
تأثیــر مرض الســل

عالمیــًا
.یعتبر مشكلة عالمیة في منتھى األھمیةما یزال مرض السل 

أن حوالي ثلث عدد سكان (WHO)وتقدر منظمة الصحة العالمیة 
ملیون 9.2وھناك أیضـًا .العالم مصابون بعدوى مرض السل

سبب فيتتوم تشخیصھاتیحالة جدیدة من العدوى بالمرض 
.سنویـًاوفاةملیون 1.5أكثر من 

في كنـدا
في كنـدا النشطمن مرض السلتراجع عدد الحاالت المعلن عنھا

عدد حاالت مرض السل النشط ولكن، .خالل العقدین األخیرین
.حالة1613كان 2004المعلن عنھا في العام 

محلیـًا

المعلن عنھا السل النشطمن عدد الحاالت الجدیدةمعدلیصل
كما ثبت.ـًاحاالت سنوی10إلى لندن –في منطقة میدل سكس 

.في منطقتناوجود حاالت من السل المقاوم لألدویة أیضـًا

؟TBما ھو مرض السل 

Mycobacteriumتتسبب البكتیریا المعروفة باسم 

tuberculosisتصیب ھذه البكتیریا عادة و.بمرض السل
.یب أیضـًا أجزاء أخرى من الجسمولكنھا قد تصالرئتین،

كیف ینتشر مرض السل؟

خاص الھواء وذلك عندما یقوم أحد األشینتشر مرض السل بواسطة
ثم یستنشق أو الكالم المصابین بعدوى السل بالسعال، أو العطاس،

.رئتیھا/مع الھواء إلى داخل رئتیھكتیریاالبشخص آخر ھذه

أحد عندما یتعرض تحدث اإلصابة بعدوى مرض السل عادة
ولمدة طویلة مع الشخص صال متكرر،تالاألشخاص

.المصاب بعدوى المرض

ما ھو مرض السل الكامن؟
عادة بھذا إن استنشاق بكتیریا السل ال تصیب المرء

المرض ألن جھاز المناعة في الجسم یكون قادًرا على 
وتبقى البكتیریا حیة في الجسم .السیطرة على العدوى

، غیر النشطالسل بوھذا ما یعرف .ولكن غیر نشطة
إن .أو السل الكامنویعرف أیضـًا بالعدوى بالسل 

األشخاص المصابون بالسل غیر النشط ال یعتبرون 
كما أنھم ال یستطسعون نشر مرض السل ى مرض

.لآلخرین

ما ھو مرض السل النشط؟

بكتیریا السل منعإذا لم یتمكن جھاز المناعة في الجسم من 
الشخص المصاب سوف البكتیریا لدىفإنالنمو،من 

.مرض السل النشطتحول إلى ت
:ل أعراض ھذا المرضوتشم

السعال
مع بصق الدم أو البلغمالسعال
حرارة مرتفعة
أثناء اللیلالتصبب عرقـًا
 نقص الوزن/الھزال
 التعب

وأیعتبر مرض السل النشط معدیـًا إذا أصاب الرئتین 
ولكن یعتبر مرض السل غیر معٍد على .الممرات الھوائیة

.األغلب إذا أصاب أجزاء أخرى من الجسم

من إلى مرض ھل یمكن أن یتحول السل الكا
السل النشط؟ 

قد یتحول مرض السل الكامن إلى السل النشط لدى نعم، 
األشخاص الذین یعجز جھاز المناعة لدیھم عن منع البكتیریا من 

%5نسبة بیكون خطر التحول إلى مرض السل النشط و.النمو
وتكون النسبة بعد .خالل أول سنتین من العدوى بالمرضتقریبـًا 

للتحول إلى مرض السل النشط طوال فترة حیاة %5ذلك ھي 
.الشخص المصاب بالعدوى

اص الذین قد یتحول المرض لدیھم خمن ھم األش
؟إلى المرحلة النشطة

لیتحول مرض السل فیھا ثر احتماالً كتعتبر الفئات التالیة ھي األ
صغار السن والمسنین، األشخاص الذین :إلى المرحلة النشطة

في ضعفرھاق النفسي الشدید، والمصابون بیعانون من اإل
.مختلفةطبیةعمل جھاز المناعة بسبب حاالت 

تقوم الوحدة الصحیة بالتقصي عن جمیع حاالت مرض السل 
وننصح األشخاص الذین تعرضوا بشكل كثیف .نشط بشكل تامال

.القیام بفحص السل الجلديبلمرض السل 

ما ھو الفحص الجلدي لمرض السل؟
تیوبركولین یرة من سائلیتم في ھذا الفحص إدخال كمیة صغ

ویجب .تحت الجلد في ذراعكة، حقنة الطبیلسطة اا، بوبروتین
أن تعود إلى المركز الصحي بعد یومین أو ثالثة أیام كي یتم 

لھذا راعك لمعرفة ما إذا حصل أي رد فعلالكشف على ذ
إذا كان رد الفعل یزید عن حجم معین، فإن ھذا .وقیاسھالسائل
.عرض لمرض السلنتیجة إیجابیة من حیث التیعني 

تعني النتیجة اإلیجابیة للفحص الجلدي ذاما
لمرض السل؟

ببكتیریا عدوى للقد تعرضترد الفعل اإلیجابي یعني عادة أنك 
وسوف یقوم الطبیب بإجراء المزید .في وقت ما من حیاتكالسل 

من الفحوصات مثل فحص األشعة لمنطقة الصدر، وذلك للتأكد 
النتیجة اإلیجابیة قد .السل النشطمرض من أنك غیر مصاب ب

.ط وغیر النشط على حد سواءتنجم عن مرض السل النش

الوقایة من مرض السل، ومعالجتھ ننا یمك
.والشفاء منھ



العــالج
تتوفر، في معظم األحیان، الحیویات المضادة التي تستطیع 
معالجة مرض السل النشط وتمنعھ من التطور إلى مراحل

:وتشمل األدویة األكثر استعماالً لمعالجة مرض السل.أخرى
Isoniazid (INH) ،Pyrazinamide (PZA) ،

Rifampin وEthambutol. إذا كنت مصابـًا بمرض
السل الكامن، قد ینصحك طبیبك بتناول الدواء 

Prophylaxis شھًرا كي تقلل من خطر 12إلى 9، لمدة
.تحول السل الكامن إلى مرض السل النشط

لسل مجانـًا في تتوفر جمیع أنواع العالج ضد مرض ا
أن یطلب الحصول على ھذه ع طبیبك ویستطی.أونتاریو

.األدویة من الوحدة الصحیة

مرض السل ومرض بینالعدوى المشتركة 
HIVالمناعة نقص

الذي یتسبب في HIVالمناعة ینجم عن فیروس نقصمرض 
إضعاف جھاز المناعة في الجسم وبالتالي یجعل محاربة 

ویعتبر مرض السل، في مختلف .مرض السل أكثر صعوبة
أنحاء العالم، السبب األول الذي یؤدي إلى الوفاة بین المصابین 

لھذا، فإن األشخاص المصابین و.المناعةنقصبمرض 
ن یحصلوا على نقص المناعة یجب أبمرض السل ومرض 
ویتم عالجھم في ھذین المرضین المعلومات الالزمة عن

.أسرع وقت ممكن

مرض السـل المقاوم لألدویة 

مرض السل المقاوم لألدویة ال یتجاوب مع معظم أنواع 
إذا لم یتناول الشخص المصاب .المعروفةالمستعملةجالعال

ا األدویة الالزمة بشكل منتظم، فإن بكتیریالنشطبمرض السل
وھذا یؤدي، بالتالي، إلى نشر .السل قد تصبح مقاومة لألدویة

.خرینیض إلى اآلربكتیریا السل المقاومة لألدویة من ھذا الم
ویات مختلفة من مرض وتنتشر في مختلف أنحاء العالم مست

یصعب عالجھا ض ھذه األنواع عوب.السل المقاوم لألدویة
ولھذا، فإنھ من الضروري أن تتناول جمیع .إلى حٍد كبیر

.األدویة حسب نصیحة الطبیب

:اتصل بـ،إذا أردت المزید من المعلومات
فریق مكافحة األمراض المعدیة 

دن لنـ–حدة الصحیة في میدل سكس وال
.2330فرعي 5317-663-519

موارد معلومات وخدمات 

التضامن لمكافحة داء السل 
www.stoptb.org
منظمة الصحة العالمیـة
www.who.int/en/

امة في كنـداھیئة الصحة الع
www.publichealth.gc.ca

رابطة الصحة الرئویة في كنـدا
www.lung.ca

لجنة مكافحة مرض اإلیدز في لندن 
www.aidslondon.com

مرض الســل

لیـس مجـرد مرض
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