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MDR: Mult, Dru, Resistance  

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

DALY: Disability Adjust Life Year 

DOTS: Direct Observe Treatment System 
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 ساله در استان اردبیل 8هاي نزدیک خانوادگی در یک دوره  بررسی میزان انتشار سل در تماس

 چکیده 

استراتژي اصلی  .شوند بتال به سل میم در جهان میلیون نفر در سال 9ساالنه تقریبا .:هدفمقدمه و

ستراتژي برخورد در کنترل سل شامل درمان بیماران و بیماریابی فعال در موارد خاص است.در کشور ما ا

 ی درپروفیالکس اي براي  برنامهلی با افراد اسمیر مثبت شامل بررسی افراد داراي تماس نزدیک بوده و

  بالغین سالم ندارد.

نفر  98و از کلیه است  )Crass Sectional( این مطالعه از نوع توصیفی مقعطی ها: مواد و روش

اطالعات موجود  نفر بررسی شدند. 72ر مثبت داشتند مورد مسلولی که سابقه تماس نزدیک با فرد اسمی

و سپس داده ها با پر رسشنامه  با مصاحبه با همکاري آنان اخذ و پ و اشت استاناز دفاتر ثبت مرکز بهد

 د.یگردتجزیه و تحلیل  spssاستفاده از نرم افزار

ل از موارد س )%11نفر( 98بیمار سل  869از بین  مشخص شددر این مطالعه  یبررس یدر ط نتایج:

افراد  ین سنیانگیمثبت بوده است. م یمربوط به افراد مسلول با سابقه خانوادگ 91-84 يسالها یدر ط

  28±6/9 اند شدهسل  يماریدچار بپس از تماس با فرد اسمیر مثبت سال  2مسلول که در عرض  کمتر از 

از  بوده است. لسا 40 ±6/22  اند هشدمبتال به سل ازتماس، سال  2ي که با گذشت بیش از وافرادسال 

متغیرهاي دیگر مثل جنس، تعداد  .داشتند يویسل خارج ر %1/11و  يویسل ر% 8/88ن افراد مسلول یب

 روستاي بودن و مصرف سیگار تاثیر معنی داري در بروز زودرس سل نداشتند. -افراد خانواده، شهري

 انسال دارد.ینسبت به افراد م يشتریر بیتاث افراد جوان ییزایماریک در بیتماس نزد گیري: نتیجه

. به نظر يویموثر است نه در سل خارج ر يویک در بروز سل رین مشخص شد تماس نزدیهمچن

در بالغین نیز (مثل کودکان و افراد مبتال به ضعف ایمنی) بتواند با ایزونیازید رسد انجام پروفیالکسی  می

 کار نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.د هرچند این در پیشگیري از بروز سل بالغین موثر باش

سل ، تماس نزدیک ، فاصله زمانی کلمات کلیدي:



 

 

 1 ساله در استان اردبیل 8هاي نزدیک خانوادگی در یک دوره  میزان انتشار سل در تماس

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 کلیات

 



 

 

 2 ساله در استان اردبیل 8هاي نزدیک خانوادگی در یک دوره  میزان انتشار سل در تماس

 

 مسئله بیان و مقدمه -1-1

که این سال از طرف سازمان بهداشت  1993از سال سل یک مشکل عفونی دیر باز انسان است و 

شد کلیه موارد سل از کشورهاي مختلف تحت سیستم  جهانی سل  به عنوان یک اورژآنس جهانی معرفی

به تمام کشورها  DOTS گزارش دهی قرار گرفت و جهت مقابله با گسترش این بیماري دستور العمل

 30ش از ینده بیسال آ 10ند. در شو میون نفر در سال مبتال به سل یلیم 9 ینیبه طور تخم .ابالغ گردید

 ين در کشورهایبالغ يریشگیقابل پ يدرصد مرگها 26ت. سل عامل ون نفر در سال جان خواهند باخیلیم

سل مقاوم  ش مواردیمثل افزا یرات مهمییت از تغیها در کشور حکا رود. گزارش یدر حال رشد بشمار م

 .)4( دارد  MDR) به دارو (

ر یوممرگ  یاز علل اصل یکیکندو  یاست که انسان را مبتال م هایی يمارین بیتر یمیاز قد یکیسل 

وم یکوباکتریال مزمن است و در اثر مایباکترعفونت  يمارین بید.اشو میدر سرتاسر جهان شناخته 

 .)3( دشو میجاد یس ایتوبرکلوز

% از موارد و 85کند. سل ریوي در حدود  بیماري سل به دو صورت ریوي و خارج ریوي تظاهر می

ر نوع خارج ریوي، تقریباً تمامی اعضاي د .)12( دهد % موارد تشکیل می15در حدود  نوع خارج ریوي

ترین نقاط درگیر عبارتند از: غدد لنفاوي، پلور، دستگاه ادراري  ، ولی شایعمی باشدبدن در معرض ابتال 

 ها، روده و مننژ. تناسلی، استخوان

سال است که  20سال قبل شناخته شده و درمان کوتاه مدت بیش از  50اگر چه اصول درمان سل از 

رود، بیماران مبتال به سل هنوز در بسیاري از نقاط کشور تشخیص داده نشده و تحت درمان  ر میبه کا

میلیون نفر به بیماري سل مبتال هستند. در هر ثانیه یک  20گیرند. در حال حاضر بیش از  مناسب قرار نمی

ثانیه یک  10د و در هر وش میثانیه یک نفر به بیماري سل مبتال  4د. در هر شو مینفر با باسیل سل آلوده 

 ).13( میرد نفر در اثر ابتال به سل می


