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 چكيده

هاي سلي ايجاد  سل يك بيماري باكتريال مزمن است كه در اثر مجموعه مايكوباكتريوم :زمينه و هدف

نمايد . بررسي درصد به شكل غير ريوي تظاهر مي 15 درصد موارد به شكل ريوي و 85شود كه در مي

تواند اهميت بسزايي در ارزيابي ميزان و نحوه وضعيت اپيدميولوژيك بيماري سل در طول زمان مي

كنترل بيماري سل و روند توسعه شاخصهاي سالمت داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسي 

 بوده است.   1384-89طي سالهاي  ارس آبادشهرستان پاپيدميولوژيك وضعيت بيماري سل در 

اين مطالعه توصيفي مقطعي، بر روي تمام بيماران مبتال به سل كه در فاصله زماني  :روش بررسي

مراجعه و داراي پرونده ثبت شده پارس آباد  به مركز مبارزه با سل شهرستان 1389تا پايان  1384

ك ليست محقق ساخته بر اساس اهداف طرح و اطالعات بودند، انجام شد. براي جمع آوري اطالعات از چ

ثبتي بيماران استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آمار توصيفي در قالب جدول و نمودار در نرم افزار 

SPSS .آناليز شدند 

ميانه سني  سال و 3/16و انحراف معيار  12/32بيمار مبتال به سل با ميانگين سني  199تعداد : هايافته

با  5/57سال مورد مطالعه قرار گرفتند. ميانگين وزني بيماران  82تا  1دامنه سني بين  سال در  26

% بيماران ساكن شهر و بقيه 7/44% بيماران مرد و بقيه زن بودند. 3/49كيلوگرم بود.  1/14انحراف معيار 

طي شهرستان پارس آباد در ر مثبت و بروز سل ريوي اسميساكن روستا بودند. متوسط ميزان بروز كلي 

درمان در درصد موفقيت متوسط در يكصد هزار نفر بوده است.  3/11و  2/19برابر سالهاي مورد مطالعه 

% 2/32% ريوي و8/67از كل موارد سل مورد بررسي،  بود. %5/93طي سالهاي مورد بررسي بيماري سل 

داشت. وجود % موارد عود 5/1منفي بودند.  % اسمير1/11 و% اسمير مثبت 9/88خارج ريوي بودند. 

  .ندبود %8/32% و 36 بابه ترتيب غدد لنفاوي پلور و شايعترين ارگان درگيردرسل خارج ريوي 

و از روند نزولي توان گفت كه در ايران بروز سل ريوي اسمير مثبت بر اساس نتايج  مي گيري:نتيجه

اريابي از روند صعودي برخوردار بوده است. الزم است درصد موفقيت در درمان بيماري سل و درصد بيم

تري در مورد بيماري سل و انواع آن (ريوي ، خارج ريوي و سل مقاوم  كه مطالعات اپيدميولوژيك جامع

 به چند دارو) در آينده صورت گيرد.
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