
 چه افرادی بيشتر ممکن است مبتال به سل شوند؟ 

اين گروه از افراد را می توان به دو دسته تقسيم کرد، يک گروه افرادی .گروهی ازافراد جامعه نسبت به ديگران بيشتر در معرض ابتال به بيماری سل هستند 
ديگر افرادی را شامل ميشوند که دچـــار عفونت شده اند و شانس بيشتری هستند که بيشتر در معرض تماس با ميکروب و گرفتن عفونت سل هستند و گروه 

  .برای ابتال به بيماری دارند

 :گروه اول شامل 

   فرد در تماس نزديک و مستمر با بيمار مبتال به سل ريوی واگير •
   جوامع کم درآمد با خدمات بهداشتی ضعيف •
   .يع می باشداشخاص متولد شده در مناطقی از جهان که بيماری سل شا •
   )…نظيرزندان ها و آسايشگاه های سالمندان ، پناهگاهها و (افرادی که به مدت طوالنی در مراکز خاص نگهداری می شوند  •
   افراد معتاد به مواد مخدر تزريقی •
باال يا افراد بی نظير کارگران مهاجر از کشورهای با شيوع (گروههای ديگری از افراد جامعه که شيوع باالی بيماری سل دارند  •

   )خانمان
  افرادی که تماس شغلی با بيماران مبتال به سل دارند •

  :گروه دوم شامل 

   ).ايدز( HIVافراد مبتال به عفونت  •
   .افرادی که در دوسال اخير مبتال به عفونت سل شده اند •
   .افرادی که معتاد به مواد مخدر تزريقی هستند •
   .ندافرادی که سابقه درمان ناکافی سل دار •
   :افرادی که در موقعيت های خاص طبی نظير موارد زير هستند  •
   بيماری سيليکوز -)بيماری قند(ديابت  •
   درمان طوالنی با داروهای کورتن •
   )کاهنده سيستم ايمنی(مصرف داروهای پيوند اعضاء  •
   سرطان سر و گردن •
   سرطان خون و غدد لنفاوی •
   نارسائی مزمن کليوی •
   )يا بيشتر زير ميزان ايده آل% ١٠(پائين بودن وزن بدن  •
   ، معتادان به مواد مخدر تزريقی ، عفونت در دو سال اخير با ميکروب سل)ايدز(HIVعفونت  •
بخصوص بيماران ديابتی . برابر افراد عادی مستعد به پيشرفت عفونت ســـل می باشند ۴تا  ٢) بيماری قند(افراد مبتال به ديابت  •

  .خوبی کنترل نمی شوند بيشتر در معرض خطر هستند وابسته به انسولين که به

  

 آيا تمام افرادی که با ميکروب سل آلوده شده اند به اين بيماری مبتال می شوند ؟ 

 رهورود ميکروب سل به ريه ها مساوی با ابتالء به سل نيست ، چون سيستم ايمنی بدن در مقابل اين ميکروب دفاع کرده و اطراف آن را يک ديوا. خير
لذا در اين حالت در اکثر موارد فرد حتی متوجه ورود ميکروب به بدن خود و اين دفاع بدن در ريه . محکم دفاعی کشيده و آن را غيرفعال و خفته می کند 

  .به خاطر همين است که تاکنون يک سوم مردم به اين ميکروب آلوده شده اند ولی خود از اين موضوع اطالع ندارند. های خود نمی شود

در اين . موارد اين ديواره دفاعی به دالئل مختلف تخريب شده و ميکروب های خفته و غيرفعال سل بيدار شده و شروع به تکثير می کنند % ١٠تنها در 
پس فرد آلوده شده به . می گويند » بيمار مسلول«زمان به دليل فعاليت شديد ميکروب سل بيمار دچار عالئم بيماری سل می شود و در اين مرحله به اين فرد 

. اين فرد حتی ميکرووب سل به ديگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشی نيز نمی کند . بيمار نبودهو کامًال سالم می باشد) عفونت يافته(ميکروب سل 
  .ارندمثبت د) تست توبرکولين(ولی اين افراد تست پوستی سل . راديوگرافی ريه اين افراد نيز کامًال طبيعی خواهد بود

 و انواع آن کدام است ؟سل کدام عضو بدن را مبتال می کند 

لذا سل ريوی شايعترين نوع . می باشند ) شش ها(بيشترين عضوی که در بدن مبتال می شود ريه ها . اين بيماری قادر است تمام اعضای بدن را مبتال کند 
. ت نام همان عضو درگير ناميده می شوددر صورتی که سل اعضای ديگر بدن را به جز ريه ها درگير کند به آن سل خارج ريوی گفته شده که تح. سل است

  …و غيره و ) مننژيت سلی(نظير سل غدد لنفاوی يا سل استخوان يا سل ادراری يا سل مغز 

 


