
 سل چگونه از بيمار به فرد سالم منتقل می شود ؟ 

اين ذرات در صورتی که مبتال به سل ريوی باشيد توسط سرفه . ميکروب سل به صورت ذرات ريز وارد هوا شده و نظير سرماخوردگی منتقل می شود 
دقيقه صحبت کردن  ۵ذره ميکروبی وارد هوا نمايد و  ٣٠٠٠يک سرفه می تواند . می شوند ،عطسه ، صحبت ، خنده و يا فرياد شما ، ايجاد و در هوا پخش 

اين ذرات ميکروبی چون بسيار کوچک هستند ، در هوای موجود در هر فضای . نيز همين تعداد ذره توليد می کند و عطسه نيز تعداد بيشتر ايجاد می نمايد
روز از بين  ١٠تا  ٨ميکروب سل در خلط کامًال خشک شده و يا در گرد و غبار معلق پس از . ق باقی بمانندبسته برای مدت طوالنی می توانند به طور معل

لذا هوای اطاق . ماه زنده مانده و در خلط در حال پوسيدن و تجزيه ، هفته ها و ماهها مقاومت دارد ۶اين ميکروب در خاک سرد و سايه دار حداقل . می رود
  .سل توسط شما ، می تواند حتی در زمان غياب شما نيز موجب انتقال بيماری گرددآلوده شده به ميکروب 

ساعت به  ۴٨زمانی که فرد سالم در هوای آلوده به اين ذرات ميکروبی تنفس کند، ميکروب سل را وارد ريه خود کرده و اين ميکروب خود را در عرض 
  .و اجازه گسترش و فعاليت را به ميکروب سل نمی دهد ولی بعد از آن بدن دفاع کرده. نقاط مختلف بدن می رساند

  .جهت انتقال بيماری سل ، تماس های طوالنی و ورود تعداد زياد ميکروب سل نياز است 

. دارد تماسانتقال ميکروب سل از شما به اطرافيان بستگی به سه عامل واگير بودن بيماری سل شما ، محيطی که تماس در آن اتفاق می افتد و مدت زمان 
  .بهترين راه برای توقف انتقال، دوری شما از اطرافيان و شروع درمان دارويی می باشد

مان حتی در شروع درمان دارويی در کاهش انتقال بيماری بسيار موثر می باشد به طوری که واگيری بيماری سل شما را سريعًا بعد از دوهفته از شروع در
  .داده و در طول زمان مصرف دارو ادامه خواهد داد صورت مثبت بودن آزمايش خلط شما کاهش

  .افرادی که به مدت طوالنی در تماس نزديک با بيماران مسلول واگير می باشند بيشترين ميزان خطر ابتالء به سل را دارا هستند

ه دليل تماس با ميکروسکوپ سل، در معرض خطر اين افراد ب. تماس نزديک بيمار معموًال با اعضای خانواده، هم اطاقی ، دوستان و همکاران رخ می دهد
  .ابتالء به عفونت سل می باشند

  .مکان های پرازدحام ، کوچک ، سربسته ، کم نور ، بدون تهويه مناسب و مرطوب بهترين شرايط را برای تسهيل انتقال عفونت ايجاد می کنند

ذا در کشورهای گرمسير تماس مستقيم اشعه آفتاب روش مناسبی برای از بين بردن ل. دقيقه باسيل سل را از بين می برد ۵تابش مستقيم آفتاب در عرض 
  .به همين دليل گسترش و سرايت بيماری بيشتر در خانه ها يا کلبه های تاريک اتفاق می افتد. ميکروب سل است 

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

 ود 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 ديوارهور. خير
در ريه  لذا در اين حالت در اکثر موارد فرد حتی متوجه ورود ميکروب به بدن خود و اين دفاع بدن. 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

اين  در. 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 

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

 


