ن الشخص حامال  لبكتيريا الدر ن دو ن أ ن تظهر عليه أعراض المرض؛ حيث  :خاملالدرن ال
لكن , وفي هذه الحالة ال تكو ن معدية, لها تهيا خاملة داخل الجسم؛ بسبب مقاومتبقى البكتير

 .قد تتحول إلى الشكل النشط
  مكن أ ن ، ومن المعلى الشخص المصابعراض األتظهر  (:الحالة المعدية )الدرن النشط

وتظهر هذه األعراض بعد العدوى ببكتيريا الدر ن بعدة أسابيع، وقد ال , ينقل المرض إلى اآلخرين
 .تظهر إال بعد أشهر أو سنوات

 
  :التشخيص

 :للشخص المحتمل إصابته وهيلتشخيص الدر ن الخامل  يتم عمل فحصين 
سائلة ، وم  يتم عن طريق حقن الجلد في منطقة أسفل الذراع بمادة :فحص الجلد .1

في . فحص التفاعل الحاصل في المنطقة بعد مرور يومين إلى والوة أيام من الحقن
إذا كا ن أكبر فحال وجود انتفاخ، تورم، أو تحجر في منطقة الحقن، يتم قياس الحجم، 

   .يعني وجود البكتيريا المسببة للدر نفإ ن ذلك  ملم 11من أو يساوي 
 .IGRA فحص الدم .2
 (.األعراض والعالمات)الفحص السريري  .3
 (.x-ray)السينية  األشعةفحص  .4
 . فحص البلغم لتحديد وجود البكتيريا به .5

 
 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 دارة العامة للخدما  الطبية للووا  المسلحةاإل

 مستشفى الملك فهد للووا  المسلحة بجدة
 قسم التثويف الصحي

 

ل  (الدرن)الرئوي  مرض السُّ
Tuberculosis 
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 :خطر اإلصابةعوامل 

 ،يمكن أ ن يصاب أي فرد بمرض السل، ولكن يمكن لبعض العوامل أ ن تزيد من خطر اإلصابة بالمرض
 :وتتضمن هذه العوامل ما يلي

 العوامل التاليةأحد  الناتج عن ضعف جهاز المناعة: 
o  فيروس نقص المناعة البشرية(HIV/) مرض اإليدز(AIDS). 
o داء السكري. 
o مرض الكلى المزمن. 
o بعض أمراض السرطا ن. 
o عالج السرطا ن، مثل العالج الكيميائي. 
o األدوية المستخدمة للوقاية من رفض األعضاء المزروعة. 
o دي ومرض كرو ن والصدفيةبعض األدوية المستخدمة لعالج التهاب المفاصل الروماتوي. 
o سوء التغذية. 
o صغر السن أو التقدم في العمر. 

  الصين ،الهند ،جنوب أفريقيا: مثل أو العيش بهاالتي ينتشر بها المرض السفر لبعض المناطق، 
 .وبعض دول شرق آسيا ،المكسيك

 المطلوبة لتشخيص السل وعالجه انعدام الرعاية الطبيةالفقر و. 
 التدخين . 
 شكل يومي مع شخص مصابالتواجد ب. 
 الرعاية الصحيةفي مجال عمل ال. 
 العيش في المناطق مرافق الرعاية الداخلية كالسجو ن أو مخيمات الالجئين أو دور المسنين. 

 
  :األعراض

 السعال المستمر لثالوة أسابيع أو أكثر. 
 خروج دم مع السعال. 
 ألم في الصدر عند التنفس أو السعال. 
 الشهيةفقدا ن الوز ن و . 
 خمول. 
 حمى شديدة. 
 تعرق خاصة في الليل. 
 دم في البول إذا أصيبت الكليتا ن بالعدوى. 
 ألم في الظهر إذا أصيب الطحال بالعدوى. 
 قشعريرة. 
 انتفاخ في الغدد اللمفاوية. 
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 :المضاعفا 
رى من الجسم من عادة ما يؤور المرض النشط غير المعالج على الرئتين، ولكنه قد ينتشر إلى أجزاء أخ

 :تتضمن أمثلة مضاعفات مرض السل ما يلي. خالل مجرى الدم
 آالم في العمود الفقري.  

 الوركين والركبتين  تلف مفاصل. 
  يسبب صداع مستمر أو متقطع يحدث  مما (التهاب السحايا)تورم األغشية التي تغطي الدماغ

 . ألسابيع

 حدوث تغييرات نفسية. 
 مشاكل في الكبد أو الكلى.  
 اضطرابات القلب.   

 

 :عالجال

  أشهر 9-6تراوح بين تمدة عالج السل يستغرق.  

  نوع السل ، دواءالمقاومة المحتملة لل، حالته الصحيةو المصاب على عمر الجالعومدة يعتمد نوع

 .جسمالومكا ن العدوى في ( أو نشط خامل)

  عدوى؛ لكن للفي الشعور بالتحسن وتقل فرصة نقله  أسابيع من العالج يبدأ المريضعدة بعد

 . يجب االستمرار في أخذ العالج حتى انتهاء المدة المحددة من قبل الطبيب

 المصابين ) فضل إعطاء العالج الدوائي لألشخاص الذين ال تظهر لديهم أية أعراض مرضيةي

في الجسم، قبل أ ن  خاملةلا بكتيرياأل ن العالج الدوائي يستطيع التخلص من ال( بالسل الخامل

  .تتحول إلى حالتها الفاعلة
  يتطلب عالج اإلصابة بالسل الكامن تناول نوع واحد فقط من أدوية السل بينما يتطلب عالج

 .ساللة مقاومة للدواء واحد خاصة إذا كا ن من السل النشط تناول عدة أدوية في آ نٍ 

  ا يالعالج كاملة  وأ ن  المريض فترةنهي يمن المهم أ ن  ن ألتناول األدوية كما وصفها الطبيب تمام 

التوقف عن تناول األدوية في وقت مبكر أو تخطي الجرعات قد يسمح للبكتريا التي ال تزال على 

قيد الحياة بأ ن تصبح مقاومة لهذه األدوية، مما يؤدي إلى اإلصابة بمرض السل األكثر خطورة 

 .والذي يصعب عالجه
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 :سلنتشار الالوقاية من ا

 

 النشط بالتالي سلينصح المصاب بال: 

o إلى العمل أو المدرسة أو النوم الذهاب  و تجنبأو في غرفة خاصة  المكوث في المنزل

 .مع أشخاص آخرين خالل األسابيع القليلة األولى من عالج السل النشط

o  لداخلي إلىم مروحة لطرد الهواء ااواستخد وافذفتح النبباستمرار و ذلك تهوية الغرفة 

o تنتشر بسهولة أكبر في األماكن الصغيرة المغلقة حيث ال  جراويم السلأل ن  الخارج

 .يتحرك الهواء

o باستخدام المناديل و التخلص منها  تغطية الفم واألنف عند الحديث والعطس والسعال

 .في كيس محكم اإلغالق

o األماكن المزدحمة  خاصة في ارتداء الكمامة عند التجول أو التواجد مع أشخاص آخرين

 .خالل األسابيع الثالوة األولى للعالج

o الحرص على أخذ الدواء في وقته ومدته الكاملة. 

o  الحرص على إجراء فحص الدر ن خاصة للفئات األكثر عرضة و األشخاص المتواجدين

 .باستمرار مع شخص مصاب

 التطعيمات: 

o دة بلقاح منظمة الصحة العالمية بتطعيم األطفال حديثي الوال وصيت

 .، وذلك لتأويره الوقائي في الرضع واألطفال الصغارالسل

o  حقنةال مكا ن في ندبة صغيرة األطفال معظم لدى تظهرغالب ا. 
o عدم من للتأكد فحصه فسيتم أشهر، ستة عن يزيد طفلال عمر كا ن إذا 

 . السل بمرض إصابته

 

 

 : المراجع

 وزارة الصحة 
 ويب طب 
 مايوكلينك 
 -files/HE2222-https://www.healthed.govt.nz/system/files/resource

BCG%20Brochure_Arabic.pdf 

 

 إ ن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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