سل و جذام
در چmodir ١٠:۵۶ - ٢٧/٠١/١٣٩٣ ,ارسال شده توسط
سل:
عامل بيماري سل انساني مايكوباكتريوم توبركلوزيس مي باشد .تا كنون بيش از  ١۶۵گونه در جنس مايكوباكتريوم شناخته
شده كه قادر به ايجاد عفونت موضعي و منتشره در انسان مي باشد ليكن بعضي گونه ھا در حيوانات ايجاد عفونت كرده و
بعضي ساپروفيت و فاقد توانايي عفونت مي باشند.
مايكوباكتريوم ھا انگل ھاي دورن سلولي و اصوال ھوازي اجباري ھستند فاقد توكسين بدون حركت  ،بدون اسپور و بدن
كپسول مي باشند كه بعد از اسپور باكتري ھا مقاوم ترين ميكروارگانيسم ھاي شناخته شده نسبت به مواد گندزدا و آنتي
بيوتيك ھا ھستند.
از نظر باليني مايكوباكتريوم ھا به سه گروه تقسيم مي شوند.
 -١پاتوژنھاي اجباري كه شامل مجموعه مايكوباكتريوم توبركلوزيس عامل بيماري سل و مايكوباكتريوم لپره عامل بيماري جذام
مي باشد.
 -٢پاتوژن ھاي فرصت طلب كه در محيط آزادانه زندگي كرده و موجب بروز عفونت ھاي فرصت طلب مي شوند.
 -٣ساپروفيت ھا كه به ندرت موجب بيماري در انسان مي شوند.
عالﯾم بيماری سل:
سرفه پاﯾدار به مدت بيش از سه ھفته ھمراه با خلط و گاھی خلط خونی  ،تب ،درد قفسه سينه  ،تنگی نفس ،کاھش وزن
 ،کاھش اشتھا ،بی حالی  ،خستگی و عرق شبانه از عالﯾم سل رﯾوی ھستند.
جمع آوری خلط و تعداد نمونه ھا:
برای نتيجه گيری دقيق از ﯾک آزماﯾش  ،نمونه مورد بررسی باﯾد به روش صحيح جمع آوری شود .نمونه خوب نمونه ای است
که:
 -١از محل ضاﯾعه و به مقدار کافی گرقته شده باشد.
 -٢در ظرفی مناسب با ثبت مشخصات کامل بيمار قرار گيرد.
 -٣در وضعيت مناسب نگھداری شود ،و به روش صحيح انتقال ﯾابد.
ميکروب سل را می توان از خلط،ادرار ،ماﯾع مغزی نخاعی ،ماﯾع آسيت و ساﯾر ماﯾعات بدن جداکرد.ھمچنين می توان آن را در
ترشحات حفره ھای باز چرکی و نمونه ھای نسجی ﯾا تکه ھای برداشته شده از اعضای بدن جستجو کرد.
جھت تشخيص سل رﯾوی،خلط بھترﯾن نمونه است .ﯾک نمونه خلط خوب عبارت است از  :مواد ترشحی حاصل از رﯾه ھا پس
از سرفه عميق.بنابراﯾن باﯾد حتما سه نمونه خلط مورد آزماﯾش قرار گيرد:
نمونه اول :در اولين مراجعه بيمار به واحد بھداشتی درﯾافت می شود.
نمونه دوم :خلط صبحگاھی است .برای جمع آوری اﯾن نمونه  ،بيمار باﯾد بعد از برخاستن ازجای خود در محيط باز پس از ﯾک
نفس عميق  ،با سرفه ،خلط خارج شده را در ظرف برﯾزد.
نمونه سوم  :ھمزمان با مراجعه بيمار برای تحوﯾل نمونه دوم ) خلط صبحگاھی ( به واحد بھداشتی-درمانی درﯾافت می
شود.
تشخيص سل :

تشخيص قطعی سل براساس کشف عامل عفونی در نمونه خلط ﯾا ترشحات بيمار با مشاھده ميکروسکوپی و با انجام آزمون
کشت امکان پذﯾر است.آزماﯾش الم مستقيم ﯾکی از ساده ترﯾن روشھای بيمارﯾابی در خصوص بيمارانی است که عامل
اصلی انتقال وانتشار قطرات عفونی و ﯾا ذرات آئروس ) از طرﯾق عطسه و سرفه( در اجتماع ھستند.
تشخيص آزماﯾشگاھی برپاﯾه دو روش مشاھده ميکروسکوپی و کشت بر روی نمونه ھای ارسالی )خلط وترشحات دستگاه
تنفسی  ،ماﯾعات آسپيره حاصل از شستشوی دستگاه گوارش،ادرار،مدفوع ،خون ،بافت و دﯾگر ماﯾعات بدن ( صورت می گيرد.
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