
 عالئم انواع سل كدام است ؟ 

در كشور ما كه اين بيماري شيوع نسبتاً زيادي دارد در بسياري از موارد در . بيماري سل خود را به هر شكل ممكن است نشان دهد
اين تظاهرات ممكن است . بيماريهاي ديگر تظاهر نمايدبيماري سل ممكن است شبيه . تشخيص بيماري ، بايد سل را به خاطر داشت 

  .شبيه بيماريهاي ديگر نظير ذات الريه برونشيت ، آبسه ريوي ، سرطان و عفونت هاي قارچي باشد

  .بيمار مبتال به بيماري سل مي تواند داراي عالئم عمومي ، ريوي يا وابسته به ارگان هاي ديگر بدن و يا تركيبي از اين موارد باشد

  عالئم و نشانه هاي عمومي 

بيماري سل معموالً ايجاد عالئم بيماري مي نمايد ، ولي بسياري از بيماران حتي آنهايي كه بيماري پيشرفته دارند، عالئم خفيف و آهسته 
ت ممكن است تعدادي از بيماران مبتال به سل خارج ريوي نيز در حقيق. اي داشته كه ممكن است به طور معمول در نظر گرفته نشود

معموالً بايددر بيماران يا افراد بدون عالمت كه عالئم خفيف يا غيرواضح دارند، از طريق بررسي سابقه تماس، . بدون عالمت باشند
تعدادي از بيماران ممكن است در . راديوگرافي غيرطبيعي ريه ، واكنش مثبت تست سل و يا كشت مثبت ميكروب سل پي به بيماري برد

مدت چند هفته تا چند ماه احساس خستگي ، بي اشتهايي ، كاهش وزن ، ضعف عمومي ، تعريق شبانه بخصوص در نيمه  ابتدا براي
اين عالئم و نشانه ها اغلب در زمان فعاليت كاري شديد يا استرس هاي هيجاني . فوقاني بدن ، قاعدگي نامنظم يا تب هاي خفيف نمايند

  .تشديد مي گردند

در اين حالت . ممكن است به صورت يك بيماري تب دار حاد، به همراه لرز و عالئم عمومي شبيه آنفوالنزا بروز نمايد سل در بيماران ديگر
بيماران تا زماني كه احساس مي كنند ، اين عالئم مربوط به يك عفونت ساده نظير سرماخوردگي بوده و خودبخود برطرف مي شود ، به 

  .د ممكن است طوالني و مزمن شوندعالئم حا. پزشك مراجعه نمي نمايند

براي تشخيص معموالً . گاهي اوقات عالئم عمومي غيراختصاصي به صورت تب بدون علت مشخص ، تنها تظاهرات بيماري سل مي باشد
ه هاي يك سري بررسي هاي تخصصي نظير راديوگرافي و تصويرنگاري هاي متعدد از قفسه سينه ، نمونه برداري از ضايعات ، كشت از نمون

  .ريه ، پرده ريه و قلب، كبد و صفاق انجام مي شود كه ممكن است بيانگر نتايج غيرطبيعي باشد

  .در بعضي از مواقع نمونه برداري و كشت مغز استخوان و حتي جراحي شكم براي تشخيص الزم مي گردد

  عالئم و نشانه هاي سل ريوي و پرده ريه 

اين عالمت به طور آهسته در بيش از سه هفته شدت يافته منجربه . مختصر آغاز مي شود سل ريوي به طور مشخص همواره با يك سرفه
گاهي اوقات يك درد مبهم و يا شديد در . در برخي از موارد رگه هاي خوني در خلط وجود دارد. توليد خلط چسبنده يا چركي مي گردد

آن بيانگر درگيري شديد ريه ها ، تجمع مايع فراوان در فضاي تنگي نفس شايع نيست اما معموالً وجود . قفسه سينه احساس مي شود
تعدادي از بيماران عالئم خود را شبيه عالئم و نشانه هاي آنفوالنزا و . پرده هاي ريه و يا همراهي با بيماريهاي قلبي ريوي ديگر مي باشد 

  .برونشيت حاد يا ذات الريه تجربه مي نمايندسرماخوردگي شديد نظير سرفه هاي خلط دار، تب ، لرز ، درد عضالني و تعريق ، 

بسياري از بيماران مبتال . جمع شدن آب در ريه معموالً يك طرفه است و ممكن است همراه درد قفسه سينه با كيفيت خرد كننده باشد
  .به اين نوع سل كه به آن سل پرده ريه مي گويند ، عالئم عمومي مختصر دارند

  ريوي  عالئم و نشانه هاي سل خارج

  :سل غدد لنفاوي  -1



عالئم شامل . سل عدد لنفاوي گردن و فوق ترقوه شايع مي باشد. بيماري سل ممكن است هر يك از غدد لنفاوي بدن را درگير نمايد 
آن شده و  معموالً بيمار به دليل ايجاد يك توده در گردن سريعاً متوجه. بزرگي غدد لنفاوي و يا احتماالً خروج چرك از ضايعه مي باشد

جهت آزمايش تشخيص مي توان از مايع . تخليه خود بخودي از اين غدد ممكن است ديده شود. جهت تشخيص مراجــعه مي نمايد
  .چركي كشيده شده توسط سوزن يا نمونه برداري جراحي و يا مايع تخليه شده از محل خروج چرك استفاده كرد 

  :سل ادراري تناسلي  -2

نظير عفونت عود كننده ادراري با كشت منفي از نظر ميكروب هاي بيماريزاي شايع ، وجود بدون دليل خون در ادرار،  به دنبال يافته هايي
تب هاي عود كننده بدون منشأ مشخص يا شواهدي در عكس كليه ها دال بر عالئم غيرطبيعي در لگنچه هاي ، لگن ، ميزراه يا مثانه 

مردان ممكن است بيماري را به . ود داشته باشد، بايد سل ادراري تناسلي را در نظر گرفت بخصوص اگر نواحي متعددي از درگيري وج
در . صورت يك برجستگي تسبيح مانند در مجراي برنده اسپرم در لمس، مجراي ترشحي در كيسه بيضه يا سفتي پروستات تجربه نمايند

  .بيماريهاي التهابي لگن يا نازائي باشد زنان ممكن است تظاهرات به صورت قاعدگي نامنظم يا قطع كامل آن،

تشخيص به طور معمول توسط كشت هاي مكرر از نمونه هاي اولين ادرار صبحگاهي يا براساس آزمايش هاي كشت و بافت شناسي از 
  .نمونه هاي آسيب شناسي به دست مي آيد

  :سل استخوان و مفاصل  -3

تب و درد موضعي در درگيري استخوان شايع مي . عفونت استخوان ديده مي شود  درگيري استخواني معموالً به صورت التهاب مفاصل و
در برخي از موارد اين ضايعات . مهره هاي تحتاني قفسه سينه و مفاصلي كه وزن زيادي را تحمل مي نمايند معموالً درگير مي گردند. باشد

بيماري استخواني سل اكثراً در . سابقه درگيري ريوي نيز ندارند نيمي از اين بيماران. در عكس برداري هاي معمولي نيز ديده نمي شود
  .سنين كهولت ديده مي شود

  :سل مغز و اعصاب  -4

مننژيت اكثراً در . رفتار غيرطبيعي ، سردرد و تشنج نشان دهنده مننژيت سلي مي باشد و اكثراً به دليل انتشار خوني ايجاد مي شود
صورت نخستين عارضه اولين عفونت سلي ديده شده ، اما ممكن است در هر گروه سني ديگر نيز رخ نوزادان و كودكان كم سن و سال به 

  .دهد

  ):روده بند(سل صفاق  - 5

سل شكمي يا صفاق خود را به صورت تجمع آب در محوطه شكم و تب نشان داده و گاهي اوقات در لمس شكم حالت خميري شكل 
  .داشته و يا حاوي توده خواهد بود 

  ):ارزني(منتشر  سل-6

بيماري ممكن است به صورت حاد به همراه تب، تنگي نفس و سياهي انتهاي . مي تواند در هر سني رخ دهد ) سل ارزني(انتشار خوني 
  .دست و پا و لبها بروز نموده و يا به صورت يك بيماري مزمن به همراه عالئم عمومي خود را نشان دهد

  تشخيص بيماري سل چگونه است ؟ 

سه نوبت آزمايش خلط ) بيش از سه هفته سرفه داشته و يا خلط خوني دارند(خيص بيماري سل ريوي در قدم اول در افراد مشكوك تش
  .مي باشد



اگر ميكروب سل در آزمايش خلط . در آزمايشگاه سل با بررسي خلط در زير ميكروسكوپ مي توانند ميكروب سل را مشاهده نمايند
  .از ريه هاي بيمار مي تواند پي به وجود بيماري سل در بيمار ببرد) راديوگــرافي(ا عكس برداري مشاهده نشد آنگاه پزشك ب

انواع سل ديگر را مي توان با آزمايش ادرار ،آب جمع شده در ريه ها و يا شكم و نمونه برداري از غدد لنفاوي و ديگر ضايعات شناسايي 
  .كرد

  براي آزمايش خلط چه بايد كرد؟ 

شما مي توانيد . ترشحات بيني و بزاق خلط نبوده بلكه خلط عبارت است از موادي كه از ريه ها بعد از يك سرفه عميق خارج مي شود 
افرادي كه مشكوك به سل ريوي مي باشند . راهنمايي الزم را در خصوص چگونگي جمع آوري نمونه خلط از مسئولين آزمايشگاه بپرسيد 

بهتر است كه اين سه نمونه خلط به شكل سه نمونه خلط صبحگاهي در سه روز . بر روي نمونه خلط انجام دهندبايد حداقل سه آزمايش 
  .متفاوت جمع آوري گردد

  .بايد از تحويل ترشحات بيني ، گلو و يا بزاق كه نمونه هاي نامناسب مي باشند پرهيز نماييد

  :به ترتيب زير انجام دهيد توصيه مي شود مراحل زير را جهت تهيه يك نمونه خلط خوب 

  نظافت و شستشوي دهان توسط آب جوشيده سرد شده -1
  رفتن به فضاي باز مثالً حياط و بدور از افراد ديگر -2
  تنفس عميق سه بار پشت سرهم -3
  بعد از سومين تنفس عميق ، سرفه محكم و سعي در خارج كردن خلط از عمق ريه ها -4
  ق مرباخوري در داخل ظرف تحويلي توسط آزمايشگاهخروج خلط به اندازه يك قاش -5
  .ماندن در فضاي باز تا زماني كه سرفه متوقف گردد -6

در صورتي كه نمي توانيد خلط خود را خارج نماييد تنفس بخار آب و شربت هاي خلط آور ممكن است در تحريك توليد خلط موثر 
انجام داده ، سپس يك دم عميق كشيده و سرفه محكم نماييد ، سپس خلط در اين حالت چندين تنفس طبيعي در بخار مرطوب . باشند

  .خود را پس از خارج كردن از عمق ريه به داخل ظرف جمع آوري نمونه بريزيد

به دليل اين كه ايجاد خلط از اين طريق بسيار . دقيقه زمان الزم است  15معموالً جهت جمع آوري نمونه خلط توسط سرفه هاي عميق 
  .نظير بزاق مي باشد بايد در اين رابطه به آزمايشگاه تذكر الزم را بدهيد آبكي و

مشخصات شما و تاريخ . نمونه خلط بايد در ظروف مورد اطمينان كه توسط آزمايشگاه در اختيار شما گذاشته شده جمع آوري نماييد 
. كي تميز قرار داده و آن را سريعاً به آزمايشگاه برسانيدظرف را در يك كيسه پالستي. جمع آوري بايد بر روي بدنه آن الصاق شده باشد 

  .ساعت نگهداري شده اند مناسب نيستند 24نمونه هاي خلطي كه بيش از 

  براي آزمايش ادرار چه بايد كرد ؟ 

. ش مناسب مي باشدنمونه وسط ، اولين ادرار صبحگاهي جهت آزماي. ابتدا بايد محل خروج ادرار را با آب و صابون به خوبي شستشو دهيد 
نمونه ادرار صبحگاهي در سه روز متفاوت در ظروف استريل جداگانه توصيه شده توسط آزمايشگاه ، جهت بررسي وجود  3معموالً حداقل 

به دليل اين كه آنتي بيوتيك ها باعث مهار رشد ميكروب سل در ادرار مي شوند ، مناسب است كه بيمار قبل . ميكروب سل نياز مي باشد 
  .از دادن نمونه آنتي بيوتيك مصرف نكرده باشد

  .ساعت نگهداري شده باشند براي كشت مناسب نخواهند بود  24ميلي ليتر بوده و يا بيش از  40نمونه هايي كه كمتر از 



  

 


