
 

Tuberculosis 

 توبرکلوزیس

 فاروق یوسفی
 91دندان پزشکی 

 تعریف و اهمیت بیماری

 سل یک بیواری عفًَی است کِ تَسط

کخ( ایجاد تَبرکلَزیس)باسیلهایکَباکتریَم

کٌذ اها ّا را درگیر هیاز ارگاىبسیاری  کٌذ.هی

 هْوتریي ارگاى درگیر سیستن تٌفسی است.

ٍ ًیس  ّایی برای پیشگیریبا ٍجَد ٍاکسي

دارٍّای هَثری برای درهاى، یک سَم هردم 

جْاى بِ اشکال هختلف سل هبتال ّستٌذ. در 

ّر ثاًیِ ًیس یک ًفر بر اثر ابتال بِ ایي بیواری 

 دٌّذ.جاى خَد را از دست هی

راُ اًتقال بیواری ررات هعلق در َّا، شیر 

باشذ. آلَدُ بِ باکتری ٍ یا تلقیح هستقین هی

ال ریَی دارًذ ٍ از سرفِ افرادی کِ سل فع

برًذ هْوتریي هٌبع اًتقال ّای هکرر رًج هی

 آلَدگی ّستٌذ.

 عالئم

طایعتریو ه نَهتریو عالیم شل شرفٌ 

ٍفتٌ، ٍهراً ةا  2پایدار ةٌ ندت ةیض از 

 خلط فراهان اشت.

تب، درد كفصٌ شیيٌ، تيگی ىفس، کاٍض 

خالی، خصتگی ه تعریق ةدةُی اطتَا، ةی

ر عالیم ةیهاری ٍصتيد. عالیم طتاىٌ از دیگ

 خارج ریُی ىیز ةٌ ارگان درگیر ةصتگی دارد.

 تشخیص

ی ی ةررشتظخیع ةیهاری ةیظتر ةر پایٌ

خلط ةیهار نظکُک ةٌ اةتال اشت. از ىُعی 

ىیز اشتفادً  DPPتصت زیرپُشتی ةٌ ىام 

 طُد کٌ زیاد اختػاغی ىیصت.نی

 

 درمان

ی ٌىکتٌ نَم در درنان ةیهاری اغالح تغذی

 فرد نتتال اشت.

ناً ةٌ طُل  6ی درنان دارهیی عهُنا دهرً

دارهی  4ناً ىخصت ةا  2اىجاند0 نی

ایزهىیازید، ریفانپیو، پیرازیيانید ه 

ناً ةعدی ةا ده دارهی  4اتاىتُتُل ه 

 ایزهىیازید ه ریفانپیو.

 

Farooq Usefi 



 

ىُزادان نادران نتتال ةٌ شل ریُی ةا اشهیر  

 خلط نثتت.

شال کٌ در نعرض  6تهام کُدکان زیر  

اىد انا ىظاىٌ ٍایی دال ةر ةیهاری  اةتال ةُدً

 شل ىدارىد.

ةیهاران دچار ضعف شیصتم ایهيی، افراد  

نتتال ةٌ دیاةت کيترل ىظدً ه ةیهاران دچار 

ىارشایی کلیٌ کٌ دارای تصت تُةرکُلیو 

نثتت ٍصتيد)در غُرت درخُاشت پزطک 

 نتخػع(.

 

شال ه ةاالتر کٌ در  7ةرای کُدکان 

اىد كتل از نُعد نلرر نراجعٌ ىکردً

تللیح هاکصو ةاید تصت شل اىجام طُد 

تی کٌ اىدهراشیُن خاغل از ه در غُر

نیلی نتر اشت هاکصو  6تصت زیر 

 تللیح طُد.

در ده نُرد نهيُع  GCBتللیح هاکصو 

اشت0 ىُزادىی کٌ عالیم تب زرد دارىد. 

 ٍصتيد. VIH/ ىُزاداىی کٌ نتتال ةٌ 

تُج0ٌ یک ةار تللیح هاکصو ةرای تهام 

 کيد.طُل عهر کفایت نی

 

 پیشگیری

نَهتریو راً پیظگیری از درنان شل 

یان ةٌ شل ریُی درنان كطعی تهام نتتال

ةا اشهیر نثتت اشت؛ لیکو ةا رعایت یک 

تُان خطر اةتال را تا شری اغُل کلی نی

 خدهد زیادی کاٍض داد.

 

 اقذامات عمومی

ارتلای شطح ةَداطت در جانعٌ ه 

 ندیط زىدگی افراد.

 آنُزش عهُنی ةَداطت.

ةركراری تَُیٌ ه ىُر کافی در نيازل ةٌ 

ٍا یک هیژً در نيازلی کٌ در آن

 کيد.نصلُل زىدگی نی

 

 اقذامات اختصاصی

 5پرهفیالکصی دارهیی ةا ایزهىیازید)

گرم ةٌ ازای ٍر یک کیلُگرم هزن نیلی

ةدن( فلط در افراد در نعرض خطر ةاال 

 0ذیلةٌ طرح 

 

 GCBواکسیناسیون با 

ةراشاس دشتُرالعهل کظُری الزم اشت کٌ 

ةده تُلد ةٌ طکل داخل جلدی در اکصو در ه

 0.05كصهت فُكاىی ةازهی چپ ه ةٌ نلدار 

ةرای کُدکان زیر یک نیلی لیتر تزریق طُد. 

 گردد.نیلی لیتر تُغیٌ نی 0.1شال 

 


