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ما هو مرض السل
مرض السل (ويسمى أيضا ً الدرن أو التدرن الرئوي ،تي بيي سيي  TBCأو تيي بيي  )TBهيو ميرض
وبائي معيدي تسيهه بكتيرييا المتطريرا السيلي  .وهيي ايا ا ميا تسيهت التايائ اليرئتي ولكي قيد تي يت
مختلف أجزاء الجسم الى سهيل المثال الغد الليمطاوي أو الايكل العظمي أو الدماغ أو الكليتي .
إن مرض السل هو مرض اا ي في أجزاء كهيرا م العالم ،وفي كل ايا يميوا الميييي مي ال يا
بسهت المرض .وفي السويد ي ائ حوالي  066-066شخص س ويا ً باذا الميرض وهيذا يعيا ل  0مي
كل  066 666نسم  .وهذا أحد أ نى األادا فيي العيالم .وأغليت اليذي ي يابون بيالمرض ه يا هيم مي
الشهائ المولو ي خارج السويد .ويمك أن ي ائ كهار الس بالسل أيضاً ،ولك غالهيا ً ميا يكونيون قيد
حملوا المرض بشكل خاميل (كيام ) لسي واا ايدا .والعدييد مي مر يى السيل المسي ي موليو ون فيي
السويد.
كيف تنتقل عدوى السل؟
ت تقل اد وى مرض السل مي خييل المر يى الهيالغي الم يابي بالسيل الرئيوي المطتيو  .ومي غيير
المعتيا أن يكيون حاميل الميرض معيديا ً قهيل سي المراهقي  .ت تشير الهكتيرييا اي قرييه الايواء ا يدما
يسعل المريض أو يعرس ويست شه شخص آخر رذاذ المريض المحتوي الى الهكتيرييا .ت تقيل ايدوى
مرض السل في المقا األول ا د االت ال القريت والرويل األمد .ولايذا غالهياً ميا يي ائ األشيخا
الذي يعيشون في م زل واحد .ي عدي الوالدان أقطالاما ،كما ت تشر العيدوى بيي األقيدقاء الحميميي .
م غير الشائع أن ت تقل العدوى ا د التواقل المؤقت ،الى سهيل المثيال فيي أمياك العميل .وكيل مي
يتم تشخيص إقابت بمرض السل الرئوي سيح ل مي قهيهي اليى قواايد التعاميل لكيي يتج يت نشير
العيدوى إليى ارخيري  .ووفقيا ً لقيانون الحمايي مي األميراض المعديي في ن الم يائ مليز باتهيا هيذ
القوااد .وبعد فترا م العيج باأل وي ت تاي العدوى ويتم إاي المريض باألمر.
ال ت تشر ادوى مرض السل ا قريه الرعا أو أ واا الرعيا أو الميبيس أو غيرهيا مي األشيياء.
أميا مييرض السيل الييذي ي يييت أجيزاء أخييرى مي الجسييم (مثييل الغيد اللمطاويي أو فيي الظايير) فاييو ال
يعدي .كما أن ادوى مرض السل ال ت تقل في الاواء الرله.
ما هو الفرق بين أن تُصاب بعدوى مرض السل وأن تكون مريضا ً بالسل؟
غالها ً ما يحتوي جسم كل مي يي ائ بميرض السيل اليى ايد كهيير مي الهكتيرييا ال شير  .وايا ا ميا
تكون أاراض المرض وا ح لديام ،وإذا كان السل قد أقائ الرئتي فيكون الميريض ا دئيذ معيدياً
لآلخري  .يمك ايج مرض السل باأل وي  .وإن لم يتم ايج السل فسيت تقل الهكتيرييا وتاياجم أاضياء
أخرى .ويمك أن يؤ ي مرض السل الذي ي ترك بي ايج إلى إقاباا مزم وإلى الموا.
الشخص الذي ي ائ بالعدوى وال يظار المرض الي يكون حاميً لما يسمى السل الخامل (الكام ).
حيث يكون اد الهكتيرييا أقيل وال تكيون نشير  .ال يكيون حاميل العيدوى مريضياً وليذله فايو ال يعيدي
ارخري  .ويمك أن ت شط الهكتيريا في وقت ما وا دها ي يه الشيخص مريضياً .ولايذا يمكي إارياء
األ وي لحاملي المرض م أجل الوقاي م المرض الحقاً ،وهو ما يسمى العيج الوقائي.
من الذي يُصاب بالسل؟

يمك أن ي ائ الجميع بعدوى السل ،وم بي الم ابي بالعيدوى ي يه شيخص واحيد مريضيا ً مي
كل اشرا م ابي بالعدوى .يمك أن تمير سي واا ادييدا مي امي العيدوى وحتيى مايور الميرض.
احتميييال ابقييياب الشيييديدا بيييالمرض يكيييون أكهييير ا يييد األقطيييال ال يييغار وال سييياء حيييديثاا اليييوال ا
واألشيخا اليذي ليديام ق يور فيي الجاياا الم يااي .ولكي كيل مي ي يائ بالعيدوى ،حتيى الشيهائ
األقحاء الهدن ،يمك أن يمر وا بالسل.
ما هي األعراض؟
األاراض األكثير شييواا ً ليدى الكهيار الم يابي بميرض السيل الرئيوي هيو السيعال اليذي يسيتمر ايدا
أسابيع ،حتى لو ح ل الشخص الى ايج اا ي بالمضا اا الحيوي  .وقد ي ائ الميرء أحيانيا ً بيالال
فيي ال يدر ومايور فيي اليهلغم .واألايراض المعتيا ا األخيرى هيي الحميى وفقيدان الشياي وفقيدان
الوان والتعرق الليلي الشديد والشعور بيالوه  .إذا كيان الميرء م ياباً بالسيل فيي أاضياء أخيرى ايدا
الرئتي  ،فتظار األاراض في تله األاضاء ،مثل تور الغد اللمطاوي وآال الظار وال دا .
غالهيا ً مييا يظايير السييل لييدى األقطييال بييالحمى فقييط ،وأحيانياً ب ي اراض مشييابا للربييو وتييور فييي الغييد
اللمطاوي  .ي هغي االت ال بالرهيت في حال تعرض قطل قغير لعدوى السل.
كيف يعرف المرء أنه مصاب بالسل؟
إذا شييه الرهيييت فييي أن شخ يا ً مييا قييد تعييرض لعييدوى مييرض السييل ،فيجييري اختهيياراً جلييدياً (اختهييار
السلي الجلدي  ،PPDو أو اختهار الد وأشع للرئتي ) .إذا بي ت هذ الطحوقاا ابقاب بالسيل وإذا
شه الرهيت ب ن المرض نشيط ،يؤخذ ا دئذ المزيد مي االختهياراا مثيل تحلييل اليهلغم أو تحلييل اي ي
م سائل الغسل الرئوي أو اي م الغدا المتضخم ميثيً .وبال سيه لطقطيال ،تي ؤخذ اي ي مي سيائل
الغسل م كيس المعدا.
كيف يجري اختبار السلين الجلدي ()PPD؟
اختهار السلي الجلدي هو اختهيار ييتم مي خييل حقي ميا ا بروتي يي مستخل ي مي بكتيرييا السيل فيي
الجلد .إذا كان المرء م اباً بعدوى المرض ،فيحدث ر فعل يظار بتور في الجلد .قد يستغرق األمير
 3-2أشار بعد ابقاب بالعدوى حتى تظار نتيج االختهار .ويمكي أن يسيهت االختهيار ر فعيل حتيى
لو لم يك الشخص م ابا ً بعدوى السل.
هل يمكن إجراء اختبار للدم لمعرفة ما إذا كان المرء مصابا ً بالسل؟
يوجد اختهار واحد يمك أن يهي ما إذا كان الشخص قد تعرض لعدوى السل أ ال .وكما هيو الحيال
في االختهار الجلدي ،ال يميز هذا االختهار بي المرض ال شط والمرض الخامل (الكام ) .يمك أحيانياً
استخدا تحليل الد بدالً ا اختهار السلي الجلدي أو استكماالً ل .
ماذا يحدث إذا أُصيب المرء بمرض السل؟
في حال أقيت المرء بمرض السل ،يتم ايج ب وي السل .ويمك ايج العيدوى والشيطاء إذا ت ياول
المريض العيج كل يو  .تهلغ فترا العيج ست أشار الى األقل واأل وي مجاني .
ماذا يعني تتبع العدوى؟
ا دما يمرض شخص ما بمرض السيل يجيري تتهيع العيدوى مي أجيل اكتشياى العيدوى ليدى ارخيري
مم يمك أن يكونوا قد أقييهوا بالعيدوى أو ممي قيد يحمليون الميرض .وييتم الطحيص بي جراء اختهيار
السلي الجلدي ( )PPDو أو أشع الرئتي  .إن تتهع العدوى أمر مام ويم ع انتشار السل ،ووفقا ً لقانون
الحمايي مي األمييراض المعديي في ن المييريض وكييل مي يييتم اسييتداا ملزمييون بالحضييور وإجييراء
الطحص .ويواج األقطال ال غار االحتمال األكهر في أن ي ابوا بمرض السل الشديد.
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ماذا تعني قواعد التعامل التي يقدمها الطبيب؟
ي ي ف ميرض السيل كميرض رخريير اليى العامي ر وفقيا ً لقيانون الحمايي مي األميراض المعديي فيي
السويد .وهذا يع ي أن العيج والرااي ال حي واالختهاراا مجاني  .كما يع ي أن م ي ائ بميرض
السل ال شط يكون ملزما ً وفه القانون باتها قوااد التعامل التي يقدماا الرهيت .ويجت الي أن يحضر
إلييى كييل الزييياراا لييدى الرهيييت والممر ي  .كمييا ي هغييي أن يشييترك فييي امليي تتهييع العييدوى واتهييا
القوااد التيي يقيدماا الرهييت لم يع انتشيار العيدوى إليى ارخيري  .إذا ليم يجيد الميرء أن قواايد التعاميل
معقول  ،فلي الحيه فيي أن يراليت ب ايا ا ال ظير ليدى قهييت مكافحي انتشيار العيدوى .وبانتظيار نتيجي
إاا ا ال ظر يجت اتها قوااد الرهيت.
هل يمكن أن يمرض المرء بالسل مجدداً بعد العالج؟
نعم ،إذا لم يتم ايج العدوى بشكل فعّال فيمك للمرض أن يظار مرا أخرى .لاذا فم الضروري أن
تتابع بدق العيج الموقوى للسل وال تساى ا ت اول األقرا  .باب اف إلى ذله يمكي لمي شيطي
م السل أن يتعرض للعدوى مرا أخرى م شخص آخر م ائ بالسل وم ثم يمك أن يمرض ميرا
أخرى.
هل يمكن التلقيح ضد السل؟
يم لقا السل (ترعيم د مرض السل  )BCGالحماي م أخرر أشيكال ميرض السيل مثيل التايائ
السييحايا ،ولك ي ال يحمييي بشييكل كيياى ييد السييل الرئييوي .إن األقطييال ال ييغار هييم األكثيير حساسييي
ويعرى التلقي في السويد لطقطال الذي يواجاون خرر أكهر في ابقاب بالعيدوى ،مثيل أول يه اليذي
يقابلون أقارئ م بي يكون السل فياا م تشراً أو م يزورون مثيل هيذ اليهي  .كميا يمكي أن ي يائ
د السل.
المرء بالعدوى أو المرض رغم ح ول الى لقا
أين يمكن إجراء الفحص الكتشاف السل؟
يييتم امييل فحييص السييل فييي مركييز الرااييي ال ييحي وفييي ايييا اا األقطييال والرئيي والعييدوى فييي
المستشيطياا .ومي المايم أن تهليغ الرهييت إذا ك يت تعتقيد أنيه قيد تعر يت لعيدوى السيل حيديثا ً أو فيي
إحدى المراا سابقاً في حياته .يمك الشطاء م السل باستخدا األ وي  ،وهي ال تكلف المريض شي اً.
اقرأ المزيد عن مرض السل

مركز ابرشا ال حي – www.1177.se :وابحث في الموقع ا مرض السل ()Tuberkulos
موقع معاد الحماي م األمراض المعدي http://www.folkhalsomyndigheten.se :
/
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