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  مقدمة الطبعة األوىل
  

 السل" بكتاب IUATLDرحب االحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض الرئة 
  .بكل االهتمام والعرفان باجلميل والفخر" ة السريري املمارسةيف

 باالهتمام، ألن السمات السريرية للمرض هي جزء من املعرفة األساسية 
  .مع اتمعالالزمة لكل من يتعامل مع الفرد وكل من يتعامل 

بالعرفان باجلميل، ألن املمارسني غري املتخصصني والعاملني يف جمال الصحة 
  . كانوا يف أشد احلاجة منذ فترة طويلة إىل مثل هذا النوع بالذات من الكتيباتمةالعا

بالفخر، ألن هذا الكتاب هو نتيجة اهود املشترك الثنني من قدامى أعضاء 
ع أحد اختصاصيي طب األطفال، ولديهم مجيعا جتربة هائلة مع االحتاد األكثر احتراما م

يدل الكتاب . مرضى السل ومع املشاكل واالحتياجات على املستويني الوطين والدويل
على نشاطهم الذي مل يعرف الكلل يف حماولة منح زمالئهم ومرافقيهم املكافحني حتت 

  .الظروف الصعبة، املعرفة املفيدة

اسخة للوقاية والتشخيص وعالج السل، كما لدينا فكرة عن لدينا اآلن مناهج ر
  .برامج السل الوطنية اليت متدنا بالنظام الذي يربز الوسائل الفعالة

يبقى السل أكرب قاتل يف : نبهت الدراسات احلديثة مداركنا إىل حجم املشكلة
ناس إصابة العامل كمرض منفرد، فهو يهاجم الصغار كما يهاجم الكبار، كما أن أسواء ال

 سنة، مثال اآلباء والعمال وقيادات 59 و 15هم البالغون الذين تتراوح أعمارهم بني 
 املبلدان الع يف جتنبهامن كل حاالت الوفيات اليت ميكن % 26يتسبب السل يف . اتمع
  .الثالث
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 السل عداوى يزداد ناقوس اخلطر إنذارا يف العديد من البلدان نتيجة لتفاعل 
، وبالرغم من ذلك يبقى السل قابال للشفاء حىت )HIV(عوز املناعي البشري وفريوس ال

نأمل أن تكون إعادة التعبئة . HIVصاب بفريوس العوز املناعي البشري يف املريض امل
  . إلصابات ذا املرضاحلالية ضد كارثة السل العتيقة قادرة على أن تكبح اندالع ا

عاجلة الكيميائية التكلفة أن املمردود ل وباإلضافة إىل ذلك، فقد ثبت  بتحالي
 من أرخص التدخالت ة واحدي، يف حدود هيكل الربامج الوطنية، هالقصرية األمد

ضد احلصبة أو العالج باإلمهاء الفموي لإلسهال بنفقات التمنيع الصحية باملقارنة 
)ORT (مثال.  

ل عن سيجد الذين حياربون السل، ذلك الرفيق الرهيب غري القابل للفص
إن هذا الكتاب الواضح الشامل هو حليف قوي يساعدهم على إمتام مهمتهم . اإلنسان

بكفاءة وفهم أفضل وإنسانية أكثر، وسيختصرون الوقت يف الوصول إىل التشخيص 
الصحيح واملعاجلة املناسبة للحاالت، مما يؤدي إىل توقف استمرارية املرض وفتح الطريق 

  .إىل زواله

  ونالدكتور انك روي
  املدير التنفيذي لالحتاد الدويل

  وأمراض الرئةملكافحة السل 
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  متهيد للطبعة الثانية
يف البداية طلب األستاذ الدكتور ديفيد موريل، املدير الشريف ملؤسسة املواد 

، من املؤلفني كتابة هذا الكتاب لألطباء غري )TALC(التعليمية بتكلفة زهيدة 
.  البلدان اليت يرتفع فيها معدل انتشار مرض السلاملتخصصني وللمهنيني الصحيني يف

ووجدنا يف هذا الطلب حتديا مثريا حملاولة إنتاج كتاب بلغة بسيطة، يستفيد منه العاملون 
وكان القصد من الكتاب يف البداية هو أن . الذين اليتاح هلم سوى القليل من املوارد

لسريري البد من احتوائه يف إطار يكون حول السل السريري، على أننا رأينا أن السل ا
فمن خالل إطار العمل هذا دون سواه ميكن حتقيق . الربناج الوطين ملكافحة السلعمل 

الفعالية يف تشخيص ومعاجلة العدد الغفري من املرضى، ومن خالله أيضا ميكن أن يؤدي 
  . شفاء أعداد كبرية إىل حتقيق الوقاية على مستويات عريضة

تمثل يف أن يفيد الكتاب بعض األطباء واملهنيني الصحيني لقد كان أملنا ي
العاملني يف عدد من البلدان، مث بدا من اجللي أنه قد لىب حاجة حقيقية حيث فاق الطلب 

 الفرنسية ، ولقد عملنا يف البداية على ترمجة الكتاب إىل لغات أخرى. عليه كل توقعاتنا
متوافرا ملن حيتاجه من البلدان يف أفريقيا واألسبانية والربتغالية حىت ميكن أن يكون 

. ولقد سررنا ملا وجدناه من رغبة العديد من البلدان إلنتاج أعدادا منه بلغاا.  وأمريكا
احل  لغة وكان يف خمتلف مر14 بعدة لغات وصلت إىل 1997وكما كتبنا فقد ظهر عام 

انت هنالك طبعات فإىل جانب اللغات اليت ذكرت، ك. اإلعداد بأربع لغات إضافية
بالروسية، واإليطالية، والكرواتية، والصينية، واملنغولية، والتايلندية، والفيتنامية، والعربية، 

ومن املتوقع أن تظهر طبعات أخرى بالرومانية، واألندونيسية، .  والفارسية، والتركية
ن ملوزعني الذيوحنن ندين بالشكر والتقدير للمترمجني والناشرين وا. واألردية والبنغالية

ويف تقدير أويل وزعت أكثر من سبعني الف نسخة مبختلف . قاموا بطبع هذه النسخ
 .  بلدا125اللغات يف 
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وقد دخل الكتاب ضمن الدورات الدراسية اليت قدمتها كل من منظمة الصحة 
  .ضاالعاملية واالحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض الرئة، ونأمل أن يستعني به آخرون أي

 :ولقد أعاننا يف الطبعة األوىل عدد غفري من اخلرباء الدوليني، منهم
Professor John Biddulph (Papua New Guinae),  
David Morley (TALC and UK),  
Drs Andrew Cassesl (UK),  
Keith Edwards (Papua New Guinea),  
A.D. Harries (UK and Malawi),  
Wendy Holmes (Zimbabwe and Australia),  
Kanwar K. Kaul (India), A.Kochi (WHO),  
Colin McDougall (UK),  
S.J. Nkinda (Ethiopia),  
Knut Ovreberg (Norway and IUATLD),  
S.P. Pamra (India),  
C.A. Pearsn (UK and Nigeria),  
Annik Rouillon (France and IUATLD),  
Sergio Spinaci (WHO),  
arel Styblo (Netherlands and IUATLD),  
H.G. ten Dam (WHO), Yan Bi-Ya (China).  

  .ونود مرة ثانية، أن نزجي هلم الشكر على كل ما قدموه
 فقد استفدنا كثريا من املناقشات اليت عقدت ، أما يف اإلعداد هلذه الطبعة الثانية

صحة العاملية واالحتاد الدويل مع اخلرباء الدوليني، وعلى وجه التحديد من منظمة ال
ونود أن نوجه شكرا خاصا إىل السيد الدكتور هانز رايدر . ملكافحة السل وأمراض الرئة

من االحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض الرئة الذي قام بقراءة الطبعة األوىل بالتفصيل مث 
 .أدخل عدة اقتراحات بناءة مت دجمها يف املنت
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 الرئيسية اليت اشتملت عليها هذه الطبعة يف الفصول اخلاصة وتوجد التغريات

.  بفريوس العوز املناعي البشري والسل، واألقسام اليت احتوت على املعاجلة الكيميائية
فمنذ صدور الطبعة األوىل، تطورت كثريا اخلربة يف جمال فريوس العوز املناعي البشري، 

ستعانة بالكتاب الذي أصدرته منظمة الصحة ولذا فقد قمنا بالتوسع يف هذا الفصل، باال
العاملية حول السل وفريوس العوز املناعي البشري، مرشد سريري أعده كل من الدكتور 

  .1996ماهر عام . هاريس والدكتور د. د. أ
وحنن نعرب عن امتناننا التام ملا أبداه الدكتور هاريس من انتقادات بناءة ملا 

  .أعددناه من مسودة
ا مبراجعة األقسام اخلاصة باملعاجلة الكيماوية حىت نتأكد من توافقها مع ولقد قمن

من كتاب منظمة الصحة العاملية املعنون،معاجلة السل، دالئل ) 1997(الطبعة الثانية 
كما قمنا مبراجعة امللحق اخلاص باختبارات التوبركولني على . إرشادية للربامج الوطنية

 ، عن االحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض الرئةضوء أحدث التوصيات اليت صدرت 
  .واملناقشات غري الرمسية مع العاملني مبنظمة الصحة العاملية

، "اجلزيئية"ويف السنوات القليلة املاضية، بذل الكثري من اجلهد على مسات السل 
حيث أن الكشف عن مكونات معينة للعصيات السلية قد يؤدي يف النهاية إىل التشخيص 

أما التصنيف الوراثي للذراري .  سريع للمرض، واالكتشاف السريع للمقاومة الدوائيةال
واليوجد من بني . الفرعية للعصيات فيسمح بالفعل باستعراف مصادر الفاشيات احمللية

 يعول عليها ورزهيدة التكلفة حبيث ، هذه الطرائق اجلديدة، طريقة سهلة بصورة كافية
ومن مث فلم يتضمن الكتاب أي تفاصيل . ة يف البلدان الفقريةميكن استعماهلا بصورة عام

 ، وما تزال البحوث مستمرة حبثا عن أدوية جديدة ومل يثبت أي منها فعاليته. خاصة ا
وبالنسبة هلذه . أو عدم مسيته أو زهد تكلفته حبيث ميكن أن حيتل مكانا يف املعاجلة الروتينية

  . ذر بالنسبة ملا يظهر من تطورات جديدةااالت، جيب توخي االحتياط واحل
ومما يدعو إىل احلزن واألسف، ما أصابنا من حدث جلل بوفاة الزميل الذي 

ونأمل أن ميثل  الكتاب، . 1996فرد ميللر، عام / شاركنا يف حترير الكتاب وهو السيد
 السل يف العديد من البلدان،  تذكارا ملا قدمه من عمل يف جمال طب األطفال، والسيما

 .يف األطفال، وال يفوتنا أن نسجل شدة افتقادنا له
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  شكر وتقدير للدعم املايل الذي قدمه كل من
 

 االتحاد الطبى لبريطانيا ونيبال -
االتحاد الكاثوليكى للتنمية عبر  -

  الحدود
ة، فى ـب، والذبحـالصدر، والقل -

  سكوتالندا
كة ـدات المسيحية، المملـالمساع -

  المتحدة
ل والصحة ـة السـة مكافحـجمعي -

  المجتمعية فى جنوب ويلز، استراليا
 
  مؤسسة داميان،  بلجيكا -
إدارة رعاية األطفال، جامعة نيو  -

  ، المملكة المتحدةسيليكا
المى للسل، منظمة ـالبرنامج الع -

  الصحة العالمية
  األستاذ دايفيد جنكيسن، ويلز -
 وفر هجرتا اوج هيجرتاـالنسفونره -

  الندجسكى
 
 
 
  
 يجى للصحة الوطنيةاالتحاد النرو -
 
  اوكسفام، المملكة المتحدة -
راليا ـك فى استـة سوراكيـجمعي -

  ونيوزيالندا
ة، ـل والرئـجمعية فيكتوريا للس -

 استراليا
 

- Britain Nepal Medical Trust 
- Catholic Association for 

Overseas Develoment (CAFOD) 
- Chest, Heart and Stroke, 

Scotland 
- Christian Aid, United Kingdom 
 
- Community Health and Anti-

tuberculosis Association of New 
South Wales, Australia 

- Damien Foundation, Belgium 
- Department of Child Health, 
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  الفصل األول
  حملة عامة حول السل السريري

  املقدمة  -1
  حول هذا الكتاب 1- 1

وضع هذا الكتاب لألطباء غري املتخصصني العاملني يف املستشفيات وأولئـك           
العاملني يف الرعاية الصحية األولية وغريهم من املهنيني الصحيني الذين قـد تـصادفهم              

 شفاء أغلب مرضـى      أن يف اإلمكان   ولقد ثبت . حاالت من اإلصابة بالسل أثناء عملهم     
ميوت الكثريون منـهم    لكن قد   و. السل احلديث التشخيص إذا ماعوجلوا معاجلة صحيحة      

  صـحياً  عـامالً أو   والـمـسئ  فإذا كنت طبيباً  . يف حالة عدم معاجلتهم بصورة سليمة     
  :يك أن ـفعل
  الختطىء التشخيص   •
   املعاجلة الصحيحة لفترة زمنية كاملةأعط   •

 ي املعد يضفهي حتول املر  .  املعاجلة اجليدة هي أهم أشكال الوقاية      أن وشك فيه ه  ومما ال 
  . انتقال العدوى يف اتمع فرص وهذا من شأنه خفض غري معٍديضإىل مر

  يشبه أحياناً   الصحيح   والوصول إىل التشخيص  . والسل مرض حيفز على التحدي    
 أن ايـة القـصة      تأكد لك لة  إذا جنحت يف حل املشك    ف.  فك رموز قصة بوليسية    ةحماول

 يف شفاء حاالت السل حـىت        كبري إىل حد ستكون اية سعيدة، واملعاجلة احلديثة تنجح       
  . بعدوى فريوس العوز املناعي البشريالذين تثبت إصابتهمبالنسبة للمرضى 

  
  بعض مما جيب أن تعرفه 2- 1

إذا كنت ستؤدي دورك يف مساعدة مرضاك والقضاء على السل يف بلدك، 
كما جيب أن تعرف كيف يكافح .  العدوىوعن مصدر عن أسبابه ليك أن تعرف شيئاًفع

هذا باإلضافة .م بهوملاذا يصاب بعضه ،معظم الناس هذه العدوى دون أن يصابوا باملرض
ويف حالة . أفضل سبل الوقاية من السلب أن تكون ملماًإىل أن عامة الناس يتوقع منك 
  . إلجناحه ببلدك، فعليك أن تتعرف عليه وتؤدي دورك وجود برنامج وطين ملكافحة السل
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13 املشكلة العاملية للسل  

 املعاجلة الكيميائيـة  ساعدت األموال واملوارد وحتسن مستوى املعيشة وانتشار          
 األربعني املاضية على حتول مشكلة الـسل يف البلـدان الـصناعية إىل         األعوامعلى مدار   

بقي يف البلدان الفقرية مشكلة من أكرب املشكالت علـى          على أنه   . مشكلة صغرية نسبياً  
 حـاالت الـسل    عدد    مع زيادة عدد السكان يف البلدان الفقرية اخنفض        ولكن. اإلطالق
 أن يكون عدد مرضى السل يف العامل اليوم أكثـر ممـا    على أن من احملتمل   . الً قلي اخنفاضاً

 العاملية أن إمجـايل عـدد      وقد قدرت منظمة الصحة   .  كان عليه منذ عشرين عاما خلت     
 10 إىل 1990 مليون حالة يف عـام       7ر5 من   ميكن أن يكون قد ارتفع    احلاالت يف العامل    

 2ر5 مـن    قد ارتفع   إمجايل حاالت الوفاة   ، وبالتايل فقد يكون   2000مليون حالة يف عام     
لدان وترجع هذه الزيادة يف جزء منها إىل زيادة عدد السكان يف الب            . مليون وفاة  3ر5إىل  

وميكن احلد من هـذه     . )190 الصفحة(النامية وإىل انتشار فريوس العوز املناعي البشري        
  ).21 الصفحة(ملكافحة السلإىل وضع برنامج فعال  العديد من البلدان بادرالزيادات إذا 

  

14 نظرة مستقبلية  
يت الهذا الوضع برمته حمبطا، ولكن يوجد يف العديد من البلدان الفقرية             وقد يبد 

 علـى نطـاق     طبقتلمعاجلة الفعالة   ل بالسل، برامج حديثة     ترتفع فيها معدالت اإلصابة   
 على أن هذا النجاح قد بدأ حيد قلـيال          إن مثة دالئل  بل  . أسفرت عن نتائج ممتازة    و واسع

 والسيما يف البلدان اليت تكون فيهـا نـسبة العـدوى            ،من شيوع السل يف هذه البلدان     
املعاجلـة  بعد استخدام وأما يف البلدان الصناعية  .  لبشري منخفضة بفريوس العوز املناعي ا   

 إىل  6 احلاالت اجلديدة بنسبة      وقوع  فقد اخنفضت معدالت   ،   على نطاق واسع   الكيميائية
 أبلغت منظمة الصحة    ،  الربامج الوطنية اجليدة ملكافحة السل    ب العملوبعد  . سنويا% 12

يف % 5يف كوبا، و  % 7 يف شيلي، و   %5بة إىل   العاملية عن اخنفاض املعدل السنوي لإلصا     
 عند تـوافر    وتشري هذه األرقام إىل ماميكن إجنازه     . يف مجهورية كوريا  % 7ي و اوروغواأل

ولكن مع تفشي عدوى فريوس العوز املناعي البشري يف أفريقيا، واآلن           . اجلهود املخلصة 
ين والعاملي لتحقيق مثل    يف آسيا، فإن األمر يستلزم بذل جهود جبارة على املستويني الوط          

 عدد البلدان اليت بدأت بداية جيدة، وحنـن      ويزداد حالياً . هذه النتائج على مستوى العامل    
  .سامهتك الشخصية على مستوى بلدكمب ال تضننأمل أن 
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  ة سنوياًترصد اختبار التوبركولني وعدد احلاالت اجلديد 5- 1
لعدوى اإلجيابيـة اجلديـدة   من حاالت ا% 1 احلسابات على أساس أن كل     لقد أجريت 

جديـدة  رئـوي    حالة سل    60 إىل   50اليت يثبتها اختبار التوبركولني سنويا يقابلها من        
أو  وعدد مماثل من احلاالت الـسلبية اللطاخـة   ،  شخص100000إجيابية اللطاخة لكل    

اختبـار  إجراء مسح عينـة ب    وباستعمال هذه احلسابات فإن     . حاالت السل غري الرئوي   
لني ميكن أن تستخدم حلساب العدد احملتمل للحاالت اجلديدة يف الـسنة يف أي              التوبركو

  ). الطريقة مل حتظ مبوافقة كافة اخلرباءغري أن القيم اليت مت التوصل إليها ذه(بلد، 
  

  املعاجلة 6- 1
يـؤدي إىل   يعطي بعض األطباء يف العديد من البلدان معاجلة ضعيفة وغري كافية مما قـد               

  :النتائج التالية
  الفشل يف شفاء املريض •
يؤدي إىل صعوبة شـفائه      ه عصيات سلية مقاومة لألدوية مما      ترك املريض وب   احتمال •

  . آخرمعاجلمن قبل أي 
 يكون فيها معديا، مع) ة من الزمنعلى األقل لفتر(ترك املريض على قيد احلياة  •

لذلك  .نمحله للعصيات املقاومة لألدوية ومن مث، ينشر املرض إىل اآلخري احتمال
حدمها ضعف الطبابة واآلخر ضعف الصحة أ تقترن بأمرينفإن املعاجلة الضعيفة 

  .العامة
فإننا نقدم يف القسم الثاين من هذا الفصل بعض الدالئل اإلرشادية العامة             ولذا،

ونقترح أن تبدأ   . جيب عمله، للمساعدة على جتنب األخطاء الشائعة       ملا جيب عمله وماال   
مع كامل إدراكنا أنك ستبادر إىل ذلك دون احلاجـة هلـذه النـصيحة               ،  ااءأوال بقر 

األساسية، وواصل حىت تستكمل قراءة األجزاء األخرية من هذا الكتاب حيث جتد املزيد             
  ).  الدالئل اإلرشادية كلما دعتك احلاجة إىل ذلكإىل الرجوع  إمكانيةمع(من التفاصيل 
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  عاجلة السلالئل اإلرشادية العامة حول مالد -2

  
21ما جيب على  األطباءوجيب  ال ما  
  :جتنب األخطاء التالية اليت تشيع يف بعض البلدان .ال جيب عمله ما 2-1-1
كلمـا كـان    (تمل إصابته بسل رئوي بدون فحص اللطاخة        حتتعاجل أبدا مريضا     ال .1

، فإن  ، ونظرا لعدم إمكانية احلصول على البلغم من األطفال        )الفحص اهري متوافرا  
  .عتمد بصورة كبرية على العالمات السريريةي  حاالمتشخيص

، حيث عادة ما يستتبع ذلك ظهور مقاومة دوائيـة           ً  مفردا  واحداً  دواءً  ً تعط أبدا  ال .2
  . دائمةتتحول إىل مقاومة

تأكـد  .ساءت حالة املريض   إىل أي مركب دوائي إذا ما      اً مفرد  ً  دواء  ً تضف أبدا  ال .3
ملركب الدوائي بصفة منتظمة، فإن كان مواظبا عليه وساءت حالته          ال أنه يتناول ا   أو  

. رغم ذلك، فإن ذلك يعين أن عصياته السلية  مقاومة جلميع األدويـة املـستخدمة              
سرعان و. اًمفرد ً واحدا ً  دواء ءه إعطا يعادل  أصالً هـلووإضافة دواء واحد إىل ما يتنا     

  . يقاوم املريض هذا الدواء أيضاما
 يتناول مقرر املعاجلة املوصـى بـه        ه أن  من  متابعة مريض السل وتأكد    تتهاون يف  ال .4

، )239  الـصفحة  : املعاجلة الكيميائية  أشهر من الريفامبيسني مع      8أو   6(بالكامل  
يتناول كل جرعـة   وواحرص دائما على أن يكون هناك شخص ما يرى املريض وه        

  )222 انظر الصفحة: املعاجلة حتت اإلشراف املباشر(ني لطوال الشهرين األو
تستعمل أبدا املركب الدوائي املكون من الستربتوميسني والبنسلني يف احلـاالت            ال .5

أو فمن النادر أن يكون ذلك أفضل من استعمال البنـسلني مبفـرده             . ةمغري السلي 
 يف حـدوث مقاومـة    اسـتعمال املركـب   ميكـن أن يتـسبب    إذ  التتراسيكلني،  

اسـتخدم  . مـصابا بـسل مل يـتم تشخيـصه    للستربتوميسني إذا ما كان املريض  
  .اجلذام أول سالريفامبيسني فقط يف معاجلة ال

شركات األدوية، فـيمكن أن تكـون        وممثلنصح به   ا ي تقصر املعاجلة أبدا على م     ال .6
 .نصائحهم متحيزة وميكن أن تكون خاطئة
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  :تذكر القواعد اهلامة والبسيطة التالية .ما جيب عمله 2-1-2
فهـي الوسـيلة الوحيـدة املؤكـدة     . بلغم يف كل حالة مشتبه اافحص دائما ال  -1

وإذا كانت نتيجة فحص البلغم سلبية، واألشعة السينية توحي بوجود          . للتشخيص
حالة من السل، فأعط مضادا حيويا وأعد األشعة بعد ثالثة أسابيع، فقد تكـون               

  ).خراج رئويأو (احلالة هي جمرد التهاب رئوي عابر 
، فمن اخلطر استعمال    )236الصفحة  (ركبات الدوائية املوصى ا     استعمل فقط امل   -2

فجميـع  . خطـرة أو  معروفة بأا سيئة    أو  مركبات دوائية مل تتم املوافقة  عليها        
  .هم بالوسائل املعتمدةؤاملرضى ميكن شفا

 6(بوجوب استكمال مقرر املعاجلة بالكامل      ) وعائلته(من املهم جدا إقناع املريض       -3
لتجنـب  ) املركبات الدوائية احملتوية على الريفامبيسني والبريازيناميد      أشهر ب  8أو  

حىت بالنـسبة  (  مفيدة وجيب توافرها يف بلدك  أن النشرات اإلرشادية  كما  . النكس
  ).القرية أن يقرأها لهأو ، ميكن ألي شخص يف العائلة للمريض األمي

د أوضحت التجربة يف     مع املريض، فق    ومتعاطفاً من األمهية مبكان أن تكون لطيفاً      -4
املاضي أن املريض يرغب أكثر يف املعاودة واستكمال عالجـه إذا اعتقـد أنـك              

  .صديقه وأنك تريد مساعدته شخصيا
تذكر أنه إذا كان املريض قد داوم على املعاجلة ملدة شهر واحـد يف املاضـي، مث                  -5

 الجيـاً  ع ه نظامـاً  اؤفيجب عليك إعط  ،  أكثرأو  انقطع عنها ملدة شهرين متتاليني      
  .إلعادة املعاجلة) خمتلفاً (معيارياً

) رمبا مبركبـات دوائيـة ضـعيفة      (إذا تلقى املريض عدة مقررات عالجية سابقة         -6
احـصل علـى    أو  ( اختصاصي بإحالته إىل     على الفور   فقم ،  وحدثت له انتكاسة  

إن ختطيط املعاجلة يف مثل هذه احلاالت يكون صعبا وميكـن أن            ). مشورته خطياً 
ومن احملتمل أن يكون لدى     . قب أي خطأ يف هذه احلاالت عواقب قاتلة       تكون عوا 

القائمني على الربنامج الوطين ملكافحة السل يف بلدك مقرر عالجي خـاص ملثـل       
 .)239 انظر الصفحة(هؤالء املرضى 

  

حول التفاصيل اخلاصة بالنظم الدوائية املوصى       236 انظر الصفحة  .حتذيرات 2-1-3
  : ما يليا، على أن تتذكر
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حـاالت  أو   ،   يف االستجابة للمعاجلـة    على أا فشل   وأغلب احلاالت اليت تبد    أن-1
 والسبب يكمن يف عدم إدراك      .عاجلةامليف فترة    التقصري  إمنا تعود إىل  نكس بعد املعاجلة،    

  .املريض ألمهية استكمال املقرر العالجي بالكامل بدون أي انقطاعأو الطبيب 
سرقة األدوية من قبل أحد العـاملني        و يكون هناك سبب آخر وه     ومما يؤسف له أنه قد    

  .تناوهلا من الً باع األدوية بد قدقد يكون املريضأو من إعطائها للمريض،  وبيعها بدالً
 :غري املنتظمة مبركبات أدوية سيئة    أو  أما حاالت الفشل األخرى فتعود إىل املعاجلة السيئة         

 أحد املساعدين الصحيني قـد قـام   أنأو   ضعيفاً يباً تلقى تدر   قد أحد األطباء وذلك ألن   
 ينبغي لـه   يف إعطاء املريض تعليمات حول األقراص اليت         أخفقأو  بوصف معاجلة ضعيفة    

قد تتكـون لـدى     ويف هذه احلالة    . د تناوهلا وأمهية تناوهلا بصورة منتظمة     يعاتناوهلا ومو 
  .) 231 انظر الصفحة (مريض السل مقاومة لألدوية

 بالنظام العالجي املوصى به من أدويـة اخلـط           فترة قصرية جداً    املرضى معاجلة بعد   -2
 .مازالت حساسة لألدوية املعياريـة     لدى هؤالء املرضى عصيات سلية       تتبقىاألول، قد   

  . من أدوية اخلط األولولذا ميكن بصورة مأمونة إعادم إىل تناول النظام العالجي 
درج بعـد يف  أ  قـد ومل يكـن (طاء الريفامبيسني  عليك إع  يتوجب هرأيت أن  إذا ما  -3

  : فعليك)برناجمك الوطين
، فسوف  املقرر العالجي بالكامل  أن تتأكد من قدرة  املريض على حتمل تكاليف            - أ

  . فترة قصرية جداعلى املعاجلة اقتصرتتنتكس احلالة إذا 
حيث أن النظم العالجية األخـرى قـد    ،  أحد األنظمة العالجية املوصى ا    أعط    - ب

 حـدوث أو    العصيات الـسلية   لدىمقاومة   تكونأو  تؤدي إىل حالة من فشل املعاجلة       
  . املبكرحالة من النكس

  

22دالئل إرشادية حول السل موجهة إىل العاملني الصحيني غري الطبيني  
 التالية ويعملون   علم باملقولة بوصفك طبيبا، جيب أن تضمن أن مجيع العاملني معك على           

  :هايف إطار
  
  السل مرض ميكن شفاؤه  

  تعتمد حياة املريض عليك
 



  لمحة عامة حول السل السريري

- 7 - 

   
ينتشر عن طريق السعال والبلغم، ومن مث فافعل كل  مرض معدالسل  2-1- 2

، وعندما تسعل بدأ بنفسك فال تبصق أبداًا، و لصرف اآلخرين عن البصاقماميكنك عمله
 .مبنديلأو  قم بتغطية فمك بيديك

  

مشتبها "إذا ظهر على املريض أي من األعراض التالية، فاعتربه          أعراض السل   2-2-2
   :)127 صفحةالانظر " ( بالسليف إصابته

   ثالثة أسابيععلىسعال ملدة تزيد  •
  )مصحوب بدم(سعال دموي  •
   ثالثة أسابيععلىأمل يف الصدر ملدة تزيد  •
   ثالثة أسابيععلىتزيد  محى ملدة •

يف  جيب إجراء فحص للبلغم   ولكن ،  كل هذه األعراض قد يكون مردها ألمراض أخرى       
  .منها حال وجود أي

  

فإذا ، لى فحص البلغم أكثر من التعويل على األشعة السينية  يعول ع  2-2-3
ليست معاجلة  (عط املريض معاجلة بسيطة     اكانت نتائج ثالثة فحوص خمربية للبلغم سلبية،        

أحل املريض إىل   أو  ، ولكن أعد فحص البلغم مرة ثانية إذا استمرت األعراض           )ضد السل 
 األطفال لذا    حاالت د يصعب تشخيص  ق. إىل الطبيب أو  عيادة ختصصية يف معاجلة السل      

  .ممكنا طبيب، إذا كان ذلكالقم باإلحالة إىل 
  

 فيمكن الشفاء منه بسهولة إذا أخـذ        ،   إجيابية نتيجة فحص البلغم   إذا كانت    2-2-4
  .)219  انظر الصفحة (الكاملةاملريض املعاجلة 

  

نتظم للمعاجلة  جيب االستمرار يف التناول امل    على أنه   ،  األعراض بسرعة  ختتفي   2-2-5
، وإال فسيعاود الـسل مـرة      ) 222  انظر الصفحة ( املوصى ا واستيفاء مدا بالكامل    

 .ثانية ويتعني عندئذ بداية فترة املعاجلة من جديد
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وقاية جيدة من السل يف األطفال، والسـيما بالنـسبة    و هلقاح اليب سي جي  2-2-6
  .لي والسل الدخينلألشكال املميتة منه مثل التهاب السحايا الس

  

  ماجيب وماالجيب عمله بالنسبة حلاالت السل    
  .  عندما تكون األعراض موحية باإلصابة بالسلدائماًافحص البلغم  •
 فترة معاجلة كاملة على الرغم مـن سـرعة           حاجته إىل   يدرك  املريض أنتأكد من    •

  . )فرةعط املريض نشرة توضيحية حول املعاجلة إذا كانت متواا(اختفاء األعراض 
  . ي املريضاشرح ما تقدم لذو •
 ألخذ أدويته ومواصـلة  املراجعة فهذا يزيد من رغبة املريض يف       ،   وعطوفاً كن لطيفاً  •

  .فكر يف املريض على أنه صديق تريد أن تقدم له يد املساعدة. املعاجلة
  . والسيما من كان منهم مريضاالعائلة كلها واملخالطني يف املرتل افحص و •
• ا املوعـد التـايل       بطاقة معاجلة    عطهاو سجل السل    ريض يف ن اسم امل  دو موضحا

  . تأكد من تفهمه وتذكره للتاريخو. حلضوره
يف هـذه    يكون الرسـول  (،  املراجعةإذا ختلف عن     مرتل املريض     إىل رسل شخصاً أ •

  . )أقصى ما ميكنك عملهذلك كون يقد   أقل فاعلية ولكناحلال
  . حتسبا ألي نقص فيهاملضادة للسل  األدوية اإمداداتك من راجع دوما •
والسـيما   بالسل،    حيتمل أن يكون مصاباً     مزمناً مريض يسعل سعاالً  أي   التنس أن  •

  .فقدان للوزنأو  حبمى إذا كان السعال مصحوباً
  .فحص البلغمالتنس  •
 .وإقناعهم باستكمال املعاجلة، عن املراجعة متابعة املرضى الذين يتخلفون التنس •

  ومرة ثانية
إلنقاذ  ويف إمكانك أنت أن تعمل أكثر من أي شخص آخر ل مرض ميكن الشفاء منهالس

  حياة املريض
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 بني املريض والعصيات السليةاملعركة  -3
 
 العصية السلية: أسباب السل  1- 3
 

  أقل أمهية                          غاية يف األمهية      

  غربيةأفريقيا ال                      العصية السلية      
 )املتفطرة األفريقية(                  )املتفطرة السلية(              

   نادرة وقليلة األمهية
  )راجع النص(
  متفطرات غري سلية      عصية السل البقري

 )املتفطرة البقرية  (                         

  االنتشاريها معدالتاليت ترتفع فأسباب السل واألمراض املتعلقة به يف البلدان  – 1الشكل 
  

 ةالعصي على الرغم من وجود بعض األنواع األخرى من العصيات، إال أن 3-1-1
  .السبب الرئيسي للسل يف مجيع أحناء العامل  هي،املتفطرة السليةأو السلية 

  

ـ             3-1-2 املتفطـرة   ومثة منط من السل خمتلف اختالفا قليال عن األمناط األخـرى ه
أنه غالبا ما يكون مقاومـا       وواالختالف اهلام الوحيد هنا ه    . يقيا، حيدث يف أفر   األفريقية

     .)266  الصفحة (Tb1للثيوسيتازون 
  

 من العدوى بني  يف املاضي كثرياً هذه العصيةسببت .عصية السل البقري 3-1-3
وقد كانت العدوى تنتقل إىل اإلنسان عن طريق اللنب .  أوربا واألمريكتني بلداناملاشية يف

 احلليب، ) بسترة(تعقيم وومع مكافحة السل البقري بإعدام احليوانات املصابة ). ليباحل(
وميكن .  على نطاق واسع من السل البقري  لإلنسان تأمني الوقاية البلدانهذه استطاعت

أن يظهر هذا املرض يف املاشية واجلمال ذوات السنامني وذوات السنام الواحد يف البلدان 
 إال أننا حىت اآلن اً نادر قد أصبحويسود الظن بأن هذا املرض. ذات الدخل املنخفض

أن عدوى اإلنسان  ووعلى ما يبد. المنلك املعلومات الكافية حول حقيقة انتشاره
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 يف اهلند، ويعتقد أا نادرة الوجود يف أماكن ليست موجودةبعصيات السل البقري 
يف  يستعمل مل يعد احلليب أن ووميكن أن يكون السبب وراء ذلك ه. أخرى يف آسيا
والنزال حباجة . يستعمل يف بلدان أخرىال يكاد  وغليه،  إال بعد أن يتمالعديد من البلدان

 السل البقري يف أفريقيا وآسيا، يف كل من لوجودملزيد من املعلومات حول األبعاد الفعلية 
  . واإلنسان على حد سواءاناحليو

  

 طائفة عريضة مـن األنـواع        هذه املتفطرات  تشمل .املتفطرات غري السلية   3-1-4
 إال أا نادرا    لية االنتشار العا   معدالت وتشيع يف البيئات ذات   .اجلرثومية، أغلبها غري ضار   

بيد أن العدوى يف اإلنسان قد تقوي اإلجيابية الضعيفة الـيت يظهرهـا             . ماتسبب املرض 
عن هذه العـصيات بـصور      زادت أمهية هذا املرض الناجم      (اختبار التوبركولني اجللدي    

 يف بعض البلدان املتقدمة مثل بعض املناطق يف الواليات املتحدة األمريكيـة ويف               متفاوتة
وقـد يظهـر   . ) واليت اخنفضت فيها نسبة اإلصابات بالسل املعتاد بصورة كبرية     ،استراليا

وملا . املرض الذي تسببه هذه العصيات يف املرضى املصابني بفريوس العوز املناعي البشري           
كانت هذه العصيات مقاومة ملعظم األدوية الشائع استعماهلا فقد ترتـب علـى ذلـك                

  .)289الصفحة(صعوبة معاجلة املرض 

وتعزى مجيع إصابات السل تقريبا يف البلدان ذات معدل االنتـشار العـايل إىل     
ـ .  M. Tuberculosisالعصيات السلية الشائعة،املعروفة باملتفطرة السلية  إن  لذلك ف
  .معظم هذا الكتاب يدور حول هذا املوضوع

  العدوى واملرض 2- 3

  
 عدد العصيات املعدية املرض دفاع املريض               

 1 ضعيف جداً  +     حمتمل جداً-1   +++++++ كبري جداً

 2       ضعيف +++    حمتمل-2   +++++  كبري
 3          جيد +++++    غري حمتمل-3   +++  قليل

 4    جيد جداً  +++++++    نادر االحتمال-4   +  اًقليل جد

  
   تأثري عدد العصيات املعدية وقوة دفاع املريض–احتمال اإلصابة بالسل  -2الشكل 
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 كان مـن املمكـن   ،  يف املاضي  عندما كان السل منتشرا يف البلدان الصناعية       3-2-1
عدوى، وكان املرض يتطور     أن معظم البالغني قد أصيبوا بال      أن يظهر  التوبركولنيختبار  ال

ماحيدث اآلن يف معظم البلدان اليت ترتفع فيهـا   ووه. )%10(يف نسبة صغرية منهم فقط    
  .معدالت اإلصابة بصورة كبرية

  
  :على مايلي) 2الشكل ( حتول العدوى إىل مرضيعتمد  3-2-2
  استنشاقها  مت العصيات السلية اليتية أي كم، حجم اجلرعة املعدية •
 )املقاومة الذاتية(ص الذي التقط العدوى دفاعات الشخ •
  
ويف . يف بعض احلاالت ميكن بصورة سريعة أن تتحول العـدوى إىل مـرض             3-2-3

تـستطيع أن   حاالت أخرى قد يظل مرض السل كامنا، مع بعض العصيات النائمة اليت             
ولكن عندما تضعف هذه الدفاعات، بسبب سوء التغذيـة         .  فيها دفاعات اجلسم   تتحكم
بسبب تقدم  أو  ،  ) مثالً العدوى بفريوس العوز املناعي البشري    (وجود مرض آخر    أو   مثال،

ويف ). 3الـشكل   (العمر، فإا قد تسمح بتكاثر العصيات الكامنة للسل مسببة املـرض            
رمبا يف إبطـال    أو  معظم الناس تتمكن دفاعات اجلسم من القضاء على العصيات كافة،           

   . السيطرة لفترة طويلةوضعها حتتأو مفعوهلا على األغلب 

  
  

 يف البداية قد تسيطر دفاعات املريض       -)دفاعات املريض ( العدوى بالسل ودفاعات املضيف    3الشكل  
 من أثر سوء التغذية مـثال،  ، سنوات قد تضعف هذه الدفاعاتأو وبعد مرور أشهر   .  على مرض السل  

وقد يؤدي هذا إىل نشوء تكهـف يف الرئـة،   . رئة املرض يف االنتشار يف اليأخذمرض آخر، وعندئذ أو  
  .أطفاالً وأناساً آخرينوقد يصبح البلغم إجيابيا للسل ويعدي املريض 

العصيات 
  السلية

  العدوى حتت السيطرة  العدوى
ضعف دفاعات 

  اجلسم

  انفجار املرض  ضعف الدفاعات

  ملفاوية عقد  دفاعات املضيف

ضعف دفاعات اجلسم 
  بعد شهور أو سنوات
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  )ىمصادر العدو(من أين تأيت العدوى  3- 3
فالـسعال   .الـبلغم البـشري    و وجه اإلطالق ه    إن أكثر املصادر أمهية على     3-3-1

يف اهلـواء وقـد يـتم    تطاير ة الصغر توالتحدث والبصق ينتج عنها مجيعا قطريات يف غاي  
  .تتسبب يف حدوث املرضفاستنشاقها 

  

اليت ميكن رؤية العصيات السلية ا ( املباشرة لطاخةلبا البلغم ن املرضى اإلجيابيو3-3-2
 يفرزون عصيات فهم. رينـإعداًء لآلخ، هم أكثر املرضى )من خالل الفحص اهري

وكلما زاد اقتراب .  عند الزرعبت إجيابية لطاختهمالذين تثلئك أوسلية أكثر كثريا من 
ويتعرض . يستنشقهامن يعيش مع املريض منه، كلما زادت جرعة العصيات السلية اليت 

 املرضى املعدين اطلب من. الطفل املخالط ألم معدية إىل خطر العدوى بصفة خاصة
تتضاءل بعد  جراء أمهية هذا اإلعلى أن. تغطية أفواههم وإدارة وجوههم عندما يسعلون

  ).انظر الفقرة التالية(مرور أسبوعني إىل ثالثة أسابيع من املعاجلة 
  

عادة يف  ، ويتم ذلكالكيميائية من خطر اإلعداء ختفض املعاجلة  سرعان ما3-3-3
 جلميع احلاالت اإلجيابية اللطاخة  اجليدة الكيميائيةاملعاجلةولذا كانت .  غضون أسبوعني

املعاجلة كامل املدة فقد  فأما إذا مل تستو. اإلطالق علىاية فاعلية طرق الوقهي أكثر 
  . ويصبح معديا من جديدحلالة نكسيتعرض املريض 

  

 هي من الناحية النظرية خطرة البول وخمرجات اإلنسان احملتوية على العدوى 3-3-4
  .ولكنها التشكل أمهية كبرية لعدم احتوائها إال على عصيات قليلة نسبيا

  
  حيث أم الغري معدين، )63 الصفحة (بسل رئوي أويل األطفال املصابون 3-3-5

  . أي عصيات سليةينفثون
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34دروس للوقاية 

  

 املرضى اإلجيابيي تشخيص تصبح أهم أولوياتك كطبيب يف جمال الوقاية  هي 3-4-1
.  بالكاملاستكماهلم مدة املعاجلة الفعالةلطاخة البلغم املباشرة، والعمل على ضمان 

 وحيتاجون إىل سرعة اعتالالً املرضى دة أشدلطاخة البلغم هم عا وبيوهؤالء املرضى اإلجيا
  .املعاجلة إلنقاذ حيام

  

   وغريهااملالءات واألغطيةالبلغم و تعقيم 3-4-2
لذا كان التعرض .  املباشر العصيات السلية خالل مخس دقائقضوء الشمسيقتل ) أ

قد تعيش العصيات لسنوات و( .رق الوقاية يف البلدان املداريةأنسب ط وألشعة الشمس ه
  )األكواخ املظلمةأو  يف املنازل حتدث العداوى ولذلك كانت غالبيةيف الظالم، 

البلغم إىل مادة سائلة ويقتل العصيات السلية %)  1( هيبوكلوريت الصوديومحيول ) ب
 نهكما أ.  املعادنألنه يتفاعل معة بصورة سريعة على أنه يتعني استعماله يف أوعية زجاجي

م البلغم من ـي حجـأضف ضعف .نسكب عليهاعندما ييبيض أي مادة مصبوغة 
  ). من الفينول لعدة ساعات% 5تقاوم العصيات السلية (اهليبوكلوريت 

 ، دقيقة20 على العصيات السلية خالل مئوية 60 تقضي درجة احلرارة :احلرارة) ج
  .مئوية 70انت درجة احلرارة إذا ما ك  دقائق5 وخالل

ميكن أيضا استعمال . ( جيب حرقها بأسرع وقت ممكن بعد استعماهلاالورقية املناديل) د
ها من مواد على أن حترق بعد استعماهلاأوراق اجلرائد وماشا (  

 طريقة جيدة وبسيطة، والسيما يف البلدان املدارية، للهواء وأشعة الشمسض يالتعر) ـه
  .اخل..  واألصواف واألقطاناملالءات قيمتعوذلك عند 

  

تقليل اخلطر الناجم عن بلغم  وواهلدف منه ه): نظافة البيئة (اإلصحاح البيئي 3-4-3
 يف البلدان حتقيقهوهنالك حدود ملا ميكن . املرضى املعدين الذين مل يتم تشخيصهم

  : كثرياً الفقرية على أن القيام مبا يلي ميكن أن يساعد
 أيضا على خفض العداوى فهذا يساعد(زدحام الشديد كلما أمكن ذلك خفض اال -1

 ) األطفالدالنامجة عن سائر األمراض التنفسية، كااللتهاب الرئوي عن
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  حتسني التهوية باملنازل -2
يف البلدان اليت (عادة سيئة وغري مقبولة  و بأن البصق ه حث اآلخرين على االعتقاد–3

 اهلادف إىل يستطيع التثقيف الصحي، betel nutة البتل يشيع فيها التدخني ومضغ جوز
وعلم الناس أن البصق ).  من هذه العادة املسببة للسرطان أن يقلل أيضا من البصقاحلد

  .ينشر املرض
  

35 الدفاعات الذاتية(كيف يقاوم أي شخص العدوى(  
  :شمل ما يليهنالك العديد من العوامل اليت يقاوم ا اجلسم العصيات السلية، وت

  

 هناك فرق طفيف بني ).15، الصفحة 1اجلدول رقم (  واجلنسالعمر 3-5-1
أما األطفال وصغار الرضع من اجلنسني فدفاعام  .الصبية والفتيات حىت سن البلوغ

وحىت عامني من العمر قد ينجم عن العدوى بصورة خاصة  أكثر األشكال . ضعيفة
ويعود السبب إىل االنتشار عن ، السحائي السل والسل الدخيناملرضية القاتلة وهي 
وفيما بني السنة األوىل من العمر وحىت سن البلوغ، قد يصاب الطفل . طريق جمرى الدم
 وبصورة ، أحد أكثر األمناط املنتشرة املزمنة من  السلأو السحائي، أو بالسل الدخين 

البلوغ، فإن جزء الرئة وقبل . سل األطراف و أسل العظام و أالعقد اللمفيةخاصة، سل 
، ينحصر تأثريه يف هذه املنطقة دون سواها، إال أنه )41  الصفحة (باآلفة األوليةاملصاب 
 مثل تلك اليت تظهر يف أطفال أفريقيا وآسيا املصابني بسوء تغذية تكهفات مرئية قد تظهر

جلزء كما أن ا.  عاما14و 10وخيم، والسيما الفتيات الاليت تتراوح أعمارهن بني 
ويف . )45الصفحة  (اخلاص بالعقد اللمفية يف املعقَد األويل قد يؤدي أيضا إىل ايار الرئة 

أوربا ومشال أمريكا، عندما كان السل شائعا، كانت أعلى معدالت وقوع اإلصابة بالسل 
واستمرت معدالت إصابة الذكور عالية يف خمتلف . الرئوي بني البالغني من الشباب

.  أا كانت متيل إىل االخنفاض السريع بالنسبة للفتيات بعد سن البلوغأعمارهم؛ على
وتوضح املعلومات احملدودة من أفريقيا . وغالبا ماتصاب النساء بالسل الرئوي بعد الوالدة

أن انتشار السل الرئوي  وويبد.  واهلند بأن هناك طراز انتشار خيتلف عن هذا الطراز
على أن  االنتشار بصفة عامة بني النساء . نسبة للجنسنييزداد مع التقدم يف العمر بال

  . ينخفض عنه بني الرجال الذين تزداد بينهم معدالت اإلصابة مع تقدمهم يف العمر
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 عاما 50و 40ففي النساء تبلغ معدالت االنتشار أقصاها يف العمر الذي يتراوح بني     
  .ر حىت عمر الستني على األقلمث تتقلص بعد ذلك، أما يف الرجال فتستمر يف االنتشا

 يقلل التغذية سوءأو  اجلوع هناك أدلة يعتد ا بصورة جيدة على أن .التغذية 3-5-2
عامل شديد األمهية يف اتمعات األكثر فقرا، بالنسبة لكل من  ووه. من املقاومة للمرض

  .البالغني واألطفال على السواء

  

 مها من العوامل اهلامة املسكراتوتعاطي  تدخني التبغإن . العوامل السامة 3-5-3
 وغريها من السترويدية لألدويةوكذلك احلال بالنسبة . اليت تضعف دفاعات اجلسم

  . واملستعملة ملعاجلة بعض األمراضللمناعة املثبطة األدوية
  

إذا حدثت . لعمر والسنا. العوامل اليت تؤثر على دفاعات املريض ضد السل-1اجلدول
يف العمود األيسر + ، فإن عدد عالمات الزائد )العمود األمين(معينة سن العدوى يف 

فإن عدد : أما العوامل األخرى . توضح مدى إمكانية إصابة املريض ذا النمط من السل
يف العمود األيسر توضح أمهية هذا العامل بصورة خاصة يف إتالف قدرة + عالمات 

  .املريض على مقاومة العصيات
  العمر واجلنس  املريض مبا يلياحتمال إصابة 

  ++السل الدخين      
  دون سنة من العمر  ++السل السحائي     

  +آفة رئوية أولية      
        سل مزمن منتشرعلى سبيل املثال يف العظام      
  +واألطراف      
  +السل الدخين      
  +السل السحائي      

من  سنة واحدة إىل سن 
  البلوغ

  املراهقة والشباب  +++ الرئوي السل     
  

  ++السل الرئوي      
  +السل الرئوي      

  يف سن الكهولة
  الذكور
  اإلناث
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  ++السل الرئوي 
  -+السل الرئوي 

  يف سن الشيخوخة
  الذكور
  اإلناث

  عوامل أخرى
  العامل  يةـاألمه

  سوء التغذية  +++
  
+  
+  
+  
+  
  

+++  
  
+  
+  
+  

+++  
  

+++  
  +؟
  +؟
  
  

+++  
+  
+  
+  

  :واد السامةامل
        التبغ

  )املسكرات(     الكحول 
        األدوية السترويدية
       األدوية املثبطة للمناعة

  :أمراض أخرى
               عدوى فريوس العوز 

  املناعي البشري     
       السكري
       اجلذام

       السحار السيليسي
       ابيضاض الدم
 عند( السعال الديكي

  )األطفال
  احلصبة                =      
    البيئة السيئة     

   العرق      
  :العوامل املناعية
        اإليدز
        الكحول
         التدخني

           املواد السامة األخرى
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 عوامل اخلطر اهلامة اليت قد تزيد 1توجد يف اجلدول  .أمهية عوامل اخلطر 3-5-4
دز، ــاإلي/، وهي العمر وفريوس العوز املناعي البشري معدالت وقوع السل يف بلدك

ويف جممع الفقر ميكن أن ).  أدناه5-5-3انظر  (poverty complexجممع الفقر " و
كطبيب ينبغي أن تضع يف اعتبارك أن و. ام مها األكثر أمهيةيكون سوء التغذية واالزدح

  .بته بالسلأي مريض يالزمه أحد عوامل اخلطر هذه، حيمل إمكانية إصا
  
. العمل يف ظروف سيئة أو يؤدي إىل السكن السىء واملزدحم  و وه.الفقر 3-5-5

زيد ومن احملتمل أن تؤدي هذه الظروف إىل اخنفاض دفاعات اجلسم ويف نفس الوقت ت
وأغلب من يعيشون يف مثل هذه الظروف يعانون من سوء  .من احتمال اإلصابة بالعدوى
  .لفقر برمته ييسر الطريق أمام العصيات السلية إلحداث املرضالتغذية، ولذا كان جممع ا

  
من الصعب فصل التأثريات احملتملة للعرق عن العوامل األخرى، . العرق 3-5-6

 مثل سكان ، بيد أن هنالك دليال قويا على أن اموعات السكانية املعزولة. كالفقر مثال
 لألمريكتني، عند إصابتهم ألول مرة السكان األصلينيأو ) اإلسكيمو(املناطق القطبية 

باملرض كانت دفاعام ضعيفة، فتفشى بينهم مرض السل بصورة سريعة مسببا معدالت 
أما يف أوربا والصني حيث كان السل مرضا شائعا لعدة قرون، فيحتمل أن . وفيات عالية

 أن  حىت، يكون من مات يف سن مبكرة كان أصال من ذوى الدفاعات اخللقية الضعيفة
منهم من مات قبل سن اإلجناب، أما من بقي على قيد احلياة فكان يتمتع على األرجح 

والغالب أنه عندما يصيب املرض جمموعات سكانية ألول .  ضد املرض) طبيعية(مبقاومة 
" السل الذريع"ى  ـابة مبا يسمـ اإلص ميوت الناس يف الشهور األوىل من، مرة

galloping consumption.  
  

36دروس للوقاية 

 ميكن القضاء على العديد من العوامل اليت ذكرت آنفا مبجرد  اختاذ اإلجراءات 3-6-1
ولعل هذا قد . احلكومية اليت من شأا ختفيف حدة الفقر وحتسني التغذية واالقتصادية أ

كان  أهم عامل طويل األمد خلفض اإلصابة بالسل يف البلدان الصناعية طوال القرن 
  لكنك كطبيب، لن تكون يف موضع يسمح لك بعمل الكثري يف هذا اال،و. املاضي



  لمحة عامة حول السل السريري

- 18 - 

 إال أنه خالل األعوام القليلة املاضية، جنحت املعاجلة الفعالة الواسعة النطاق يف تسريع     
لذا فبإمكانك بل  .ختفيض اإلصابة عن طريق خفض أعداد املرضى املعديني بني السكان

وأوىل األولويات هنا هي . ذه العملية يف حميط منطقتكمن الواجب عليك أن تساهم يف ه
  .أن تتأكد من أن مجيع املرضى اإلجيابيي اللطاخة قد أمتوا املعاجلة بالكامل

  

 من التبغ يساعد على الوقاية من السل، وكذلك خفض االستهالك الوطين إن 3-6-2
ية والتهاب القصبات ، ومن األمراض القلبية الوعائ)وغريها(الوقاية من سرطانات الرئة 

 . وبوصفك طبيبا، وموجها للرأي العام، ميكنك عمل الكثري. وما إىل ذلك. . املزمن
  . أن تدخن مطلقا أمام املرضىإياكبل ، ال تدخن أنت شخصياوعلى وجه اخلصوص 

  

من العوامل   وخفض االستهالك العام من الكحوليات واملسكرات حماربة3-6-3
احلمالت الوطنية حملاربة التدخني وتعاطي املسكرات،   عليك دعملذا جيب. املساعدة أيضا

  .فهذا يسهم حتما يف الوقاية من سائر األمراض اهلامة إىل جانب الوقاية من السل
  

37اليب سيجيBCG      

 . virulenceلقاح يتكون من عصيات حية فقدت فوعتها  و اليب سي جي ه3-7-1
 bovine TBساللة من العصيات السلية البقرية وقد أخذت هذه العصيات أصال من (

 رافعا من ، وحيفز لقاح اليب سي جي املناعة). اليت متت تنميتها سنوات عديدة يف املخترب
وقد تدخل العصيات السلية إىل اجلسم . درجة دفاعات اجلسم بدون أن يتسبب بأي ضرر

عت كفاءا بفعل اللقاح بعد تلقيه لقاح اليب سي جي، إال أن دفاعات اجلسم اليت ارتف
  .تكافح هذه العصيات وتقتلها

  

 أثبتت التجارب اليت أجريت يف البلدان الغربية حيث تكون التغذية جيدة يف 3-7-2
 ضد السل وملدة تصل إىل % 80يعطي وقاية تصل إىل العادة، أن لقاح اليب سي جي 

يف األطفال السلبيني الختبار التوبركولني، على ( عاما إذا ما أعطي قبل أول عدوى 15
  ).سبيل املثال
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 على أن  إجراء نفس النمط من التجارب على نطاق واسع يف الواليات املتحدة 3-7-3
األمريكية ويف اهلند مل يسفر عن أية فوائد، على عكس عدد قليل من التجارب اليت مت 

 نطاق ضيق بني الرضع يف البلدان الفقرية وأسفرت عن حتقيق نسبة عالية من تطبيقها على
  .الوقاية، والسيما الوقاية من السل الدخين والسل السحائي

  
 ويف الوقت احلايل توصي كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة 3-7-4

نتشار العايل للسل  إعطاء لقاح السل واألمراض الرئوية بأن يتم يف البلدان ذات معدل اال
مع استثناءات قليلة مثل حاالت اإلصابة (اليب سي جي بصفة روتينية جلميع األطفال 

 ملي لتر حلديثي الوالدة وصغار الرضع 0ر05واجلرعة العادية هي ). النشطة باإليدز مثال
  .ملي لتر لألطفال األكرب عمرا وللبالغني. ر1و
  

 يف اموعات السكانية  عاما على األقل15ي جي ملدة م تأثري اليب سيدو 3-7-5
إعطاء جرعة اليب سي جي مرة ثانية يف اخلامسة  وحياول بعض البلدان. دة التغذيةاجلي

على أن من الصعب تغطية كافة  ،)من الذين تركوا املدارس مثال(عشر من العمر 
عند ذا فإن قيمة اللقاح إلضافة إىل هوبا. اموعات السكانية  عند بلوغها هذا العمر

  . إعطائه يف هذا السن يف البلدان املدارية،مل تثبت جدواها من الناحية العلمية
  

ال، وملا كانت ـمحاية األطف وه  ملا كان التأثري األساسي للقاح اليب سي جي3-7-6
، فإن تأثري اليب سي جي  يصبح أقل جدوى  عادةإصابة األطفال بالسل األويل غري معدية

ال يتحقق هذا اخلفض إال  و.  خفض أعداد حاالت العدوى بني البالغني من السكانيف
على .  أمهية من كل ما عداهاباملعاجلة اجليدة جلميع املرضى اإلجيابيي اللطاخة  فهي أكثر

جيب إعطاء لقاح اليب سي جي جلميع الرضع بصورة روتينية حلمايتهم يف طور الطفولة أنه 
  ). أعاله4-7-3انظر (
  

 يتم إجراء اختبار التوبركولني على العاملني بالرعاية الصحية يف عدد من البلدان 3-7-7
فإذا . قبل استالم عملهم الذي قد يتعرضون خالله إىل احتمال العدوى بالعصيات السلية

ما كانوا سلبيني يتم إعطاؤهم جرعة من لقاح اليب سي جي، وهذا له أمهية خاصة نظرا 
كما أنه على درجة كبرية . هم للعصيات السلية املقاومة لألدوية املتعددةإىل إمكانية تعرض

 . من األمهية للعاملني يف أقسام البكتريولوجيا والباثولوجيا
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4برامج مكافحة السل  

  أساسيات برامج مكافحة السل– 2اجلدول 
 )3-1-4الفقرة (املوافقة الوطنية واحمللية على الربنامج  -1
 )5-1-4 الفقرة(ين واحمللي حول السل التثقيف الصحي الوط -2
احلاالت من خالل الفحص اهري الروتيين للبلغم للكشف عن  عن فـالكش -3

   )3و2- 2-4الفقرة (السل يف من تظهر عليهم األعراض 
 )6و5-2-4الفقرة (املعاجلة املعيارية حتت اإلشراف  -4
 )6-2-4الفقرة (وسائل استدعاء املتخلفني عن املعاجلة  -5
 والرصد) 7-2-4الفقرة (ملعيارية السجالت ا -6
 )8-2-4الفقرة (اإلمدادات األخرى أو تأمني عدم انقطاع الدواء  -7
 )9-2-4الفقرة (التدريب املنتظم وإعادة التدريب  -8
  )10-2- 4الفقرة (التلقيح بلقاح اليب سي جي حلديثي الوالدة  -9

    )11-2-4الفقرة ( فحص املخالطني يف العائلة -10
، هي من العناصر اهلامة لربنامج 8 إىل 1ق، والسيما البنود من أغلب ما سب: مالحظة

انظر أيضا : DOTSاملعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف  املباشر (منظمة الصحة العاملية 
  ).222الصفحة 

  

41املقدمة  

 يتزايد يوما بعد يوم عدد البلدان ذات معدل االنتشار العايل اليت تعتمد برامج 4-1-1
اجلدول (فحة السل، وحتظى هذه الربامج باملوافقة الوطنية يف معظم احلاالت جادة ملكا

ومن . ويف عدد من البلدان تكون هذه الربامج متداخلة مع برامج مكافحة اجلذام). 2
املهم أن تؤدي دورك يف الربامج الوطنية للمكافحة إذا توافر أي منها يف بلدك، فليس من 

ذه الربامج؛ بل األدهى أن تعلم بوجودها وال تبذل ما الالئق طبيا أن تتجاهل وجود ه
  .بوسعك لتطبيقها يف جمال عملك
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ومع الزيادة يف عدوى فريوس العوز املناعي البشري يف بعض البلدان سوف يتعني على 
انظر (الربامج الوطنية  أن تضع هذه الزيادة يف احلسبان يف مرحليت التشخيص واملعاجلة 

  ).190 الصفحة
  

رة، ألغراض  ـاستخدام املوارد احملدودة املتواف وإن هدف الربنامج الوطين ه 4-1-2
  .الوقاية من املرض وتشخيصه ومعاجلته بأفضل الطرق وأكثرها اقتصادا

  

مناقشتها  لقد أظهرت التجارب أن من املرجح أن تنجح  الربامج  إذا ما متت 4-1-3
وهذا يشمل إداريي  .هاـارك فيباستفاضة من قبل ممثلني من كافة اجلهات اليت ستش

، واألطباء املتخصصني واألطباء العامني، )اإلقليمية والريفية(املناطق املركزية واملتوسطة 
واملمرضات واملمرضني، والعاملني الصحيني يف املعاهد واملختربات واملستشفيات ومرافق 

ياسيني وغريهم من ممثلي الرعاية األولية، وممثلي كل من وزارة الصحة ووزارة املالية، والس
  . عامة الشعب واتمعات احمللية

  
مجيعا، يصبح من الضروري  وبعد التوصل إىل اتفاقية مركزية بني هذه األطراف 4-1-4

ومن األمهية مبكان أن . عقد حلقات دراسية يف خمتلف أجزاء القطر على املستويات احمللية
لترتيبات  حىت يتسىن حتقيق التوافق بني ايةالسكانية احمللتتم استشارة ممثلي اموعات 

فعلى سبيل املثال، جيب أن تعقد جلسات . واألعراف السائدةاملقترحة وبني العادات 
التشخيص واملعاجلة عندما يذهب القرويون إىل املدينة مبناسبة يوم السوق احمللي ويف وقت 

املعتقدات ن يتبينوا طبيعة وعلى العاملني الصحيني أ.  خارج دوام العمل بالنسبة للمرضى
ومعاجلته وفقا هلذه  ميكن تكييف التثقيف حول املرض  حىتاحمللية حول مرض السل،

  .املعتقدات
  

وطنية وحملية حول إعالمية  محالت جيب أن تتبع هذه احللقات الدراسية 4-1-5
كما  .)عن طريق التلفزيون، واإلذاعة، والصحف، واملدارس( بالسل التثقيف الصحي

عرفة كيفية ب أن تقوم هذه احلمالت بتعريف الناس بربامج الوقاية حىت يتسىن هلم مجي
ميكن الشفاء منه إذا ما متت معاجلته بصورة صحيحة وكيف أنه  تشخيص السل ومعاجلته،

  .وذا تتكون لديهم فكرة عن كيفية انتشار املرض وكيف ميكن الوقاية منه
  



  لمحة عامة حول السل السريري

- 22 - 

احمللية حول السل  من الواضح أن املعتقدات .ةمالحظة حول املعتقدات احمللي 4-1-6
.  نفس املكاناتمعات السكانية املختلفة يف البلد واملكان والثقافة وحىت بني تتباين بتباين 

. ة التعليم والثقافةـبدرج والقبلية أ والعرقية أ ووقد يتأثر الناس أيضا باملعتقدات الدينية أ
 البعض بأن املريض قد دخلت فيه األرواح ويف بعض األماكن يسود االعتقاد بني

على الرغم من علمهم  ، والبعض اآلخر يعتقد أن من يصاب قد تعرض للسحر، الشريرة
ويف إحدى املناطق قد يسود االعتقاد . بسبب اجلراثيم وبأن املرض يأيت بسبب العدوى أ
ث بسبب السبب وراء اإلصابة وبني آخرين أنه حيد وبني عامة الناس أن السواك ه

  .ارتكاب إمث كالزنا مثال
وقد تستطيع أن تقوم بإقناع املداوين احملليني بإرسال مرضاهم املشتبه يف 

هلم أم لن وعليك أن تشرح . تشخيص واملعاجلةإصابتهم بالسل إىل املراكز الصحية لل
ينجحوا يف شفاء املرضى من السل إذا قاموا هم بأنفسهم باملعاجلة، بل سوف يفقدون 

  .عتهم وقد يتحول الناس عنهممس
مرض وراثي، وهي فكرة  وويف كثري من اتمعات يعتقد الناس  أن السل ه  

ليست غريبة حيث أن اإلصابة قد حتدث بني أفراد العائلة الواحدة ويف أجيال متعاقبة 
هذه الفكرة قد تعين يف كثري من األحيان شعورا بالعار  األسف أن إىل وومما يدع.  منها
ى على هذه العائلة حىت أنه يف حالة إصابة ابنتهم ذا املرض ينتام اخلوف من عدم يطغ

فإذا ما كانت . زواجها مستقبال بسبب مرضها، ويستمر هذا الشعور حىت بعد أن تشفى
هذه الفكرة شائعة يف اتمع الذي تعمل به فحاول تثقيف كبار الشخصيات املؤثرة على 

وميكن أيضا .  املرضى والعائالت من قلق إضايف ال داعي لهالرأي العام حىت ال يعاين
  .للمرضى الذين شفوا أن يساعدوا على تثقيف املرضى اجلدد واتمع

برنامج وطين ملكافحة السل فتأكد من إملامك أنت  إذا كان يف بلدك 4-1-7
  .والعاملني معك بتفاصيل هذا الربنامج، وساعدوا على إجناحه

  

4221 الصفحة   ، 2اجلدول (نامج الوطين ملكافحة السل مكونات  الرب ( .  
  : التفاصيل اخلاصة بالربامج الوطنية النموذجية موجودة يف املراجع التالية4-2-1

Tuberculosis Guide for Low Income Countries, 4th edn. 
Enarson, D. A. Rieder, H. L. Arnadottir, T., Trebucq, A. Paris. 
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases, 
1996. 
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  :ويف ما يلي فكرة  موجزة عن األعمال املطلوبة

  

  الكشف عن احلاالت 4-2-2
يسعلون ويفرزون البلغم افحص البلغم للكشف عن العصيات السلية يف املرضى الذين ) أ

ما يتم  عادة ادة أخرىلسعال الناجم عن عدوى حا (.ثالثة أسابيع ملدة تزيد على 
يظل فأسابيع، أما السعال الناجم عن اإلصابة بالسل   خيتفي يف غضون ثالثة وأالشفاء منه 
وهذا مهم بصورة خاصة إذا ما كان املريض يعاين يف نفس ). يزداد سوءا وعلى حاله أ
 خيرج دما عندما يسعل وأ أمل بالصدر، وأ ،احلمى وفقدان الوزن، أالوقت من 

 .وجود أي سعال مزمناألعراض دون وبعض املرضى قد تظهر لديهم هذه ). 4الشكل(
  .)127انظر أيضا الصفحة رقم  (

  . اشتبه يف إصابته بالسل، فإذا ما كان أي مريض يعاين من أي من هذه األعراض   
ون نامجة عن استقص عن أي مريض تكون يف صورته الشعاعية  عتامة حيتمل أن تك)ب

إن التصوير باألشعة السينية . وقم بصورة خاصة بفحص بلغمه.حالته تابعإصابته بالسل، و
 نوصي به، أما فالة وال يعول عليه، لذا ـإجراء عايل التكلف وبصورة مجاعية دون متييز ه

  ). ج3-2-4القسم   انظر. (در بالثقة واالعتماد عليهأج وفحص البلغم فه
 املعتلني  إن أغلب مرضى السل. عن احلاالتالكشف اإلجيايب والكشف السليب) ج

أو مستشفى أو مركز صحي (يتوجهون إىل بعض املرافق الصحية  واإلجيابيي البلغم سوف
  ، )طبيب خاصأو عيادة خارجية 
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  .أهم األعراض. تشخيص السل الرئوي – 4  الشكل
  

لن يتم تشخيصهم إال إذا مت فحص بلغمهم بصورة روتينية للكشف عن على أنه  
" الكشف اإلجيايب"أما ". الكشف السليب عن احلاالت"وهذا ما يسمى  .عصيات السليةال
بتقدمي البلغم لفحصه، وهي عملية مكلفة   إىل الناس يف منازهلم ومطالبتهمالتوجه وفه

أكثر اقتصادا شريطة أن   "الكشف السليب"و. ة من الفعاليةللغاية وليست على درجة كبري
جمتمع إذا  ويف أي . أغلب الربامج الوطنيةلطريقة املعيارية يفا ووه: يتم بصورة صحيحة

   أسابيع3/ سعال   حمى وتعرق

  فقدان الوزن

  بصق الدم

  ألم بالصدر
  افحص البلغم ثالث مرات
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معاجلة جيدة  يف منطقتهم سوف حيصلون علىما علم الناس أن املرضى املصابني بالسل 
    أن املرضى سوفو، م برفق ومودةيعاملوومن قبل عاملني صحيني يتفهمون حالتهم 

  وعندما يأيت كل من تظهر .فسوف يسعون هم لطلب املساعدة يشفون من مرضهم،  
مة اليت تؤدي إىل ه املعاجلة السليـمث معاجلت، صحيحة فحصه بصورة عليه األعراض ويتم 

عن احلاالت والبحث عن احلاالت  الكشف اإلجيايب يق إجراءاتميكن تطبالشفاء التام، 
  .األقل إحلاحا، مثل احلاالت اإلجيابية الزرع فقط

  

  التشخيص 4-2-3
األقل  ووه(، القـ على اإلطوىجدر الوسائل ـأكث واهري للبلغم هإن الفحص ) أ

حاول فحص ثالث عينات من . وميكنك استخدامه يف أغلب األماكن ،)كلفة
فإذا ماكانت واحدة فقط إجيابية وكانت األخريان سلبيتني، يكون األفضل . البلغم

أو ألخطاء الكتابية فقد تقع بعض ا(زيادة التأكد باحلصول على عينة إجيابية أخرى 
  ).غريها

أو التدخني  ووقد تكون أكثر عينات البلغم سلبية الحتمال أن يكون سبب السعال ه)ب
وتتراوح عادة نسبة ثبوت اإلصابة يف الربامج اجليدة ما بني .  اخل. . التهاب القصبات

قد يسعلون بسبب التدخني فأما الذين . ابني بالسل فعلياـ باملئة من املص10 إىل 5
وجيب عليك فحص مجيع املرضى الذين يعانون .   باملئة20 و15تتراوح نسبتهم بني 

ظهرت عليهم أو من سعال مزمن والسيما املرضى الذين فقدوا قدرا من وزم 
وعليك القيام ذا أيا كان موقع . أعراض أخرى قد تكون بسبب إصابتهم بالسل

أحد أو يف إحدى العيادات أو عملك سواء يف مركز خدمات الرعاية الصحية 
  .وإغفال هذا اإلجراء من املمارسات الطبية السيئة. العيادات اخلاصةأو املستشفيات 

يصعب تشخيص السل . )136انظر الصفحة   (باألشعة السينيةتصوير الصدر ) ج
ال تعاجل مطلقا أي . بصورة مؤكدة باالقتصار على نتيجة التصوير  باألشعة السينية

واألشعة السينية عالية التكلفة وال يعول عليها، وغالبا ما . حص بلغمهمريض بدون ف
ة إليها أحيانا ـاحلاج وتتم معاجلة املرضى من السل بدون اللجوء إليها، وقد تدع

 وعلى وجه اخلصوص عند االشتباه يف إصابة ، بسبب  وجود مشكالت فردية صعبة
لبشري يف نفس الوقت؛ ولكنها ال املرضى بالسل وإجيابيتهم لفريوس العوز املناعي ا

  .تناسب الكشف اجلموعي يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت اإلصابة بالسل
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يف  غالباًاختبار  يقل التعويل عليه يف  و، وه)291انظر الصفحة  (التوبركولنياختبار ) د
سلبيا أو ، فيمكن لالختبار أن يكون ضعيفا يف البلدان الفقريةوالسيما لتشخيص ا

اعي ـاملنأمراض أخرى كالعدوى بفريوس العوز ود ـوجأو بسبب سوء التغذية 
بالغا ( وذلك على الرغم من إصابة املريض شدة ووخامة مرض السل،أو البشري، 

النتائج اإلجيابية القوية على أن من شأن ). النشط(بالسل اإلجيايب ) طفالأو كان 
 على سل أن تكون عونا كبرياهلذا االختبار عند الطفل املشتبه بإصابته بال

وتذكر أنه ميكن ألي طفل أن تكون نتيجة اختباره ضعيفة اإلجيابية . تشخيص احلالة
 وعلى هذا فإن نسبة إجيابية االختبار  تكون مرتفعة بني . بسبب جرعة اليب سي جي

  .البالغني يف العديد من البلدان بسبب إصابتهم بالعدوى يف طفولتهم
  
  ختربيةاخلدمات امل 4-2-4
 على نطاق واسع، وأن يكون أقرب ما يكون إىل متناول الفحص اهريالبد من توافر )أ

أهم طرق التشخيص على اإلطالق، شريطة أن يتم حتت اإلشراف املباشر  ووه. املريض
  .ويف البداية قد ال ميكن إتاحته إال على مستوى املنطقة.  عليهأن يكون معتمدا ويعولو
 طور الحق من تطوير اخلدمات الصحية أن تكون هناك إمكانية ميكن يف، الزرع)ب

لكن ال تستعمله إال بالنسبة للمرضى الذين تظهر يف و. إجراء زرع للعصيات السلية
والزرع حيسم التشخيص ويؤكده . صورهم الشعاعية ظالل يشتبه منها بإصابتهم بالسل

  .يف احلاالت املتوسطة اليت يظهر الفحص اهري سلبيتها
 ويفضل يف هذه ، مكلف للغاية لالستخدام الروتيين و فهاملقاومة لألدويةأما فحص ) ج

احلالة وجود خمترب وطين مرجعي ميكنه رصد اجتاهات املقاومة لألدوية يف عينة من 
.  املرضى، حىت يتسىن للسلطات القيام بتعديل الطرق املعيارية للمعاجلة عند الضرورة

ن ـامبيسيـوالريف ازيدـمن اإليزوني ة كلـة ملقاومـملوثوقارات اـوقد تفيد االختب
والستربتوميسني، عند التخطيط إلعادة املعاجلة يف حالة من احلاالت الصعبة، على أن 

 .)281  انظر الصفحة(هذا لن يتوافر يف العديد من البلدان 
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  : أن ينص الربنامج الوطين على ما يليي ينبغ.املعاجلة 4-2-5
 اإلجيابية البلغم للسل الرئوي واألشكال الوخيمة من جلة املعيارية للحاالت اجلديدةاملعا) أ

ويوصي كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة السل . السل غري الرئوي
واألمراض الرئوية مبعاجلة كيميائية قصرية األمد تتكون من الريفامبيسني يف املرحلة 

انظر : وتتراوح مدة هذه النظم العالجية بني ستة ومثانية أشهر. البدئية على األقل
على أن بعض البلدان الفقرية مازالت .  لالطالع على مزيد من التفاصيل239الصفحة 

را بدون استخدام ـر شهـتستخدم النظام العالجي الذي تصل مدته إىل اثين عش
تصر على استخدام هذه النظام يف قد تقأو الريفامبيسني والبريازيناميد ألما أغلى مثنا، 

  .حاالت السل الرئوي السلبية البلغم
 مل يستجيبواأم  والذين يبد أو ،اعـانقطالذين يعودون بعد  ،ونـاملرضى الناكس)ب

كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد  يـويف الوقت احلايل يوص. للمعاجلة املعيارية
 الواردة يف الصفحة بتطبيق أحد أنظمة املعاجلة الدويل ملكافحة السل واألمراض الرئوية

هذه احلاالت، أما إخفاق املعاجلة فيعود يف أغلب   فهي ذات فعالية يف معاجلة. 239
فنظام املعاجلة . األحيان إىل عدم استكمال املعاجلة بالكامل وليس إىل املقاومة لألدوية

ويف الواقع، فإن . ين فقطدواءأو يظل فعاال إذا اقتصرت املقاومة على دواء واحد 
اليت تكررت معاجلتها السيئة أكثر من مرة قد ال تستجيب للمعاجلة " احلاالت املزمنة"

  .مناقشة هذه املشكلة )281(انظر الصفحة. اجلديدة بسبب مقاومتها لألدوية املتعددة
احلاالت اجلديدة السلبية اللطاخة للسل الرئوي واحلاالت املتوسطة من السل ) ج

 بنظم )ومنها برنامج منظمة الصحة العاملية( يوصي العديد من الربامج .ج الرئويخار
على أن بعض الربامج ترى إعطاء مجيع . 239انظر الصفحة : معاجلة أقل تكثيفا

  .بلبلةأو احلاالت اليت مت تشخيصها حديثا نفس النظام العالجي منعا ألي خلط 
  

  اإلشراف على املعاجلة 4-2-6
 هذا البند بكل وضوح يف الربنامج، حيث أن جناح الربنامج جيب أن يبني  

أن املعاجلة جيب  والوضع النموذجي هو. بالكامل يعتمد على اإلشراف اجليد على املعاجلة
).  يتناول كل جرعة ووذلك يعين مشاهدة املريض وه(أن تتم حتت اإلشراف املباشر 

ويف برامج . ل الشهرين األولنيويقضي بعض الربامج باحتجاز املريض يف املستشفى خال
أما يف سائر الربامج، . نزل صغري جبوار العيادةأو أخرى،  يتم وضع املريض يف دار ضيافة 
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املركز الصحي لتناول كل جرعة، فإذا كانت هذه هي أو فيذهب املريض إىل العيادة 
الطويل قد احلال يف برناجمك، فاعمل على أن ال ينتظر املريض كثريا حيث إن االنتظار 

ويف بعض املناطق الريفية تتم املعاجلة حتت اإلشراف املباشر . حيول دون عودته مرة ثانية
ويتعني أن يكون املريض . من قبل املتطوعنيأو من قبل بعض األشخاص املسؤولني احملليني 

كما ينبغي .  على معرفة شخصية مبن يقوم باإلشراف عليه فهذا يقلل من فرص النكس
أو  الربنامج  طريقة الستدعاء املرضى الذين ختلفوا عن العودة للمعاجلة أن يتضمن

ويف حالة عدم وجود مثل هذا النظام يف . تقاعسوا عن العودة للحصول على أدويتهم
 انظر الصفحة( يصبح من األمور اهلامة أن تقوم بعمل الترتيبات اخلاصة بك ، منطقتك

225.(  
  
  السجالت 4-2-7
  . سجالت جيدة لضمان جناح تنفيذ أي برنامج وطين ملكافحة السلجيب أن تتوافر) أ

املركز الصحي حىت تتأكد من أو السجالت هامة بالنسبة لك سواء يف العيادة  -
  .املتابعة الكاملة  ملرضاك ومن استكمال مجيع املرضى للمعاجلة

يتها  من املراكز الصحية هلا أمهأو واملعلومات واملرجتعات الواردة  من العيادات  -
على مستوى املنطقة واحملافظة حىت يتأكد اإلداريون من حصولك على األدوية 

كما أا تتيح هلم املقارنة مع ما تقوم به . واملعدات اخلاصة بتشخيص ومعاجلة مرضاك
العيادات األخرى من عمل، ومقارنة ما يتوصلون إليه من نتائج يف مناطقهم مع نتائج 

  . املناطق األخرى
املعلومات واملرجتعات الواردة  من املناطق هلا أمهيتها أيضا على املستوى كما أن  -

الوطين وذلك من أجل تقييم مدى تقدم املرضى، واملقارنة مع املناطق األخرى 
  .والتخطيط لتوفري إلمدادات

على الرغم من أن ملء االستمارات  من األمور املزعجة إال أنه جزء أساسي من أي   
تأكد من قيامك أنت والعاملني معك ذه املهمة .  ملكافحة السلبرنامج وطين جيد

بصورة جيدة وبكل عناية ودقة، فهذا أمر ال تقتصر أمهيته على عملك اليومي بل إنه 
  .ميثل خطوة مهمة للحصول على ما حتتاجه من معدات وإمدادات من أجل مرضاك
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صها، وعدد احلاالت حيدد الربنامج عادة طرق تسجيل عينات البلغم اليت مت فح  
اإلجيابية من هذه العينات، واملتابعة الروتينية للمرضى من خالل الفحص املنتظم للبلغم 

وكذلك تسجيل أعداد الوفيات وحاالت االنقطاع . للتأكد من انقالبه  إىل بلغم سليب
أما أسهل . عن املعاجلة وحاالت النكس واحلاالت اليت استكملت معاجلتها بنجاح

مع املعلومات املتعلقة بالكشف عن احلاالت وتقييم املعاجلة فهي االحتفاظ مبا الطرق جل
وجيب أن حيتوي هذا . حمافظة أووذلك يف كل منطقة ) سجل السل باملنطقة(يسمى 

أو إذا كان البلغم سلبيا  السجل على اسم كل مريض، وعنوانه، وموضع املرض، وما
  .تابعة وحىت استكمال املعاجلةإجيابيا، ونتائج فحوصات اللطاخة أثناء امل

وهذا السجل  يعطي الدليل على مدى محاس العاملني الصحيني يف البحث عن املرضى 
  .ومدى جناحهم يف شفائهم عن طريق إعطائهم املقرر الدوائي الكامل من املعاجلة

  : ومثال ذلك  . وقد حيدد الربنامج منط املريض الذي جيب أن  يتم تسجيله)ب
  :ديدةاحلاالت اجل

  على األقل لطاختان مباشرتان من البلغم اإلجيايب: السل الرئوي اإلجيايب البلغم  –
  .يف املناطق اليت  ميكن إجراء الزرع فيها:  السل الرئوي اإلجيايب الزرع -
صورة أو ري يتم التشخيص على أساس الفحص السري: السل الرئوي السليب البلغم  -

  .ب أن يتم هذا التشخيص من  قبل طبيب حصراأمكن جي األشعة السينية، وإذا
). نسجي(هستولوجي  أويتم التثبت منه بإجراء فحص جرثومي : السل غري الرئوي  -

املصاب   ومن قبل طبيب، ويشمل التشخيص العض ويتم التشخيص السريري عادة
  .سل العمود الفقريأو السل السحائي أو كما يف حاالت السل الدخين 

  وهم املرضى الذين مت تشخيصهم على أم مصابون :ون الناكسوناملرضى املعاجل
اختفاء األعراض أو ، مع حتسن يف احلالة )جزئيةأو كاملة (بالسل،  وتلقوا املعاجلة 

مث يعود املريض مع وجود دليل على سل نشط يؤكده الفحص . أكثر من شهرأو لشهر 
  .)إجيابية البلغم مثال(الفحص اجلرثومي أو السريري 
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قد حددا منظمة الصحة العاملية بأا احلاالت اجلديدة اليت و :حاالت فشل املعاجلة
ويعود هذا يف أغلب . (أكثر ومازالت إجيابية البلغمأو تلقت  معاجلة ملدة مخسة أشهر 

  . األحوال إىل عدم التأكد من تناول املريض للمقرر الدوائي الكامل من املعاجلة
  ).املقاومة لألدوية احتمال ضعيف يف أغلب األحيان واحتمال كون السبب هو

وهم املرضى الذين : )املنقطعون عن املعاجلة( املرضى الذين تواروا عن املالحظة
  .أكثر رغم حماوالت االستقصاء عنهمأو انقطعوا عن متابعة املعاجلة ملدة شهرين 

ليس عليك و.  أخرىوهم املرضى الذين انتقلوا إىل مناطق: احملالون إىل خارج منطقتهم
إدراج هؤالء يف سجالتك إال يف حالة إجرائك ترتيبات معاجلتهم يف مرافق صحية 

  .معينة يف املناطق اجلديدة
  .  سوف يقوم برناجمك الوطين بتوفريها لك.استمارات التسجيل والسجالت)ج
هذا يف جممله سوف يكمل صورة  التقدم الوطين على طريق الكشف عن احلاالت و) د

كما أنه يظهر االختالفات احمللية اليت يكون مردها إما إىل اختالف كمية . ملعاجلةوا
واحرص على أن تكون من  .اس العاملني الصحينيـالف درجة محـاختأو  ،الوباء

  .املتحمسني الذين يؤدون عملهم على أفضل وجه
  

الفحص  واملعدات اخلاصة بإن اإلمداد املنتظم وغري املنقطع من األدوية  4-2-8
  .من األسباب اجلوهرية للنجاح وه)  أعاله4-2-4(اهري 

  
على  املتكررة احمللية واملركزية احللقات الدراسية والدورات التدريبية تساعد 4-2-9

 ، إجراء املقارنات بني  معدالت النجاح يف تشخيص املرضى ومعاجلتهم يف أماكن خمتلفة
  .تعلم من زمالئهمتساعد العاملني الصحيني على الكما أا 

  

 جلميع الولدان حديثي الوالدة، من لقاح اليب سي جي  جيب أن يعطى 10 -4-2
خالل الربنامج الوطين املوسع للتمنيع، كما جيب متنيع مجيع صغار الرضع خالل السنة 

  .األوىل من العمر
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  املخالطون ملرضى السل يف األسرة 4-2-11
.  اللطاخة  أفراد أسرته، والسيما األطفال منهمغالبا ما يعدي مريض السل اإلجيايب) أ

ال الوثيق الذي تعيشه  األسرة، فإذا ماكان مريضك ـاالتص ووالسبب الواضح ه
  .العدوىب أصابهقد إجيايب البلغم، قم بفحص أفراد أسرته حبثا عن من يكون 

ومن ناحية أخرى فإذا ماكان من قمت أوال بتشخيص إصابته بالسل طفال، )  ب
أو ، فقد يكون أحد الوالدين يكون قد أعدى الطفل من عن حبثاًص أسرته فافح

ولن تتواىن بالطبع عن البحث عن آخرين يف األسرة حيتمل أن تكون . أحد اجلدود
  .العدوى قد أصابتهم

  كيفية التدبري العالجي للمخالطني يف األسرة
 حلالة من السل، الطخم لطفل رمسا توضيحيا لكيفية التدبري العالجي 5الشكل  يقدم -1

    تستطيعإذا كنت 
  .)127انظر الصفحة (إجراء فحص التوبركولني      
  :تذكر أن نتيجة الفحص قد تكون سلبية يف احلاالت التالية    
 إذا كان الطفل قد اقتصرت إصابته حديثا على السل ومل يتطور لديه املرض ليصبح -    

      .السلية إجيايب العصيات 
  ) 61انظر الصفحة  (مبرض آخر أو ن مصابا بسوء التغذية إذا كا-   
  إذا كانت إصابته بالسل شديدة الوخامة-   
موضح  وتذكر أن من املهم بصفة خاصة إعطاء معاجلة وقائية باإليزونيازيد، كما ه    

فهؤالء الصغار عرضة بصورة . أقل أو بالنسبة لألطفال يف اخلامسة من العمر ، 5بالشكل 
  .السحائي أوطر اإلصابة بأشد أشكال السل وخامة، سواء منها الدخين خاصة خل

 يف لطفل خمالط رمسا بيانيا توضيحيا حول كيفية التدبري العالجي 6الشكل  ويقدم - 2
  .إجراء فحص التوبركولني حالة عدم متكنك من 

احلالة ، ويف هذه بالغ ملخالطرسم بياين يوضح التدبري العالجي  و فه7الشكل  أما - 3
التوبركولني فائدة كبرية حيث أن كثريا من البالغني إجيابيون الختبار  التكون لفحص
  .التوبركولني



  لمحة عامة حول السل السريري

- 32 - 

 البالغني املقيمني يف نفس املرتل، والسيما عـمجيص ـ تذكر أنه من األمهية فح        
  .مصدر العدوى واألجداد منهم، فقد يكون أحدهم ه

  

الختبار ملصاب بالعدوى حديثا قد يكون سلبيا ا) البالغأو (أن الطفل  ذكرـت) ج
ار ورمبا املرض نفسه قد ـغري أن إجيابية هذا االختب. معاىف سليما والتوبركولني ويبد
  .يظهران يف ما بعد

الجي للمخالطني قد يتضمن برناجمك الوطين ملكافحة السل أسلوبا روتينيا للتدبري الع) د
  .لة وجودههذا األسلوب يف حا  من األسرة، فاتبع

مل يكن الربنامج املوجود أو        أما إذا مل يكن هناك برنامج وطين ملكافحة السل، 
متضمنا أي خطط روتينية، فنقترح أن تقوم باتباع التعليمات والرسوم البيانية التوضيحية 

أما كيفية التدبري العالجي للمخالطني فتعتمد يف جانب منها  على مدى إمكانية . التالية
  .التصوير باألشعة السينيةو اختبارات التوبركولنيامك بإجراء قي
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  إمكانية إجراء فحص التوبركولني

  
  توبركولني سليب  توبركولني إجيايب 
       
حالة الطفل   حالة الطفل جيدة  حالة الطفل جيدة 

 جيدة
 

          
زيد الوقائي ملدة األيزونيا 

  ستة أشهر 
  ) 104الصفحة ر نظا(

تاريخ مفصل باحلالة وفحص  
أشعة (للكشف عن السل 
  )سينية إذا أمكن

األيزونيازيد ملدة  
نظر ا(شهرين 
  )107الصفحة 

 

          
 احتمالأو إمكانية    التوبركلني تكرار فحص

 اإلصابة بالسل
   

        

 التوبركلني  ةالتوبركلني سليب واحلالة جيد
 إجيايب

    املعاجلة الكاملة

         
         

قف اإليزونيازيد على أن يعود إذا أو 
 .بأي اعتالل ماشعر

استكمل  
األيزونيازيد ملدة 

   أشهر6

    

 
  . رسم بياين لكيفية التدبري العالجي لطفل خمالط ملريض بالسل مت تشخيصه حديثا– 5الشكل 
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43     برنامج وطين ملكافحة السل، فتأكد من إملامك به إملاما تامـا،           إذا كان يف بلدك
  :مع مراعاة ما يلي على وجه اخلصوص

  تأكد من فحصك لبلغم أي مريض ميكن أن يكون مصابا بالسل -
أو والتستخدم السبل املختصرة للمعاجلة  . وفق الربنامج الوطيناملعاجلةأعط 

 من قبل، فكل منهما قد يكون قاتال املعاجلة الكيميائية اجلديدة اليت مل جترب
  .بالنسبة ملريضك

  

44إدماج برنامج املكافحة يف الرعاية الصحية األولية  
  

ومل ينجح . ملكافحة السلامج  بدأ العديد من الربامج الوطنية ملكافحة السل كرب4-4-1
ولذا توصي منظمة الصحة العاملية يف . سوى عدد قليل منها يف تغطية مجيع السكان

 ومنها برامج مكافحة ، الوقت احلايل بأن يتم تنفيذ مجيع الربامج الصحية يف البلدان النامية
وسوف يساعد خرباء مكافحة السل يف التخطيط، . السل، من خالل اخلدمات الروتينية

وعند ترسيخ الربنامج، يصبح للعاملني يف الرعاية . والتدريب وإعادة التدريب واإلشراف،
ويف حال إجيابية  وا مسألة فحص البلغم للكشف عن اإلصابة بالسلالصحية أن يقرر

رعاية الصحية باملعاجلة الروتينية، أما احلاالت الصعبة فيقوم  البلغم سوف يشرع عامل
  .بإحالتها التماسا لنصيحة أهل  اخلربة
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  عدم إمكانية إجراء فحص التوبركولني

  
حالة الطفل غري  

 جيدة
   جيدةحالة الطفل 

       
         

تاريخ مفصل باحلالة وفحص  
صورة (للكشف عن السل 
  شعاعية إذا أمكن

على الوالدين إحضار الطفل فوراً إذا ما   
ساءت حالته وإعطاء اإليزونيازيد 

  الوقائي ملدة ستة أشهر

  

         
تشخيص آخر    

  أكثر احتماالً
  صابة بالسلإلاحتمال ا  

         
خيص عاجل التش -1   

  اآلخر
ظهور  ترقب-2

إذا مل  عالمات السل
  تتحسن احلالة

   عاجل السل-1  
ترقب عالمات ملرض -2

  تتحسن احلالة آخر إذا مل
  

  .الرسم البياين لكيفية التدبري العالجي لطفل خمالط ملريض بالسل مت تشخيصه حديثا – 6لشكل ا
  

جيب أن تعتمد على درجة  إن املوارد املخصصة ملكافحة السل، يف أي برنامج، 4-4-2
  .املنطقة أوأمهية املشكلة الصحية يف ذلك البلد 

  

إال أن تطبيقها ،  على الرغم من سهولة تقبل هذه الفكرة من الناحية النظرية4-4-3
التحول من برنامج متخصص سابق إىل برنامج يعمل بصورة جيدة من خالل  وعمليا أ

محاس  إثارة و وينبغي أن يكون اهلدف ه:ابالغ الصعوبة عملياخلدمات الروتينية أمر 
العاملني بالرعاية الصحية األولية؛ والثناء على ما حيرزونه من جناح؛ ومساعدم على 
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 وإعادة تدريبهم، ال وتدريبهم مث تدريبهمالتغلب على ما قد يواجههم من حلظات فشل؛ 
عهم بصفة منتظمة ؛ ومج والتدبرياإلدارةعلى التقنيات فحسب، ولكن قبل كل شىء على 

 اليت يستجيب هلا العاملون بغري القيادةتوفري  وملناقشة مشاكلهم؛ واألهم من كل هذا ه
وقد يكون من األفضل البدء . ومن شأن هذا كله أن يساعد على حتقيق النجاح.تردد

بتأمني سري العمل بصورة جيدة بالنسبة للتشخيص واملعاجلة على مستوى األقاليم 
إىل النقاط واملراكز جلة، إذا أمكن، االنتقال ببعض أنشطة التشخيص واملعامث  ،واملناطق

  .الصحية وغريها
ويف تطوير الربنامج ، تأكد من اضطالعك أنت شخصيا باملسامهة بدور ما يف القيادة

  .واستمرار  العمل فيه
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  استفسر عن أعراض السل
  ) 127الصفحة   (

  
  بدون سعال: جيد  
     
 

 سعال ألكثر من ثالثة
أعراض أو  ، أسابيع

إىل  أخرى قد تعزى
 اإلصابة بالسل

  

    

 العودة فورا إذا
 ساءت احلالة مع

الفحص الروتيين بعد 
  شهر

 

 اعترب احلالة حالة اشتباه 
  بالسل

    

       
صورة ( الفحص السريري 

 فحصو )شعاعية إذا أمكن
للتحري عن  عينتني من البلغم

  السل

    

       
   سليب  إجيايب
     

عاجل من اإلصابة 
  بالسل

أعد الفحص  
 السريري وفحص
البلغم بعد مرور 

 شهر

  

 .كيفية التدبري العالجي للبالغ املخالط ملريض بالسل مت تشخيصه حديثا – 7الشكل 
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جمال القضاء  والتدبريية أمهية عن املهارات السريرية يف املهارات اإلداريةتقل   ال4-4-4
 ولديه  يتمتع بالسلطة، فريق قوي من اخلرباءلذا كان من الضروري وجود .  على السل

وجيب أن يكون . احلماس الكايف لضمان تنفيذ الربنامج يف مستوى الرعاية الصحية األولية
  .هذا الفريق مستعدا لتقدمي املشورة عند احلاجة إليها

 يف اية املطـاف،     من السل    حتقيق الشفاء   ميكن دائما خالصة القول، إنه      و 4-4-5
والغرض . وحنن منتلك الوسائل الالزمة للقيام ذه املهمة      . كما ميكن احليلولة دون انتشاره    

  .مساعدتك على استعمال بعض هذه الوسائل بصورة أكثر فعالية ومن هذا  الكتاب ه
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  الفصل الثاين
  السل يف األطفال

ستحتاج  مستشفى املنطقة، فإنكو ا الفصل يف عملك باملركز الصحي أعندما تستعني ذ
  :إىل إجابات عن بعض األسئلة التالية أو عنها مجيعا

  

  ماذا حيدث يف بداية إصابة الطفل بالسل؟ -  1
   لتوي مصابا بالسل؟رأيتههل يرجح أن يكون الطفل الذي  -  2
  هر اإلصابة بالسل على الطفل؟ظكيف ت -  3
  كيف أساعد الطفل الذي أظن أنه مصاب بالسل؟ -  4

  

ولإلجابة عن أحدها أو عنـها مجيعـا،        . وكل هذه األسئلة متصل بعضها بالبعض اآلخر      
ما هي التغريات اليت تلي العـدوى       ، و ينبغي أن تعرف ابتداء كيف يصاب األطفال بالداء       

  .عماراألوىل يف خمتلف األ
ـ ـولذلك فقد قسم هذا الفصل  إىل مخسة أقس         ابة ـام تساعدك يف جمملها على اإلج

  .على التصدي ملا يواجهك من صعوبات، وعن كل ما يثور يف نفسك من تساؤالت
  

  )40الصفحة (العدوى بالسل  -1
  )59 الصفحة(ي قد يكون مصابا بالسل مقابلة الطفل الذ -2
  )69 ةالصفح(كيف يظهر السل يف األطفال  -3
  )106 الصفحة( أن تعاجلهمون تساعد األطفال املصابني بالسل كيف تستطيع أ -4
 ) متالزمة العـوز املنـاعي املكتـسب      (اإليدز  /عدوى فريوس العوز املناعي البشري     -5

 .) 117 الصفحة (ألطفالايف ، والسل
 

  العدوى بالسل -1
  

كيف يصاب األطفال بالعدوى 1-1 
  

ا يسعل أحد البالغني يندفع العديد من القطريات السائلة     عندم .من سعال البالغني   1-1-1
يه يكون  فإذا كان الشخص الذي يسعل مصابا بالسل يف رئت        . يف اهلواء ) بصاق(الصغرية    

  .حممال بالعصيات السليةالعديد من هذه القطريات 
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والذي ال يـرى بـالعني      ،  أما أصغرها . حجما على األرض   ويسقط أكرب هذه القطريات   
  .يتحرك معهو، فيظل عالقا يف اهلواء اردة

ويف األماكن املفتوحة أو يف احلجرات اجليدة التهوية تنتقل هذه القطريات مسافات بعيدة             
أما يف األماكن املغلقة ويف األكواخ أو األماكن الضيقة فتظل القطريات معلقـة          . يف اهلواء 

 من يـشارك الـشخص      وكل. الشخص يف السعال   اهلواء ويتزايد عددها مع استمرار    يف  
 العـصيات   نفس اهلواء، معرض خلطـر استنـشاق         الذي يسعل نفس احلجرة ويستنشق    

  ".الساعل"وأكثر هؤالء تعرضا هم أقرم إىل . السلية
إذ إن الواجب يقضي عليه بأن يغطي       . باألمر" الساعل"ويتعاظم اخلطر كلما قلَ اكتراث      

أن يبصق يف وعـاء     و،  األطفالوبالغني   وأن يشيح بوجهه بعيدا عن من حوله من ال         ،  فمه
  .ميكن تغطيته وإغالقه

كال  الوالـدين    و. ولذلك فإن األم املصابة بالعدوى تشكل خطرا على وليدها أو أطفاهلا          
كذلك احلـال   و. خطر على من حوله إذا كانوا يعيشون أو ينامون يف مساحات صغرية           

أو ،  اسي، أو طبيبـا عامـا     سواء كان معلما يف فصل در     ،  بالنسبة لكل مصاب بالعدوى   
أو عامال صحيا من الذين     ،  أو قابلة ،  طبيب أسنان يف العيادة أو املركز الصحي، أو ممرضة        

أو سـائق حافلـة   ، بل وحىت البائع يف دكانـه . يقدمون خدمام يف املرتل أو املستشفى    
  . الركاب يف حافلته

، ا تأتيهم هذه العـدوى    إمن،  بالعدوىصغار األطفال   ويف أغلب احلاالت اليت يصاب فيه       
 األطفال األكرب سـنا    أما عندما يصاب     .أو من جار قريب    أفراد العائلة  أحدمن  ،  عادة

بالعدوى على الرغم من ثبوت خلو العائلة من اإلصابة، فتحر عـن إمكانيـة التقـاطهم      
ر أو أي مكان آخ، أو وسائط النقل العام ،  أو دور العبادة  ،  أو العيادة ،  العدوى من املدرسة  

  .يكون فيه األطفال بصحبة البالغني داخل املباين أو األماكن الضيقة
كثر طـرق   ي أ  وهذه ه  ؛ويف هذه احلاالت، تنتقل العصيات إىل الرئتني عن طريق التنفس         

  .على أا ليست الطريقة الوحيدة النتقال العدوى .العدوى  شيوعا
  

 إىل األطفال عـن طريـق      ميكن للعصيات السلية أن تصل     .من الطعام أو اللنب    1-1-2
فاللنب ميكن أن ينقل العـصيات      . اللنب أو الطعام وتبدأ العدوى عندئذ يف الفم أو األمعاء         

السلية البقرية إذا ما كانت األبقار يف املنطقة مصابة بالسل، ومل يتم غلـي اللـنب قبـل               
، كنلو .لوزتنيوأحيانا يف ال  ،  يف األمعاء  ويف هذه احلالة حتدث العدوى األولية     . استعماله
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ال تشيع عدوى اإلنسان بالعصيات البقرية  يف كـثري مـن            ،  9 وكما ذكرنا يف الصفحة   
  . االنتشار البلدان اليت ترتفع فيها معدالت

  

من الواضح أن اجللد السليم غري املتشقق يقـاوم العـصيات            .عن طريق اجللد   1-1-3
و تشقق حـديث يف اجللـد       أما إذا كان هناك قطع أ     . السلية عندما تتساقط على سطحه    

كما هي احلال عند    ،  فيمكن هلذه العصيات أن تنفذ من خالله وتسبب اإلصابة بالعدوى         
وكما هو متوقع، فإن عدوى اجللد حتدث غالبا من خالل مناطق اجلسم            . إصابتها الرئتني 
حتـدث يف مـنطقيت     ،  يف حاالت قليلة  ومثل الوجه والرجلني والقدمني؛     ،  املعرضة للهواء 

يسهل على  و. ألولية مجيعا ليست آفات شائعة    على أن هذه اآلفات ا    . اعني أو اليدين  الذر
أقرب العقد اللمفاويـة هلـذه     جاهل إمكانية سلية هذه اآلفات، ولو تضخمت        املرء أن يت  

  ).101الصفحة (اآلفة 
  

12التغريات اليت تعقب العدوى 
  

تـدخل  ،  املـة للعـصيات   عند استنشاق القطريات الدقيقة احل     .املعقد األويل  1-2-1
وتستقر  .العصيات من خالل املمرات اهلوائية حىت تصل إىل ما يلي سطح الرئتني مباشرة            

عن طريـق  ،  ويف نفس الوقت تنقل بعض العصيات. بطيئةهناك لتبدأ عملية تكاثر عددي  
ويتسبب وجود العـصيات يف  . إىل أقرب العقد اللمفية ااورة للقصبات     ،  السائل اللمفي 

ويف خـالل   . ن املكانني يف حدوث رد فعل تتجمع على إثره اخلاليا الدفاعية للجسم           هذي
أربعة إىل مثانية أسابيع تتكون منطقة صغرية يف مركز هذه العملية متوت فيهـا األنـسجة          

  .ا حلقة تتزايد فيها اخلاليا الدفاعية ، وحتيط)التجنب عملية(املضيفة 
) العـصيات (أغلب الناس حـساسية للمتفطـرات       تصبح لدى   ،  يف هذه املرحلة تقريبا   و

  ).127الصفحة  (اختبار اجللد اإلجيايب للتوبركولني هعلى النحو الذي يظهر، السلية
عقـد  امل: ويطلق على التغريات اليت تصيب الرئتني والعقد اللمفية من جراء ذلك اسـم              

  ).8الشكل  (األويل
واحلد ،  ل على مقاومة تكاثر العصيات    بدءا من هذا الوقت تعتمد النتيجة على قدرة الطف        و

  .من كمية التجنب
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وتقل أكثر مـا تقـل يف صـغار         ،  )14الصفحة  (وختتلف هذه القدرة باختالف العمر      
فالتغذية السيئة تـضعف دفاعـات اجلـسم        . كما أا ختتلف باختالف الغذاء    . األطفال

  ).14الصفحة (
يف التغلـب علـى البـؤر       ،  وعلى مدى شهور عديدة    ببطء وول،  يفلح معظم املصابني  و

  . وشفائها، املتكونة يف الرئتني ويف الغدد اللمفية
ولكنها حية  ،  ةـة خامل ـتظل العصيات السلي  و،  غري أن هذه العملية تستغرق وقتا طويال      

  )12، الصفحة 3الشكل (على التكاثر سنوات عديدة وقادرة 
من مث تنتقـل إىل   الدم، ودوى، يف التسرب إىل جمرىتأخذ العصيات، من بداية الع   و،  هذا

لكن من حسن احلظ أن هذا االنتقال ال يؤدي إىل حالة مرضية            . أجزاء أخرى من اجلسم   
  )  أدناه48انظر الصفحة  (

ولكن قد يقع الكثري من األطفـال يف        . مبفردهوقد يكون اخلطر ضئيال بالنسبة ألي طفل        
  . لغني الذين ينشرون العدوىبراثن املرض، يف اتمعات اليت تضم عددا كبريا من البا

  .ويتعني علينا اآلن دراسة التغريات اليت حتدث عندما تتطور العدوى ويصبح الطفل عليال
  
لقـد   .)ب8الشكل  (انصباب حمتواها يف احليز اجلنيب      ومتزق البؤرة السلية      1-2-2

يزيـد   ال   ومعظم هذه البؤر  .  البؤرة األولية تتكون يف ما يلي سطح الرئة مباشرة         رأينا أن 
بالتايل فقد يتمـزق  و. لكنها قد تكرب أكثر من ذلك بكثريو. قطرها على عشرة مليمترات   

تتسرب  العصيات السلية معها     كما قد   ،  تتسرب املادة املتجبنة  وسطح الرئة الذي يعلوها     
  . أيضا إىل احليز اجلنيب

سيته ويبدو أن النتيجة النهائية تتوقف على الوضع التغـذوي للطفـل ودرجـة حـسا              
 فعندما تكون  التغذية جيدة واحلساسية قوية تزداد كمية الـسوائل الناجتـة      . للتوبركولني

، منخفضة يف طفل سيئ التغذيـة     أما إذا كانت درجة احلساسية      . يدحيدث انصباب شد  و
  .فإن التفاعل يضعف كثريا

ولكن إذا كانـت    . يتم امتصاص السائل الناجم عن أي انصباب عادة بدون أي صعوبة          و
 . الدبيلة السليةتكون وفقد ينتهي األمر إىل تقيح السائل ، العصيات كثرية
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ما هـو  عندما تكون املقاومة ضعيفة، ك   .)ج8الشكل  ( التجوف احلاد للبؤرة     1-2-3
حجـم  غذية، يصبح من احملتمل أن يـزداد   األطفال السيئي التاحلال يف صغار األطفال أو   

، قد تنفتح على قـصبة صـغرية       واها إىل احليز اجلنيب   وبدال من تسرب حمت   . البؤرة األولية 
  .تنطرح عن طريق السعالوفتخرج املادة اجلبنية 

قد متر خالل هذه العملية مرحلة يدخل اهلواء فيها إىل التكهف الـصغري عنـد شـهيق         و
تكون النتيجة تشكل جـوف صـغري رقيـق    و. لكن يصعب خروجه مع الزفري   واملريض  
  .اجلدران

قد حيدث   كما. العملية يف تسريع انتقال العدوى إىل سائر أجزاء الرئتني        وقد تتسبب هذه    
للمادة   بالتايل ميكن و .االنتشار نتيجة لتآكل العقد السلية من خالل جدار القصبة اهلوائية         

  .العصيات السلية أن تنتشر من العقد عن طريق القصبات إىل سائر أجزاء الرئةواجلبنية 
 اختناق طفل بسبب االنسداد املفاجئ للقـصبتني اهلـوائيتني          واقعةولقد شاهدنا مرتني    

أن ينقذ الطفـل    ،  )عند توافره (وميكن للتنظري العاجل للقصبات     . الرئيسيتني باملادة اجلبنية  
أما عند تعذر إجراء هذا التنظري، فيقترح قلب الطفل رأسا علـى عقـب              . من االختناق 

دره باليد األخرى يف حماولة ملـساعدة       والقرع على ص   ،باإلمساك بقدميه بإحدى اليدين   
  . لفظ املادة السادة وحترير القصبات منهاوالطفل على السعال 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 تظهر األشعة .رىاآلفة األولية يف الرئة اليس )أ .مضاعفات املعقد السلي األويل – 8 الشكل

م  النقري والعقد اللمفية الحظ تضخ. على شكل ظل باهت يف أغلب األوقاتالرئوي السينية املكون 
الرسم أعاله هو رسم ختطيطي أما يف الصورة الشعاعية فتكون الظالل أقل حتديدا (ااورة للرغامى 

 جنيب سائل

 إىل وانفتاحها البؤرة متزق

 باجلن جوف

 متكلسة ملفية عقد

 وانفتاحها البؤرة متزق

 اجلنب جوف إىل

 املعقّد

 األويل

 ملفية عقد

 بؤرة

االنفتاح على إحدى 
القصبات وتشكل 

 كهف حاد
 رقيق كهف

 ومتوتر اجلدار

 احللقة بشكل ظل

 التكلس بسبب

 والتوسع
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يف الصورة (وحيدث بسبب متزق املكون الرئوي للمعقد األويل  .االنصباب اجلنيب)ب. )ووضوحا
 .)ي فحسبـم ختطيطـ الرسم هو رسهذا: الشعاعية الفعلية يغلب أن خيفي االنصباب اآلفة الرئوية

قد و. انصباب حمتواها يف إحدى القصباتورقيق اجلدران ناجم عن متزق اآلفة الرئوية األولية  جوف )ج
 املستديرة اليت متثل املكون اآلفة الدرمهية )د. تنتشر  العصيات من هذا التجوف إىل سائر أجزاء الرئة

قد تبدي العقد النقريية وااورة ، وكما هو مبني يف الرسم .هي قد تتكلس يف ما بعدو. الرئوي األويل
من مراحل التكلس حلقات تكلسية حول  قد تظهر يف مرحلةو. للرغامى بعض التكلس يف هذه املرحلة

  .كما هو موضح يف الرسم، اآلفة الرئوية

يف األطفـال   ،  بـصورة خاصـة   ،  ويرجح ظهور هذا النوع من األمراض الرئوية املترقية       
فهو قد يتطور بصورة سريعة حبيث ميكن أن يقضي الطفل حنبـه            . صابني بسوء التغذية  امل

بسبب االلتهاب الرئوي السلي قبل أن تظهر عليه أي عالمة من عالمات األمراض الـيت               
  .مثل السل الدخين أو التهاب السحايا السلي، تنتشر عن طريق الدم

  

هر يف ساحة الرئة عنـد كبـار         تظ .) د 8الشكل  (الظل احللقي أو الدرمهي      1-2-4
وهي ال تظهر إال    ). الدرهم(آفة تشبه العملة املعدنية املستديرة      ،  من حني آلخر  ،  األطفال

  . بالفحص الشعاعي
أو ميكن رؤية سلسلة من التكلسات متثل فترات االلتئام         ،  تكون حافة هذه اآلفة متكلسة    و

بعد ذلك ميكن أن تتكلس     و. ويلةوقد تظل هذه اآلفة دون أي تغيري لفترات ط        . واالنتشار
  . كليا أو جزئيا

  

تصل العصيات من البـؤرة     .)16و9الشكالن  (العقد اللمفية يف مركز الرئة      -1-2-5
بالقرب من املمرات اهلوائيـة     هذه العقد   تتوضع  و. األولية إىل العقد اللمفية بالرتح املباشر     

  . الرئة)جذر(  باجتاه مركزالقصباتوالعقد اللمفية تتضخم و). القصبات(
وتتسبب العصيات املوجودة يف العقد اللمفية بنفس التغيري الذي حيدث يف البؤرة الرئوية،             

  . فتتضخم العقد  وقد تتلين
مما يـؤدي إىل  ،  تضِيقهاعلى املمرات اهلوائية املتلينة و    ويف صغار األطفال قد تضغط العقد       

ألطفال األكرب عمرا فقد تنفـذ      أما يف ا  .)10-9الشكالن  (اخنماص ذلك اجلزء من الرئة      
  . العقدة عرب جدار القصبة اهلوائية
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املوجـود يف العقـدة إىل       يتسرب احملتوى اللني  ميكن أن   ،  عندما حيدث ذلك  و  
 إىل  شيئا فشيئا  املادة احملتوية على العصيات       تتوغل داخل املمر اهلوائي وعند شهيق الطفل     

  .)48 الصفحة 11الشكل (مما يؤدي إىل  انتشار املرض ، داخل الرئة
  . وهذه طريقة شائعة النتشار املرض يف صغار األطفال السيئي التغذية  

اخلاليا إىل ذلك اجلـزء     للسائل و  واسعنضح  فيحدث  ،  إذا كانت دفاعات الطفل جيدة    و
يرجع هذا إىل فرط التحسس من العصيات السلية أو من الربوتني الـسلي يف              و. من الرئة 

، كما هو موضح يف الصورة الـشعاعية      ،  خيتفي متاما وينقشع هذا النضح    مث   .املادة اجلبنية 
  ).49  الصفحة12الشكل (

. ويف بعض األحيان تكون حمتويات العقد اللمفية أكثر صالبة وتلتصق داخل القـصبات            
ولكن عند الزفري تغلق الفتحـة      ،  وعند شهيق الطفل يدخل اهلواء من خالل احليز الضيق        

 13الشكل ()obstructive emphysemaنفاخ انسدادي (اخل وحيتبس اهلواء يف الد
ويف معظـم   . اخ الرئة يف ما يلي منطقة التضيق      ـهذا بدوره يسبب انتف   و ).50الصفحة  

تنخمص الرئـة  و، إذ يصبح االنسداد كامال . احلاالت ال مير وقت طويل على هذا الوضع       
   .خلف تلك املنطقة

النضح أو و أ، املذكورةوي ـاب الرئـااللته ميكن أن يؤدي أي شكل من أشكالو
مما يسبب توسع القصبات ، ، إىل تلف قصبات الفص أو القطاع املصاباالخنماص

bronchiectasis)  52 الصفحة14الشكل.(  
  

 إن املضاعفات اليت حتدثنا عنـها       .فات األخرى ألمراض العقد اللمفية    املضاع 1-2-6
غري أن يف . لعقد اللمفية للقصبات اهلوائيةحىت اآلن هي املضاعفات اليت تنجم عن إتالف ا       

  .الصدر بنيتني أخريني قد تتأثران باملرض أيضا
فثمة جمموعة من العقد اللمفية الضخمة يف منطقة تفرع الرغامى إىل فرعني يغـذي كـل     

  . منهما إحدى الرئتني
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مين العلوي مع اخنماص الفص األ  –مضاعفات العقد اللمفية املنصفية للمعقد األويل         9الشكل  
  متدد الفصني األوسط والسفلي لتعويض االخنماص 

  
  

  
اخنماص الفص األوسط    – مضاعفات العقد اللمفية املنصفية للمعقد األويل       10 الشكل

 )ب( تظهر طبيعة الظالل أكثر وضوحا يف الصورة الشعاعية اجلانبية – للرئة اليمىن
  

. لتأمور الذي حييط بالقلب   لا بالسطح اخللفي    وتتصل هذه اموعة من األمام اتصاال وثيق      
هي يف اخللف  قريبة من املريء وتنحدر إىل أسفل لتمر من خالل احلجاب احلـاجز إىل        و

  .املعدة
وقد . فقد تشمل التأمور أيضا   ،  تلينت بفعل السل  ووإذا ما تضخمت هذه العقد        

انظـر أيـضا    ).(53 الـصفحة  15الشكل   (انصبابا تأموريا يتسرب حمتواها إليه مسببا     
 باملريء حيدث يف  حاالت كثرية جدا أن تلتصق كتلة العقد اللمفية هذه           و).165الصفحة

  . بدال من وصوهلا إىل اجلهة األمامية

التمدد التعويضي 
للفصني األوسط 

  والسفلي

  انسداد القصبات
  امتصاص اهلواء

اخنماص الفص أو جزء الرئة 
  الذي يلي االنسداد
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تسرب حمتويات العقد 

اللمفية إىل داخل  
  القصبة 

  
امتصاص احملتوى إىل 
داخل الرئة يف ما يلي 

  نقطة التسرب
  

إذا كثر عدد العصيات 
ب االلتهاب فإا تسب

  القصيب الرئوي السلي
  
هذا قد يسبب ختريب و

أو االلتئام مع ، الرئة
  التقلص  
عقدة ملفاويـة   ) انفجار(تآكل    :مضاعفات العقد اللمفية النصفية للمعقد األويل      11 الشكل

وقـد أدى  . مت امتصاص املادة املتسربة داخل القصبة بعد منطقة التـسرب      . إىل داخل  إحدى القصبات    
قد يتسبب االلتهاب الرئوي القـصيب يف ختريـب   و. االلتهاب الرئوي القصيب السليلك إىل حدوث   ذ

  . الرئة) انكماش(الرئة أو االلتئام مع تقلص 
  

يف أثناء تكون املعقد    . )54  الصفحة،  16الشكل   (انتشار العصيات يف الدم   -1-2-7
قـد  و. ة إىل جمرى الدم   ـفياألويل وبعده بقليل تتسرب العصيات من البؤرة والعقد اللم        

) القنـوات (حيدث هذا إما بسبب تآكل وعاء دموي يف منطقة اآلفة أو عن طريق األوعية   
  . اللمفية

مثل الكبد والطحال ، وينقل الدم العصيات السلية إىل األجزاء البعيدة من اجلسم      
العقـد  و    يـة توقف هذا االنتقال عند التئام البؤرة األول      يو. والعظام والدماغ والكليتني  

وعلى الرغم من أن    . إال أنه قد يستمر أحيانا عدة أشهر بعد ذلك        . التابعة هلا لدى الطفل   
إال أن معظمها ال يـسبب أي اعـتالل سـريري         ،  هذه العصيات تشكل درنات صغرية    

  .تستطيع دفاعات الطفل أن تتغلب عليهاو
د ضـعفا بـسبب     كما أا تزدا  . فإن دفاعام تكون ضعيفة    أما صغار األطفال    

قـد يكـون    و. والسيما احلصبة والسعال الديكي   ،  سوء التغذية أو أمراض معدية أخرى     
قـد يعقـب    و. الضعف يف بعض البلدان نامجا عن عدوى فريوس العوز املناعي البشري          

التـهاب الـسحايا    أو   بالسل الدخين العدوى األولية لدى هؤالء األطفال إصابة سريعة        
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ال يزال هذان املرضان مرضني قـاتلني إذا مل يعاجلـا معاجلـة             و. أو كليهما معا  ،  السلي
قد ،  وعندما تكون دفاعات الطفل أفضل أو يكون عدد العصيات املنتشرة قليال          . صحيحة

منها علـى سـبيل     و. بعد عدة أشهر أو عدة سنوات إحدى اآلفات األشد إزمانا           تظهر
  .  ذلكوما إىل، سل الكليتنيوسل املفاصل وسل العظام : املثال 

مبا يف ذلك السل الدخين والتهاب السحايا       , وقد حتدث أي آفة من هذه اآلفات        
إذا  كانت يف مكان ما من اجلسم  آفة هاجعـة         ،  يف أي مرحلة من مراحل العمر     ،  السلي

  . وواكبها تدين املقاومة لدى الطفل املريض، )نائمة(
 
  

  
  

 ة تآكل العقد اللمفيـة الـسلي      :  األويل مضاعفات العقد اللمفية السلية يف املعقد      12 الشكل
 غزيـر   نـضح وقد تسبب هذا يف     . استنشاقها إىل داخل الرئة   و،  انصباب حمتواها يف  إحدى القصبات     و
قد يكون الطفل هنا أقل اعتالال مما تظهـره الـصورة           و. إىل داخل الفص األمين السفلي    ) تدفق السائل (

وال تـستطيع مـن خـالل       .  قليلة حىت خيتفي متاما    وقد يتالشى الظل ببطء يف غضون أشهر      . الشعاعية
إال أن الطفـل    . الصورة الشعاعية وحدها أن متيز هذا الظل  عن ظل االلتهاب الرئوي السلي الـشديد              

لكن كليهما خيتلـف عـن االلتـهاب الرئـوي          . املصاب بااللتهاب الرئوي السلي يكون أشد اعتالال      
على أن ظهور العقـد     . د إعطاء املضاد احليوي للمريض    لكنه يتحسن عن  واجلرثومي الذي يتطور بسرعة     

  . جيعل اإلصابة بالسل أشد احتماالاعية متضخمةـالنقريية  والعقد ااورة للرغامى يف الصورة الشع
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أما يف أوربا فقد كان معظم      . ويشيع سل العقد اللمفية العنقية يف أفريقيا وآسيا         
وكانت آفـة الـداء     .  املنقولة باللنب  bovine bacilliحاالته نامجا عن العصيات البقرية    

مكونات العقد اللمفية  أما  و. تصيب اللوزتني أو الفم   )غري املرئية يف أغلب األحيان    ( يةاألول
يف اهلنـد مل  و. دة يف اجلزء العلوي من الرقبةجوومل اdrainingالعقد النزاحة  فتتركز يف

ا ندر وجود هذا الـداء يف أمـاكن   رمبو. يعثر على أي عصيات للسل البقري يف اإلنسان 
ال سيما ما كان منـه يف العقـد   و(رمبا كان الداء يف هذه املناطق و. أخرى من قارة آسيا 

. نامجا عن انتشاره من العقد اللمفية الرئوية املصابة بآفـة أوليـة           ) املوجودة أعلى الترقوة  
  .)9الصفحة (يا ومل يتأكد بعد مدى تواتر اإلصابة بالعدوى البقرية يف أفريق، هذا
 فيشيع أيضا يف البلدان اليت يرتفـع   Peritoneal Tuberculosisالسل الصفاقيأما 

ويف األماكن اليت تكون العدوى بالسل عـن طريـق اللـنب    . فيها معدالت انتشار السل 
يكون سبب اإلصابة إما  تلوث الغذاء بالعصيات السلية أو انتشارها عن طريـق              ،  نادرة
  .الدم

  

  
  

 انسداد كروي لصمام قـصبة    : مضاعفات العقد اللمفية السلية يف املعقد األويل        13 الشكل
بفعل النفاخ املسد   ) متمدد(الفص العلوي األمين منتفخ     . الفص العلوي بفعل عقدة ملفية نقريية متضخمة      

Obstructive emphysema .أن الرغامى مرتاحة و، الحظ انضغاط الفصني األوسط والسفلي
ـ ـوادا من سـد سـيف الصورة الشعاعية تبدو املنطقة املنتفخة أش     . اجلهة املقابلة إىل   ، ةـائر أجزاء الرئ
  .  ا بضع وصمات رئويةأنو

  
  

انزياح الرغامى واملنصف 
  العلوي إىل اليسار

تآكل القصبة بفعل العقدة 
     وتضيقاللمفية اللمعة

lumenانغالق اللمعة أو 
  عند الزفري

ص العلوي فرط انتفاخ الف
  األمين 

دخول اهلواء عند 
  الشهيق 

  
انضغاط الفصني 
  األوسط والسفلي
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  بعض القصص حول السل األويل ومضاعفاته

  
  السل يف إحدى العائالت يتفش
  

 مـن  كانت عائلة مكونة من أبوين وولدين أحدمها يف السابعة واآلخر يف الثالثة   
 جمهولـة   وعكـة  حممود   األصغر بالصيبأملت  و. وطفلة ال تزال يف شهرها التاسع     ،  العمر

يرفض يتناول وجبة الطعام بصورة طبيعية أحيانا و      ن  وكا. خفيفة حبمىفأصيب  . األسباب
لكنه وفأخذته أمه إىل طبيب حملي مل جيد به مرضا حمددا           . تناول الطعام يف أحيان أخرى    

  .أعطاه البنسيلني
فأحالـه الطبيـب إىل   ، يتقيـأ  بدأ حممود عشرة أياموسبعة بعد مرور ما بني  و  

أقرب و كان أسامة مهزوال حنيفا      فحصهوعند  .مستشفى املنطقة حيث مت قبوله على الفور      
 الصورة الـشعاعية  إال أن   . لكن مل تكن به أي عالمات بدنية شاذة       و. إىل حالة اجلفاف  

 2TU اختبار التوبركولنيكما بين . اليسرىللصدر أظهرت ظالل تضخم يف جذر الرئة 
 186 أيضا وجود    البزل القطين أظهر  و.  ساعة 48 مليمترات خالل    8 جساوة مقدارها   

أسفر الزرع بعد ذلـك عـن       و(.  ملغ بروتني باملئة   100وخلية يف كل ملي متر مكعب       
ة داللة قوية   كان يف هذا باإلضافة إىل ما بينته الصورة الشعاعي        و. )تنامي العصيات السلية  

وشفي املريض شـفاء  ،  على الفوراملعاجلةوبدأت . بالتهاب السحايا السليعلى اإلصابة   
فكانـت  .  عند تشخيص حالة حممود    للفحص كل أفراد العائلة قد أخضعوا    وكان  . تاما

وبينـت الـصورة الـشعاعية      . إجيابية لطاخة األم فكانت   أما   ؛لطاخة بلغم األب سلبية   
  . نتشربسل ملصدرها أا مصابة 
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 يف الفص األمين    توسع القصبات  :مضاعفات العقد اللمفية السلية للمعقد األويل        14 الشكل

الذي يتميـز   (ريية  ـفية النق ـ العقد اللم   يدل تكلس و. السفلي املنخمص بسبب معقد أويل سلي قدمي      
ون هناك عدوى ثانوية    وغالبا ما تك  . على سبب هذا االخنماص   )  ديد يف الصورة الشعاعية   ـبالبياض الش 

وقد حيدث  الشيء ذاتـه      , اجلاذبية وأعراض للتوسع القصيب نتيجة لسوء نزح قصبة الفص السفلي بفعل         
  . يف الفص األوسط

، يراممـا  يكن على فلم سنوات 7البالغ من العمر   ،   األكرب مسعود  الشقيقأما  
 الذي أجري له    لنيالتوبركو اختباركان  و.  سعاال خفيفا  ويسعلكان يبدو عليه الفتور     و

لكن حالته   و.  للصدر وجود معقد أويل يف اجلانب األمين       الشعاعية الصورةبينت  و. إجيابيا
مل تكن قد جـاوزت  اليت ،  محيدة الصغرية للطفلةأما بالنسبة   . املعاجلةبسرعة مع    حتسنت

، مهانظرا إىل خمالطتها أل   و. فقد كان اختبار التوبركولني سلبيا    ،   من عمرها  الشهر التاسع 
 هلـا بعـد     أعيد إجراء اختبار التوبركولني   و. مل تعط لقاح اليب سي جي على الفور        فإنه

  .لذلك فقد عوجلت هي األخرىو. فكانت النتيجة إجيابية جدا، مضى شهر واحد

وبعد بضع  . وقد واظبت العائلة بكاملها بانتظام على العالج وشفي اجلميع متاما         
ر األطفال الثالثة وجود معقد أويل متكلس لـدى         سنوات أظهر التصوير الشعاعي لصدو    

  . كل منهم
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فعنـدما مل تتحـسن      .لقد مت التدبري العالجي هلذه العائلة بصورة جيدة جدا         :التعليق

وأدرك . حالة الطفل األول بعد إعطائه البنسلني قام الطبيب بإحالتـه إىل املستـشفى            
مث فكر الطبيب يف احتمال     . طبيب املستشفى أن الطفل مريض فعال فأدخله املستشفى       

اختبـار  وعاعي  ـوأكد صواب هذا االجتاه كل من التصوير الش       . إصابة الطفل بالسل  
لذلك عمد  و. كما كشف البزل القطين عن وجود التهاب سحايا مبكر        . التوبركولني
متكن بذلك من تشخيص وشفاء ثالثة      و؛   إجراء الفحص الطيب للعائلة كلها     الطبيب إىل 

 .هاأفراد آخرين من

  

  
 

الناجم عـن   االنصباب التأموري  :مضاعفات العقد اللمفية السلية للمعقد األويل        15 الشكل
لكنـك ال   وم  ـا العقدة اللمفية يف الرس    ـولقد بين . متزق عقدة ملفية سلية وانصباب حمتواها يف التأمور       

 . الصورة الشعاعية يف تستطيع أن تراها

نة متزقت وانصب بعقدة  متج
  حمتواها يف التأمور 
   رسم ختطيطي

  الرغامى

ظل كروي لالنصباب 
  التأموري

نادرا ما تتمزق العقد اللمفية 
  يف املريء

  الرغامى

  عقد ملفية متجبنة  الفقرات

  ريانصباب تأمو
ال يرى يف األشعة . موقع املريء

  إال بعد ابتالع الباريوم
  منظر جانيب من اجلهة اليسرى



  الســل فـى األطفــال

- 53 - 

 سل أويل مع تآكل القصبات 
ـ     وارة وحيدة أبويها    ـالطفلة س  اصـطحبتها  . واتـتبلغ من العمر أربع سن

تبني و.  منذ حوايل شهرين  السعالينتاا  و يتناقص ما برح    وزاوالدا إىل املستشفى ألن     
 بنفس قـوة    اجلانب األيسر من الصدر ال يتحرك     اشتبه يف أن    و. حنيفة أا   فحصهاعند  

ـ ومل. تناقص دخول اهلواء إىل ذلك اجلانـب      بالتايل فقد   و،  حركة اجلانب األمين   ن ـ تك
 الذي أجري هلا شـديد      اختبار التوبركولني كان  و. أي قدر من البلغم    تستطيع أن تفرز  

يف مجيع أحناء الرئة     مناطق متفرقة من بقع الظالل       صورة األشعة السينية  بينت  و. اإلجيابية
عطـاء سـارة املعاجلـة      بادر الطبيـب إىل إ    و. اليسرى مع بعض التضخم يف جذر الرئة      

مث شفيت متاما دون    ،  صحتها بصورة عامة  سرعان ما حتسنت    و. الكيميائية املضادة للسل  
  .أن حيدث أي تلف يف الرئة

  

  
مباشرة إىل جمـرى   )أ( حيدث ذلك إما     –انتشار العصيات السلية عن طريق الدم         16 الشكل  

مث من العقد وعرب  . رئوية عرب القنوات اللمفية  إىل العقد اللمفية      من اآلفة ال  ) ب(أو  ،  الدم من اآلفة الرئوية   
وقد يؤدي االنتشار احلاد للعديد من العـصيات الـسلية إىل   . القنوات اللمفية حىت تنصب يف جمرى الدم 

أما االنتشار املزمن لعدد قليل من العـصيات        . حاالت قاتلة من السل الدخين أو التهاب السحايا السلي        
  .أو سل الكلى، أو ما إىل ذلك، فقد يسبب فيما بعد سل العظام، أو سل املفاصلالسلية 

  
وكانت . ومت فحص أبويها أيضا ومل يكن هناك أي دليل على إصابتهما بالسل           

إن ،  نعـم : "حني سئلت األم أجابت     و.  من حني آلخر   جداسارة قد تعودت أن تزور      

التهاب السحايا 
 السلي

 سل العظام

 سل املفاصل
 سل الكلى

 أنواع أخرى

انتشار 
 حاد

انتشار 
 مزمن

 عرب العقد و القنوات اللمفية

 جمرى الدم

 سل دخىن

مباشرةً  من آفة 
 رئوية 
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ث اكتشف وجود العـصيات     ملستشفى حي جيء باجلدة إىل ا   و". اجلدة تعاين سعاال مزمنا   
واستوفتها حسب األصول شـفيت     ،  بعد أن أعطيت املعاجلة الالزمة    و. بلغمها السلية يف 

  . متاما
هذا مـا دعـا إىل اسـتبعاد        و. شهرين مع فقدان الوزن   إا قصة سعال دام      :التعليق

ى كانت اإلصابة بالسل هـي األقـو      و. تشخيص احلالة على أا حالة التهاب رئوي      
وقد أكد صحة هذا التشخيص نتيجة اختبـار التوبركـولني           .احتماال يف هذه احلالة   

  .باإلضافة إىل ما أعطته الصورة الشعاعية من نتائج، الشديدة اإلجيابية
 ات باملادةـالفصني األوسط والسفلي باجلانب األمين بسبب انسداد القصب اخنماص

  .اجلبنية املنبعثة من عقدة ملفية سلية
 

. بدأت تـشعر بـاالعتالل يف املدرسـة       ،   فتاة يف الثانية عشرة من عمرها      ية
ووضـعتها أمهـا يف     .  فعادت إىل املرتل   وبالصداع،  )احلمى (حرارا بارتفاعوشعرت  

بيب فوصـف   ـعلى الط  ، فبادرت األم إىل عرضها    سعاال جافا مث أخذت تسعل    . الفراش
. أيام، مث عاد السعال والصداع مرة ثانيةوحتسنت حالتها حتسنا طفيفا لبضعة     . هلا البنسلني 

  . قبلت واستبقيت هناك فأرسلها الطبيب إىل مستشفى املنطقة حيث
ولوحظ اخنفاض يف حركة اجلانب     . مئوية 38.9 تبني أن حرارا     فحصهاوعند    

كما اخنفض صوت   ،  لوحظ انزياح القلب والرغامى إىل ذلك اجلانب      و. األمين من الصدر  
كان هذا يعين حدوث اخنماص يف فص أو أكثر من فـصوص            و. شديداتنفسها اخنفاضا   

يف   للصدر اخنماص الفصني األوسط والـسفلي      الصورة الشعاعية بالفعل أظهرت   و. الرئة
  . اجلهة اليمىن من الرئة

اختبـار  كما أجرى هلا    . قام طبيب املستشفى يف البداية بإعطاء ية البنسلني       و  
  . نت نتيجة االختبار شديدة اإلجيابية ساعة كا48وخالل . التوبركولني

ال يف احل و. املضادة للسل  عاجلة الكيميائية املإىل   املعاجلة   لذلك فقد غري الطبيب   و        
  . بدأت احلمى يف االخنفاض

كان هنالك شيء ما يـسد      و. مل تكن يف املستشفى جتهيزات لتنظري القصبات      و  
ل ذلك الشيء كان املـادة اجلبنيـة        لعو. الفص األوسط وقصبات الفص األمين السفلي     
قام الطبيب بتدلية جسم ية من علـى جانـب   ولذلك . القادمة من العقد اللمفية السلية    

بينما كـان  ، وطلب منها التنفس بعمق والسعال بشدة    . جاعال رأسها إىل األسفل    السرير
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ـ     . على اجلانب األمين من صدرها    يقرع براحة كفه     ذه مث طلب من املمرضة أن تكـرر ه
خالل إحدى هذه املرات أخذت ية نوبة من السعال احلاد لفظت           و. العملية مرتني يوميا  

حيـث  ،  أرسل الطبيب هذه املادة للفحص اهـري      و. على أثرها قدرا من املادة اجلبنية     
بعد نوبة السعال احلاد هذه أخذ اجلانب األمين مـن          . اكتشف وجود عصيات سلية فيها    

وأظهرت األشـعة الـسينية     . وبدا اجلانبان طبيعيني تقريبا   ،  الصدر يتحرك بصورة أفضل   
  . املتكررة أن الفصني قد عادا إىل التمدد

اسـتوفت املريـضة املعاجلـة      و. ويف غضون عشرة أيام عادت درجة حرارة ية طبيعية        
  .أصبحت يف حالة جيدة دائمةو، بأكملها

  .كن مصابا بالسلإال أن أيا منهم مل ي، خضع أفراد عائلتها مجيعا للفحصو 

  )17الشكل (  خماطرهاواجلدول الزمين للعدوى األولية    1-3

بناء على املعلومات العامة اليت وردت آنفا استطعنا أن نتعرف إىل حد ما  على                 
من خالل املراقبة الطويلة لألطفال األوربيني الـذين أمكـن      ،  اجلدول الزمين املعتاد للسل   

أصبح يف اإلمكان أيضا وضع اجلدول الزمين املـشترك         و. معرفة وقت إصابتهم بالعدوى   
يتضمن هـذا الرسـم   و). 17الشكل (ملضاعفات السل األويل يف هيئة رسم بياين موحد     

لقد لوحظت  هذه    و. بعض اإلشارات إىل العوامل اليت تزيد من خماطر املضاعفات العنيفة         
  . هلم املعاجلة الفعالةقبل أن تتاح ، املخاطر يف أطفال جمموعة سكانية جيدة التغذية

ويرجح أن تتفاقم هذه املخاطر يف أي جمموعة سكانية يشيع فيها سوء التغذيـة           
 العالقات الزمنيـة    17يبني الشكل   و. أو تنتشر فيها عدوى فريوس العوز املناعي البشري       

 كما يبني أن معظم األطفـال يتمـاثلون   ؛عدوىباللنشوء املعقد األويل بعد إصابة الطفل      
أو مـن   ،  )2(لكن ميكن أن تنشأ املضاعفات من البؤرة املوجودة يف الرئة           و،  )1(ء  للشفا

يف وقـت   و،  )5(العظام  و،  )4(كالدماغ  ،  مث تنتشر إىل أعضاء أخرى    ،  )3(العقد اللمفية   
وهو يبني أيضا  الفترة الزمنية الالزمة لنشوء هذه املضاعفات بعـد            ).6(الحق إىل الكلى    
اليت تزيد خطورة العدوى األولية مـن خـالل         ) 7(ني األشياء   كما يب ،  اإلصابة بالعدوى 

 . خفض قوة اجلسم وقدرته على مقاومة تكاثر العصيات السلية
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مما يثري الدهشة أن البينات احملدودة املتجمعة من أفريقيا وآسيا تشري إىل أن فترة اخلمـود    و
طول بكثري منها يف أوربـا  بني العدوى األولية وبني ظهور السل الرئوي يف حياة البالغني أ    

 17وال ميكن حاليا التأكد من مدى انطباق مـا ورد يف الـشكل    ). 11انظر الصفحة     (
 .على البلدان النامية

 

  

  
 

اقتبست بتصريح من ( جدوهلا الزمينوتطورها : عدوى السل األويل غري املعاجلة -17 الشكل
 )1986فنغستون،ل/السل يف األطفال، نيودهلي، تشرشل . دبليو ميلر. ج.ف
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14   وتأثري التغذية وسائر العداوى مبـا فيهـا عـدوى           تأثري العمر وقت العدوى ،
  )14انظر أيضا الصفحة ) (االحتشار(الطفيليات 

  
 هي قدرة دفاعات اجلسم على التغلب على أي كـائن            العدوى القدرة على مقاومة  إن  

 وعلـى مـستوى     وهذا يتوقف على عمر الشخص الذي أصيب بالعدوى،       . حي يغزوه 
كما . )عدوى بالطفيليات (أو احتشار   ) مثل اإليدز (تغذيته، وعلى وجود عداوى أخرى      

أم تتطـور  ، ما إذا كانت ترتل فجأة كالكولريا ويتوقف أيضا على طبيعة العدوى نفسها،       
  . ببطء شديد  كاجلذام

ـ               ، دةـويف مرض السل، تنمو العصيات ببطء على مدى أسابيع أو شهور عدي
  . عالماتهولذلك يتباطأ ظهور آثار املرض و.  بضعة أيامليس يفو

كما أوضحنا كيـف   . لقد بينا يف ما سبق التغريات اليت تعقب العدوى األوىل         و  
. أن معظم الذين أصيبوا بالعدوى السلية األوىل قد استطاعوا أن يتغلبوا عليها ويشفوا منها        

صدى ألي هجمات تـشنها  تتولقد تعلمت أجسامهم من هذه التجربة كيف تستجيب         و
فإذا ما تعرض اجلسم لإلصابة للعدوى مـرة ثانيـة،          . عليها العصيات السلية يف املستقبل    

ذلـك  و. حتول دون انتشار العصيات إىل األعضاء األخرى      و،  تتصدى هلا دفاعاته بسرعة   
  . مماثل ملا حيدث أثناء العدوى األوىل

من أشكال العـدوى   الذي هو شكل    ،  اليب سي جي  من أجل ذلك فإن لقاح      و
  . التهاب السحايا السليويقلل من تواتر اإلصابة بالسل الدخين ، األولية غري الضارة

فهي ضعيفة عند . مجيع األعمار على أن دفاعات اجلسم ال تكون فعالة على هذا النحو يف            
حىت يظل الطفل   و. مث تتحسن  ببطء على مدى السنوات العشر األوىل من العمر          ،  الوالدة
لكـن هـذا الوضـع    و.  للمرض االنتشار الدموي غري مهيأ متاما للحد من       لبلوغسن ا 

أما الطفل اجليد التغذية، فيبدو أنه أكثر قدرة على منـع           . يتحسن تدرجييا مع تقدم العمر    
 أقدر علـى مقاومـة االنتـشار        البلوغ بعد ويكون اجلسم . داخل الرئة انتشار املرض   

اب األطفال الـذين    وقد يص . شار املرض يف الرئتني   ولكنه ال يقوى على منع انت     ،  الدموي
  .بسل رئوي تكهفي وخيم يف مرحلة مبكرة من العمرأسيئت تغذيتهم 

ال يتصدى جسم اإلنسان للعدوى على أفضل وجه ، يف خمتلف مراحل احلياةو  
  . حيصل على القدر الكايف من الطعام املالئموإال إذا كان جيد التغذية 
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 يف أي مرحلة من مراحل كفاية الطعاملتغذية الناجم عن عدم ميكن أن يؤدي سوء او
هذا ال يؤدي إىل زيادة و. العمر إىل خفض قدرة اجلسم على االستجابة بكامل طاقته

  . إمنا يؤدي أيضا إىل ارتفاع عدد الوفياتو، خطورة املرض فحسب
. أخرى ىعداو         أما العامل اآلخر الذي حيد من مقاومة مرض السل فهو وجود 

 األطفال الذين يعانون احلصبة أو السعال الديكي إذا هذا ثابت على وجه اخلصوص يفو
فقد تتسع دائرة املرض لديهم . هما مع اإلصابة بعدوى سلية أوليةتزامنت إصابتهم بأي من

وى فريوس العوز املناعي دوتعترب ع. الة سل دخين أو التهاب سحايا سليفيتطور إىل ح
  ).117 الصفحة( وى أخرى على اإلطالق مناطق العامل أهم عدالبشري يف بعض

قد يكون أحد ، والسيما االحتشار بالطفيليات املعوية، االحتشار الديداينإن   
أسباب سوء التغذية، وخصوصا إذا كانت كمية الطعام اليت يتناوهلا الطفل يف حدود 

  . الكفاية فحسب
  
  

2بالسلاللقاء مع الطفل الذي يشتبه بإصابته  
  

 ملزيد من   69 الصفحة   3انظر القسم    (مىت ينبغي أن يساورك الشك بوجود السل       2-1
  )التفاصيل

. أو كيف ميكن أن ينتشر املرض     ،  ال يكفي أن تفهم كيف يصاب األطفال بعدوى السل        
بل ينبغي لك أيضا أن تعرف مىت يتعني عليك أن تظن أن الطفل الذي جاء إليك ميكن أن     

تذكر هذا كلما رأيت طفال حنيفا أو الحظت به إحـدى الظـواهر     . داءيكون مصابا بال  
  :التالية 

أو استمرار تناقص الوزن مدة تزيد على أربعة أسابيع         ،  عدم التمكن من زيادة الوزن     -1
  )البياين للوزن له قيمته يف هذه احلالة استعمال اخلط (
  مدى شهرين أو ثالثة أشهر  الذي رمبا رافقه بعض النقص يف الوزن على ، فقد الطاقة -2
 قد يبدو يف بعض     سعالأو  ،  بأزيز يف الصدر   مقرونا   2و 1أي من البندين السابقني      -3

  .السعال الديكي األحيان مثل 
  . احلرارة ألكثر من أسبوع دون أي تفسري معقول أو ارتفاع احلمىمالزمة  -4
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عالمة تدل علـى     إىل أى   أو كلها جمتمعة، باإلضافة    3و 2و1أي مما ورد يف البنود       -5
يف أحـد جـانيب     )  رنني مكتوم عند النقر بأطراف األصابع     (أصمية    -وجود سائل 

  .الصدر
ومل ختتف هذه الكتلـة     ،   والسيما إذا كانت هناك كتلة ميكن حتسسها       ،  بطن وارم  -6

  . للديدان بعد املعاجلة املضادة 
للون، مع عدم االسـتجابة    وخروج كميات كبرية من الرباز األبيض ا      ،  إسهال مزمن  -7

  )املعاجلة باملترونيدازول(للديدان أو داء اجليارديات  للمعاجلة املضادة 
  . ، مع عدم الرغبة حبين الظهرتيبس بالعمود الفقري ؛عرج عند السري -8
  .  مقرون أو غري مقرون بالتصلب أثناء املشيحتدب يف العمود الفقري -9

، األضـالع  أو أحد ، أو الكتف، )الرسغ(أو املعصم   ،  أو الكاحل ،  تورم يف الركبة   -10
   . دون أن يكون هذا التورم نامجا عن إصابة حمددة، مفصل  أو أو أي عظم

 أصغر بـالقرب  عقد ملفاوية غري مؤملة، صلبة أو لينة، مع وجود        ،  عقدة ملفية متورمة   -11
  .معها يف بعض األحيان أو جمدولة، منها

  .  مظهر اجللد أو يربز من خالله يؤثر يفخراج عقدة ملفية -12
وقد يتشقق اجللد   . تكون هذه التورمات غري مؤملة    و. تورم لني أو أكثر حتت اجللد      -13

  . ونظيفة القاع عادة، تاركا قرحة حادة احلواف
  . قرب أي مفصل يف اجلسم) جرح (جيب تفريغي -14
ويتلـو  . ترك وحيدامع رغبة الطفل يف أن ي، قيء يف بعض األحيانو،  يجوصداع   -15

  .تدرجيي للتنبه واحليوية على مدى أسبوعني أو ثالثة ذلك فقدان 
 .  يف الذراع أو الساق أو أحد جانيب الوجهبداية بطيئة للضعف -16
  
22نقاط هامة حيسن تذكرها  
لكواشيوركور ميكن للسل أن يسبب داء او:   قرينان متالزمان وسوء التغذيةالسل  -1

  Bأو عوز الفيتامني ، أو جفاف امللتحمة، )والطاقة وتنيسوء تغذية الرب(
مماثلـة  ، أو احلمى نظرية التيفية) املعوية (للحمى التيفيةميكن أن تكون البداية البطيئة      -2

  لبداية السل
  الرئتني مع وجود السلو يف األنف العداوى املزمنةقد يتزامن وجود  -3
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  .أو يشخص أحدمها بدل اآلخر خطأ، فل معا والسل يف الطاملالرياقد يتزامن وجود  -4
مع تورمهـا  ، ) (lymphoma كاللمفومةقد يتشابه تورم العقد اللمفية يف حاالت  -5

  .يف حالة السل
ختتلف الطفيليات الـسائدة  و ؛ أو احتشاربأكثر من عدوىقد يكون مريضك مصابا   -6

  ة يف منطقة عملك ؟   فما هي األمناط السائد-املناطق  وحمليا باختالف األقاليم 
قد يكون من الضروري يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا على وجـه اخلـصوص، أن                -7

عدوى فـريوس العـوز     نفكر يف احتمال  إصابة الطفل بالسل كإحدى مضاعفات          
وقد تكون هذه العدوى خلقية أو مكتسبة عن طريق إبرة ملوثـة أو             .  البشري املناعي

  اإليـدز يف األطفـال     و. آخـر من خالل جرح مفتـوح تلـوث بـدم شـخص            
  ).118 انظر الصفحة(شديد الشبه بالسل   

  
23 تسجيل طفل مشتبه بإصابته بالسل–كيفية ختطيط  العمل   

سجل املعلومات ونتـائج الفحـص      . السلكن مستعدا دائما لالشتباه بوجود      
ل، ويفضل استعمال  أي سجالت معتمدة لسل األطفا       (. على النحو التايل   تسجيال منظما 

الـصفحة  " خطة العمل" انظر أيضا : صادرة عن الربنامج الوطين ملكافحة السل يف بلدك   
65(.  

  

  أبيه وأمهو املريض أمساء -1
   أو موقع املرتلالعنوان -2
  املريض وجنسهعمر  -3
  "جدول الطريق إىل الصحة" الوزن بالنسبة للعمر حبسب ؛طولهو املريض وزن -4
  .  نعم أم ال–ندبة اللقاح ، وقائع التلقيح، ووجود اليب سي جيلقاح  -5
تذكر اجلدين . ئلة، أو ما يوحي بوجود السل يف تاريخ العا       تاريخ  السل يف العائلة     -6

وال تنس االستفسار عن األقارب الذين توفوا مؤخرا وكانوا         . مزمن املصابني بسعال 
  .مصابني بالسعال

   املرض احلايلمدة -7
لوزن، فقدان الشهية أو    فقدان ل ،  تعرق  ،  سعال:  خبصوص الطفل  شكوى األبوين  -8

  . وجود كتل أو تورمات، صداع، تغري يف السلوك أو املزاج، عرج، الطاقة
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  : عند فحصهاألعراض والعالمات املكتشفة يف الطفل -9
  . أمل أو تورم أو تضخم يف الكبد أو الطحال :البطن *       
حي بوجود تـصلد  أي أصمية عند القرع باليد تو. سعال، أو أزيز أو أمل : الصدر *       

  .أو سائل
  . أو تصلب، أو أمل عند املشي، تورم يف املفاصل: األطراف*      
  )احنناء وحتدب(تصلب أو حداب : العمود الفقري *     
 العنق أو حتت  ) أربية(أو عقد ملفية متورمة يف حنية       ،  قرحات أو تقرحات  : اجللد *     

  . اإلبط
لون جلد الطفل أكثر وإذا كان .   تصبغ اجللديغلب أن يفقد الطفل األفريقيو      

ولكن تذكر أن إصابة . السلأمه، فاجته بتفكريك إىل إمكانية وجود  شحوبا من جلد
قد تسبب شحوب جلده ) سوء تغذية الربوتني والطاقة(مبرض الكواشيوركور الطفل 
  .  أو قد يكون لون األب فاحتا؛أيضا

وبات احلكم على نتائج فحص أي طفل،       على الرغم من صع   . اختبار التوبركولني  -10
انظـر امللحـق ه     (إال أن إجراء هذا االختبار قد يعني علـى تـشخيص احلالـة              

تعتـرب النتيجـة    و.  ساعة 72-48 اقرأ النتيجة  وسجلها يف غضون       ). 291الصفحة
حدود ما نصت    فل يقع وزنه بالنسبة إىل عمره يف      لط) 292انظر الصفحة   (اإلجيابية  

أو  ،  أما يف الطفل السيئ التغذية     . أمرا بالغ األمهية  ،  )طريق إىل الصحة  ال(عليه الئحة   
املصاب بعدوى فريوس العوز املناعي البشري، فتكون نتيجة االختبـار ضـعيفة أو             

إذا كـان   ،  قد يكون االختبار سلبيا أيـضا     و. سلبية حىت يف حال وجود سل نشط      
ى وجه اخلصوص يف حاالت     هذا مؤكد عل  و. الطفل شديد االعتالل أو شديد اهلزال     

قد يكون السبب يف ضعف إجيابية نتيجة       و. السل الدخين أو التهاب السحايا السلي     
ــة ، يف بلــدان عديــدة، االختبــار   هــو وجــود العــدوى بــاملتفطرات البيئي

كما تكون النتـائج ضـعيفة      ). 9الصفحة  (الشائعة اليت ال تسبب حاالت مرضية        
ولذلك فيترتب عليك يف    . تلقى لقاح اليب سي جي    اإلجيابية بعد أن يكون الطفل قد       

). 291الصفحة(احلاالت الصعبة أن جتري هذا االختبار  إذا توافرت إمكانية إجرائه            
، والسيما يف طفل صغري، فـإن       )292 الصفحة( فإذا كانت النتيجة شديدة اإلجيابية    

لى أن  ع(املرجح عندئذ هو وجود عدوى سلية حديثة أو سل سريري حديثي العهد               
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  غـري أن االختبـار الـسليب    . )هذا ال يعترب دليال قاطعـا علـى وجـود املـرض      
  . ال ينفي اإلصابة بالسل، لطفل مريض أو سيئ التغذية أصال، النتيجة  
 احصل على صورة شعاعية للصدر وألي منطقة أخرى موضـع           .األشعة السينية  -11

 ضوء كافة البينـات  وعليك أن تدرس نتائج التصوير الشعاعي يف    . شبهة من اجلسم  
. ميكن أن يكون من الصعب تفسري الصور الشعاعية لألطفـال         و. السريرية األخرى 

، واألشكال  )44 الصفحة (8ولقد حاولنا تقدمي بعض اإلرشادات يف حواشي الشكل       
,   إمكانية إجراء التصوير الشعاعي     أما يف حالة عدم   . )ما يليها و 47 الصفحة (9-15

  . فحسب ات سريرية قرارك بناء على ما يتوافر لك من بينفقد يترتب عليك أن تتخذ
 وإذا حدث ذلك فيجب فحص الـبلغم جمهريـا    ؛بلغمال خيرج األطفال عادة أي   -12

وينطبق هذا أيضا على أي سوائل أخرى ميكن احلـصول          . حبثا عن العصيات السلية   
ع الذي إذا تعذر عليك إجراء هذه الفحوص يف املوق     و. عليها من جسم الطفل املريض    

. فيمكنك إرسال العينات املناسبة إىل أقرب مستشفى كبري أو خمترب جمهـز           ،  أنت فيه 
  . ويتوقف هذا على طبيعة التنظيمات احمللية يف منطقتك

عينـة بواسـطة    ميكنك أن حتصل على     ،   يف حال وجود مستشفى جيد التجهيز      -13
ـ     و. حتريا عن العصيات السلية    زرعها  و،  املص املعدي  ذا اإلجـراء   ال شك يف أن ه

كأن يكون التـشخيص    ،  مزعج للطفل، فال تقدم عليه إال إذا رأيت أنه أمر أساسي          
  .)299 الصفحة  يف"و"انظر امللحق (. على جانب من الصعوبة مثال

إىل مركز تتاح فيه إمكانية ، إن استطعت، أرسل الطفل،  عندما تشتبه بوجود السل    -14
ن هذا مطلب قد يتعـذر حتقيقـه ف   على أننا ندرك أ . إجراء االستقصاءات الكاملة  

  .)64الصفحة  (يف هذه احلالة ميكنك أن تسترشد مبا أوردناه يف و. أماكن عديدة
 عدوى فريوس العوز املنـاعي      رلقد أصبح من األمهية مبكان جتنب انتشا      : مالحظة -15

أمـا  . )لةاملستعم(احملاقن  ولذلك فعليك أن تتحاشى إعادة استعمال اإلبر        و: البشري
قبل ،  )احملاقن معا واإلبر  (استعماهلا، فتأكد من صحة تعقيمها      ررت إىل إعادة    إذا اضط 

  .استخدامها من مريض إىل مريض آخر
يشتد فيها خطر العدوى،    و،  سوء التغذية يف األطفال   ويف املناطق اليت يشيع فيها      
 إىل حالـة مرضـية    ،  العقد اللمفية يف أغلب األحيان    وتتحول العدوى األولية يف الرئتني      

مـن  ويتزايد عدد األطفال الذين يشتكون من متاعب يف الصدر          ،  يوما بعد يوم  و. مترقية
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على أن السل ال يتسبب يف كل األحيان بظهور عالمات جـسمية   . الطاقةوفقدان الوزن   
  .عنيفة يف الرئتني
الناجم عن ضغط العقد اللمفية علـى        (األزيزكما أن   .  عادة لينا  السعالويكون  
يبـصق  ونادرا مـا    . يكون معتدال، ويسمع يف حاليت الشهيق والزفري      ) يةالقصبات اهلوائ 

وقـد ترتفـع    ). وإذا حدث ذلك فقد يكون السبب  هو السعال الديكي         (دما  األطفال  
ويف حالة االشتباه بوجـود أي      . لكن  ارتفاع احلرارة الشديد غري شائع      و،   الطفل حرارة

. فافعل أقصى ما ميكنك عملـه ، كربأوتعذر نقل الطفل إىل مستشفى      ،  متاعب يف الصدر  
عندما ترى الـصورة الـشعاعية فلـيكن        و. إن استطعت ،  حاول تصوير الطفل باألشعة   

هذا يشمل طـول    و. حكمك عليها يف ضوء كافة املعلومات األخرى املتوافرة عن الطفل         
حاالت السل  (والتاريخ املرضي للعائلة    ،  ومظهر الطفل، والعالمات اجلسمية   ،  مدة املرض 

  ).إذا كانت متوافرة(، ونتائج اختبار التوبركولني )عروفة أو املشتبه اامل
بـل  ،  ال تتعامل مع حالة سل    يصبح من املرجح أنك       ،  يف حال وجود العالمات التالية    و

عالمات جـسمية عاليـة   ) تاريخ مرضي قصري؛ ب ) أ:  مع حالة عدوى بكتريية أخرى      
عدم وجود تـاريخ مرضـي يـوحي        )  د ؛طفل شديد االعتالل  )ج(الصوت يف الصدر؛    

  . بإمكانية حدوث السل يف العائلة أو اجلوار
اعـتالل  ) أ :  تتعامل مع حالة من حاالت السل     أما وجود العالمات التالية فريجح أنك       

بـضع  )  ج ؛طفل مريض مرضا مزمنا أكثر من كونه مرضا حادا        )  ب ؛استمر عدة أسابيع  
 ؛هاـه ب ـة أو مشتب  ــاالت سل معروف  تاريخ مرضي عائلي حل   )    د  ؛عالمات جسمية 

احبث أيضا عن عالمات للسل يف أجزاء أخـرى         . اختبار توبركولني شديد اإلجيابية   ) ـه
  ). وما يليها76 الصفحة(من اجلسم 
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24خطةالعمل  
عندما ال تتمكن من اخلروج بتشخيص حمدد أو ال تستطيع إحالة الطفـل املـريض إىل                 

يفيد " جدول للنقاط "وتنظيم  . عليك اختاذ اإلجراء الالزم بنفسك    وجب  ،  مستشفى كبري 
وهي مفيدة من حيـث أـا   . لقد مت إعداد واستخدام العديد منها  و. كثريا يف هذه احلالة   

ولقد ثبتت الفائـدة    . وتضفي قيما خمتلفة على املعلومات املختلفة     ،  جتِمع البينات السريرية  
  استخدم أحدها لعدة سـنوات يف بـابوا غينيـا           الكربى هلذا النوع من اجلداول حينما     

  وحنن ندين بالشكر للدكتور كيث إدواردز ملوافقتـه علـى استنـساخ هـذا              . اجلديدة
 أو الـدرجات   جدول النقاط األول هو   : يتكون هذا اجلدول من جزأين اثنني       و. اجلدول

score chart )الص التاريخ لتلخيص النتائج اليت تتوصل إليها يف استخ) 3اجلدول   ()أ
كمل هذا الشق   عندما تست و. الفحوص اليت جترى للمريض     وونتائج مالحظاتك   ،  املرضي

تراوح بني الـصفر    ت،  فإنك تتوصل إىل حتديد درجة معينة للمريض      من اجلدول األساسي    
  . أو أكثروبني سبع درجات 

  
تور بإذن مـن الـدك  ( اخلاصة بسل األطفال) أ( جدول النقاط أو الدرجات   -3 اجلدول

  )كيث إدواردز، جامعة بابوا غينيا اجلديدة
  

       بيانات املريض
  موقع املستشفى أو مركز الرعاية الصحية األولية

  االسم
  التاريخ   بالسنوات      العمر

       /    /    تاريخ امليالد
  :مت إعطاء الدرجات من قبل

  أنثى/ ذكر      اجلنس
     بالكيلو غرام      الوزن

  طبيباملمرضة املساعدة الصحية،ال
  3-2—1-0ندبة اليب سي جي 
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 )ضع دائرة حول اإلطار مث سجل الدرجة(جدول الدرجات 
  األطفال املشتبه بإصابتهم بالسل

 درجة 3 1 0 امللمح
 4أكثر من   أسابيع4 – 2  أسبوعنيأقل من مدة املرض

 أسابيع
 

ــوق  التغذية % 80فـ
 بالنسبة للعمر

ــني  ــراوح ب يت
60 %- 80% 

  %60أقل من 

 يف العائلـة    السل
ــي  يف املاضــ

 واحلاضر

مت التبليغ من قبل     ال يوجد
 العائلة

بلغم تأكـدت   
 إجيابيته

 

  
  درجات ملالمح أخرى يف حال وجودها

  3 إجيابية اختبار التوبركولني
عقد ملفية كبرية احلجم غري مؤملة؛جيوب صلبة أو لينة يف العنـق أواإلبـط               

 أواإلربية

3  

  2 ليلي، عدم االستجابة للمعاجلة من املالرياحرارة ال تفسري هلا، تعرق 
  3  أسابيع4سوء تغذية، ال يتحسن بعد مرور 

  4  يف العمود الفقريبشكل زاوية تشوه
  3 تورم مفاصل، أو تورم عظام، أو جيوب

  3 كتلة   أو استسقاء يف البطن ال تفسري هلما
  بوبةنوبات تغري يف املزاج أو غي: اجلهاز العصيب املركزي

 )أرسل املريض إىل املستشفى إن أمكن(           

3  

                                                                       جمموع الدرجات
  . انظر املالحظات– أو زاد عليها فعليك مبعاجلة السل 7إذا بلغ جمموع الدرجات 

  يعتمد على  flow chartريات فهو خمطط جم، )18الشكل  ()ب(الثاين أما اجلزء 
الدرجات املسجلة وعلى ما إذا كان باملريض  عالمات تدل على إصابة بااللتهاب الرئوي 

  .استمرت أكثر من أسبوعني
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 أو أكثر، فيحق لك أن تبدأ فورا يف إعطاء املعاجلة املضادة 7فإذا كانت الدرجة       
حظ أن املعاجلة الكيميائية الفعالة تؤدي يف سوف تالو. كثب ة املريض عنللسل، ومراقب

  . إىل حتسن سريع جدا، العادة
 وكان لدى املريض عالمات على وجود عدوى يف 7أما إذا كانت الدرجات أقل من 

، فأعط مضادا حيويا واسع الطيف مث طبق ما ورد يف )كااللتهاب الرئوي مثال(الصدر 
  ).ب( خمطط اريات

عالمـات  ول به اعتالل يف الـصدر       ـعندما يأيت إليك  طف    . ب واستعمال اخلطتني  أ     
فقد ال يكون هناك ما يكفي من األدلة لبيان العامل املـسبب           ،  اإلصابة بااللتهاب الرئوي  

، مث تتبع املسارات    )3اجلدول   ()أ(النقاط أو الدرجات     جدولاستعمل أوال   . هلذه احلالة 
pathways       ريـات    خمط اليت توضحها اجتاهات األسهم يف18الـشكل    ()ب(ط ا .(

ووضع الدرجات كما هـو     ) 3اجلدول   ()أ(جدول الدرجات   واخلطوة األوىل هي ملء     
فالبد ،  لسوف يتبني لك أنك لكي تتمكن من القيام ذه اخلطوة           و(موضح يف اإلطارين    

لك من أن تكون قد راعيت أقصى درجات الدقة عند أخذ التاريخ املرضـي للمـريض                
  .فالدرجات ال تعطى إال للنتائج اليت ميكن تفسريها وقت الفحص. )أثناء فحصهو
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  من صحيفة الدرجات أ
   

  ةالدرج                     الدرجة         
                    

        
  

                                                              
   
  

         
            
                  
              
                  
            

                                                 
  
  
  

ــة، إخل  ــضادات احليوي ــات امل ــواع وجرع ــسم . تفاصــيل أن ــواردة يف الق   .4ال
بإذن من الدكتور كيث إدواردز، جامعة بـابوا        ( يف األطفال  خمطط جمريات السل   -18الشكل  
والوجود لعالمـات أخـرى     ،  لالستعمال عندما توحي األعراض بوجود التهاب رئوي      ) دةغينيا اجلدي 

  .للسل

ل، أما إذا كان من     ـ أو أكثر فابدأ معاجلة الس     7ات  ـإذا كان جمموع الدرج   و
  .إذا أمكن  فاحصل على صورة شعاعية للصدر،6إىل  1

  استجابة 
 جيدة

 ليس السل ليس السل
  استجابة 

 جيدة

 ملضادجرعة عالية من ا
 4،  أيام7احليوي 

 مرات يوميا

ستجابة إ
 ضعيفة

استجابة 
  ضعيفة

 

سل ميكن تشخيصه 
  واسع منصف

ظالل دخنية 
  .تكهف، اخل

 

 ال ميكن تشخيصه

6-1             
       

  أو أكثر7

  ابدأ يف معاجلة
  السل

  صورة شعاعيةبدون 
 

رئوي  ؟التهاب
 منطي ال

 شعاعية مع وجود صورة

 حيوي خمتلف ملدة مضاد
  مرات يوميا4،  أيام7
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ة سبعة أيـام    ، فعاجل باملضادات احليوية ملد    تعذر عمل الصورة الشعاعية   أما إذا   
فإذا كانت االستجابة ضعيفة، فغري املضاد احليوي وعاجل ملـدة          . والحظ مدى االستجابة  

  .األسبوع الثاين فابدأ معاجلة السلفإن ظلت االستجابة ضعيفة بعد . سبعة أيام أخرى
فاتبع املـسار   ،  ظل التشخيص موضع شك   وإذا توافرت الصورة الشعاعية لصدر الطفل       و

إذا كانت الصورة الشعاعية تدل على وجود السل، فابدأ         و . اريات ب  املبني يف  خمطط   
  ).لالطالع على تفصيالت املعاجلة 107انظر الصفحة . (معاجلة السل حتما

  مالحظة هامة
سـجل مجيـع   . ال تنجح خطة املعاجلة هذه إال إذا أفلحت يف مراقبة املريض مراقبة وثيقة     

  . وأعراض املرض وعالماته، ووزنه، تهحرارو، التغريات اليت تطرأ على سلوكه

 
3كيف يظهر السل يف األطفال  

ولسوف نورد يف هذا . عرضنا يف نظرة شاملة حول وضع الطفل املصاب بالسل        
القسم مزيدا من التفاصيل؛ كما نستعرض بعضا من الطرق العديدة اليت يظهر ا السل يف           

  .األطفال
  

31يف الرئتني  

ن بالسل الرئوي كثريا على عدد الذين يصابون بـه يف           يزيد عدد الذين يصابو   
ويعود سبب هذه الزيادة إىل أن الطريق املعتاد للعـدوى هـو            . أجزاء أخرى من اجلسم   

الـذي  ،  ، مث متدد املعقد األويل    )9الصفحة  (استنشاق هواء حيتوي على العصيات السلية       
  .)42الصفحة (يلي العدوى 

إال أنه ليس مصحوبا    ،  لعدوى يتكرر كثريا  وعلى الرغم من أن هذا النمط من ا       
اإلثبات القـاطع  و. تدل على حتمية إصابة الطفل بالسلبأي عالمات جسمية أو أعراض   

غري أن التوصل إىل هذا اإلثبات يف األطفال        . الوحيد هنا هو العثور على العصيات السلية      
  ).64الصفحة (أمر بالغ الصعوبة  ، حتديدا
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يص يف املراكز الصحية أو املستشفيات الصغرية إال على  أن يتم  التشخ   وال جيوز   
. على أن يتلو ذلك جتربة للمعاجلة مـصحوبة مبراقبـة وثيقـة   . أساس املعطيات السريرية  

  . الفحص السريري يف هذه األحوال أمهيتهما البالغةوولذلك يصبح للتاريخ املرضي 
رفة التـاريخ   هد يف سبيل مع   وحيسن بنا أن نبذل كل ما نستطيع من وقت وج         

استمع جيدا ملا تقولـه     . ؛ فهو يعترب أهم مفاتح تشخيص املرض يف أغلب األحيان         املرضي
وقـد  . فإن هذا يعين وجود املـرض     ،  فإذا كان فيه ذكر لعالمات السل أو أعراضه       . األم

رتح فيهـا البـؤرة     أو يف العقد اللمفية اليت ت     ،  يكون وجود املرض حمصورا  يف بؤرة الرئة       
  ).48الصفحة (؛ أو أن يكون منتشرا يف اجلسم بصورة  عامة حمتوياا

 أو عـدم    الوزنتتركز الشكوى على فقدانه     ،  وعند زيارة الطفل للمرة األوىل    
،  الطفل يتعرقوقد  . نشاطه املعتاد و فقد طاقته الطبيعية   أو على أنه قد      ؛قدرته على زيادته  

غري أن سـعال الطفـل   . معامعتدل أو من كليهما صدري  أزيز أو من  سعالويعاين من   
وال خيرج األطفال املصدورون    . ولذا فيصعب احلصول على البلغم منه     ،  عادة ال يفرز شيئا   

من املعتاد  أن يكون قد مضى على ظهور         و. بصاق مدمى  بسعاهلم أي دم أو   ) املسلولون(
  . هذه األعراض مجيعا عدة أسابيع قبل أن يؤتى بالطفل إليك

قد تظهر هذه العالمات قبل  أن       و. لعوز الفيتامينات وقد تكون هناك عالمات     
  . يالحظ حدوث التغري العام يف صحة الطفل أو بعد ذلك

ترى هل سبق ألحـد الوالـدين أو   ..… أمهيته أيضا  وللتاريخ املرضي للعائلة    
اجلدين أن عاىن سعاال أو تلقى معاجلة مضادة للسل ؟ أم هل عرف عن أي من اجلـوار                   

قد تلجأ العائلة أحيانا إىل كتمان أي معلومات عـن          و مزمن أو سل ؟      أنه أصيب بسعال  
فهل ترى قد حـدثت مـؤخرا أي وفيـات يف         . أي إصابة بالسل نزلت ا يف ما مضى       

  لة ؟ـالعائ
فالطفل . ينبغي لك أن تكيف نفسك مع مقتضيات عمره       ،   للطفل فحصكعند  

وقد يأتيك طفـل    .  ذراعيه الصغري سوف يأتيك  مصحوبا بأحد الوالدين  أو حمموال بني          
  . آخر منتصبا على قدميه أو مستلقيا على فراش

 املزيد ومعرفة باحلالة لإلحاطة طريقة أفضل هي الدقيقة املراقبةتذكر دائما أن    
الطول والوزن بالنسبة   (بنيته اجلسمانية   و،  درب نفسك على مراقبة سلوكه     .تفاصيلها من

  ).أنه قد يكون مذعوراوتذكر ( تنفسهو، وشعره وجلده، )للعمر
  ذا كان  يسعل فهل السعال حاد أم لِين ؟إو، وهل يسعل،  يف صدرهأزيزهل هناك 

   حركة متساوية يف اجلانبني ؟صدرههل يتحرك 
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 أو يف أي مكان آخر؟ وعند القـرع علـى           التنفس عند أملهل يبدو عليه أي     
 تـدل   بأصمية هل حتس و –صدره بإصبعك، هل تشعر بأي اختالف بني جانيب الصدر          

  على وجود سائل أو تصلب بالرئة يف  منطقة القرع ؟
إذا تسمعت بالسماعة فهل ميكنك أن تتبني ما إذا كانت كمية اهلواء اليت تدخل        

 أزيـزا إىل أحد جانيب الصدر أكثر من الكمية اليت تدخل اجلانب اآلخر، أو هل تـسمع          
  ية ؟كالذي يصدر عندما يكون هناك تضيق يف املسالك اهلوائ

 ندية أو رطبة إذا كانت هناك سوائل يف املـسالك           أصواتاسوف تسمع أحيانا    
  .اهلوائية

ولكن عليك أن تتذكر أنه مهما تكن العالمات اجلسمية اليت تالحظهـا فـإن              
دورها يقتصر على مساعدتك على تفهم ما حيدث يف إحدى الرئتني أو يف كلتيهما مـن                

ولذا وجب أن تؤخذ كل     . التغريات سبب على تدلك ال فالعالمات. الناحية امليكانيكية 
عونـا  ) 65 الصفحة   3اجلدول  " (أ  " وهنا جتد يف جدول الدرجات      ،  معلومة يف االعتبار  

أن تقـود   ) 18الشكل  " (ب  " تستطيع خطة العمل الواردة يف خمطط اريات        و ،  كبريا
  .)68الصفحة (خطاك يف املرحلة التالية 

  

دث  السل الدخين نتيجة لالنتشار الكثيف للعصيات يف الدم          حي. الدخينالسل    3-1-1
ويف البداية يقتصر األمر على     . والدماغ،  الطحالو،  والكبد،  من مث استقرارها يف الرئتني    و

وقـد ال تظهـر أي   . احلـرارة  ويلي ذلك فقدان الوزن وارتفاع  ،  شاطالنوفقدان الطاقة   
علـى أن  . شرى متكن مـن الطفـل    عالمات يف الصدر إال بعد أن يكون املرض قد است         
قد تظهر ظالال دخنية على شـكل       ،  الصورة الشعاعية للصدر، إذا أمكن احلصول عليها      

فإذا . قد ال يتضح هذا األمر يف املراحل املبكرة للمرض       و. نقاط تنتشر يف كل أحناء الرئتني     
 كان األمر كذلك  فجرب تسليط ضوء قوي خلف اجلزء اخلارجي من األحياز الوربيـة              

ال تـزال  فقد يكشف ذلك عن الظالل الصغرية اليت . )املساحات احملصورة بني األضالع (
  .)150 ةللمناقشة الكاملة ملوضوع السل الدخين انظر الصفح(. يف طور التكوين
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  ثالث قصص عن السل الدخين
  

  الــمج
 سعاالأحضرته أمه إىل املستشفى، وقالت إنه يشكو        .  من عمره  السادس الشهر يف   طفل

ومنـذ أسـبوعني     .  من حني آلخر   يتقيأصار  و ؛يفقد وزنه إنه أخذ   ومنذ شهر أو أكثر؛     
ويف نفس الوقت تقريبا الحظت وجود كتل على جـانيب         . جنيجا تفرز   أذنه اليمىن بدأت  
  . إال أا مل تكن مؤملة على ما يظهر، عنقه

 قد دخل املستشفى منـذ      الطفل والدوقد استفسر الطبيب عن العائلة، فأخربته  األم بأن          
 الذي أجري للطفل    اختبار التوبركولني كان  و. بالسل الرئوي ثالثة أشهر بسبب إصابته     

مل يكن الطفل قد أعطي لقاح اليب سي جي، كما أنه مل ير والـده منـذ                و. سلبياآنذاك  
  .ذلك الوقت

ا مـن  قد فقد جانبلكن كان  من الواضح أنه و أن الطفل كان واعيا،     بالفحصوقد تبني   
. متقرحاوكان جلدها   . بنسيج حبييب  ممتلئا   لألذن اليمىن وكان الصماخ اخلارجي    . وزنه

 اليافوخ األمامي تبني باللمس أن    و.   على جانيب العنق    متضخمة عقد ملفية كانت هناك   و
 فكان متضخما مبقـدار     الكبدأما  . يف الرئتني  شاذومل جيد الطبيب أي شيء      . ممتلئاكان  

بـدا للطبيـب أن    ،  يف ضوء التاريخ املرضي للطفل    و. حلافة الضلعية عرض إصبعني حتت ا   
 للـصدر   الصورة الـشعاعية   بالفعل أثبتت و.  هي االحتمال األقوى   بالسلإصابة الطفل   

  .السل الدخينوجود 
،  وجود تسع ملفاويات يف كل مليمتر مكعب من السائل النخـاعي           البزل القطين أظهر  و
شوهدت العصيات السلية يف السائل النخـاعي ويف        و. من املليغرام من الربوتني   % 65و

  .جنيج األذن
فقـد  . كان من الصعب إطعام مجال طوال األسبوع التـايل و، وبدأت املعاجلة على الفور  

كتلة عرب  وأحس الطبيب بوجود    . كان يتقيأ أحيانا؛ كما أصبح بطنه أقرب إىل االنتفاخ        
  .اجلزء األعلى من البطن

وحبلول الشهر الرابـع مـن املعاجلـة        . تتحسن تدرجييا  مجال   ومع املعاجلة، أخذت حالة   
وشفي الطفل متاما   . أصبحت صلبة القوام  وصغرت العقد اللمفية العنقية     و،  اختفت الكتلة 
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وأظهرت صورة األشعة السينية اليت التقطت بعد عام كامل       . ثقب يف طبلة األذن   باستثناء  
  . خاليا من أي تكلسو كان طبيعيا إال أن الصدر، وجود تكلس كثيف يف البطن والعنق

  
إال أنه عندما شخصت حالة     . من الواضح أن عدوى مجال إمنا جاءت من والده        :التعليق

ولذلك فقد كان من    :  لدى مجال قد أصبح إجيابيا بعد      التوبركولني اختباراألب مل يكن    
النتيجة إجيابية   فإذا كانت   . الواجب إعادة االختبار بعد مرور أربعة أسابيع أو ستة أسابيع         

بدون وجود أي دليل آخر على املرض، كان البد من إعطاء مجال الوقايـة الكيميائيـة                
فكان ينبغي إعطـاؤه  ، أما لو كانت نتيجة االختبار سلبية     . )286الصفحة  (باإليزونيازيد  

متكن  فورا   ،  وعندما اطلع طبيب املستشفى على التاريخ الطيب للعائلة       . لقاح اليب سي جي   
التـهاب  و،  األذنو إجراء  التشخيص الصحيح ومعاجلة  السل الـدخين يف الـبطن           من  

  . السحايا السلي املبكر معاجلة ناجحة
  
  
 رشيـق

  
لقد كان  و. كان قرشي قد أمت السنة الثانية من عمره عندما جاءت به  أمه إىل املستشفى              

الشهر اخلـامس   هو يف   وطفلها الوحيد بعد أن تويف طفلها األول بسبب السعال الديكي           
وكان وزنـه   . ومنذ أن ولد قرشي خضع للمراقبة يف عيادة القرية منذ والدته          . من عمره 

ويف عامه الثـاين    . يزيد باطراد خالل الشهور الستة األوىل من عمره، مث تباطأ بعد ذلك           
ويتعـرض  ، أخذ يفقد وزنـه بـبطء  يف الشهر الثامن عشر من عمره   و. ابتعد عن قريته  

أتت ،  عندما أمت عامه الثاين   و،  ويف اية املطاف  . واإلسهال والسعال مىاحل من هلجمات
  . به أمه إىل املستشفى

 سـل  وجود   الشعاعية صورتهوأظهرت  . اإلجيابية شديد التوبركولني مع   تفاعلهوكان  
لكن مل يستدل على مـصدر      و. وقد أبدى استجابة جيدة للمعاجلة    .  واسع االنتشار  دخين

  .العدوى
  

والحظ فقدان  . )19الشكل  (انظر جدول األوزان    :  حالة قرشي منذ والدته      متت متابعة 
  .الوزن خالل الشهور اليت سبقت التشخيص مث االستعادة السريعة للوزن بعد بدء املعاجلة
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 امــإم
  
  . اجللدو يف الرئتني دخنية آفاتو اللمفية العقد سل
 علىمل يكن الطفل ،  ظاهرةألسباب غريو. صيب توأم يبلغ من العمر أربع سنوات، إمام
 ورمويف أحد األيام الحظت أمه وجود .  منذ أن أصيب باحلصبة قبل مثانية أشهريرام ما
مث أخذت تالحظ ظهور جمموعات . اليمىن الترقوة من اإلنسي الطرف فوق مؤمل غري
 مث أصبح الورم . وأطرافه، وجسمه، وجهه يف متهيجة وغري مؤملة غري دقيقة بقعمن 
هنا أرسل و. )مثل الكرمي (القوام رهيمي قيحابدأ خيرج و، جود يف العنق لينا طريااملو

  .الصيب إىل املستشفى
  . حرارته طبيعية كما كانت ،  الطيب بدت حالة إمام العامة جيدةالفحصوعند     

. مركـز الـورم لينـا     وكان  . ورم ظاهر وكان يف اجلهة اليمىن من العنق أعلى الترقوة         
العديد من البقع الـصغرية     وكان هناك   . جلانب األيسر أيضا عقدة صلبة    ووجدت على ا  

 . أطرافـه ومتناثرة يف خمتلف أحناء جـسمه      ،  )اليت تأخذ شكل احلراشف تقريبا     (املتوسفة
 إمام مـع  تفاعلأما .  مليمترات3و 1تراوحت أقطارها بني و، بدت كأا مرض جلدي و

 للصدر آفـة متكلـسة      الشعاعية الصورةوأظهرت  . اإلجيابية شديد فكان   التوبركولني
وعقدا ملفية متضخمة جماورة للجانب األمين من الرغـامى         ؛جزئيا يف الفص العلوي األمين    

وكان هناك أيضا تكلس يف الورم النسيجي اللـني         . أصاا التكلس املبكر والسل الدخين    
وشوهد عدد كـبري    . وقد مت أخذ عينة من قيح اخلراج أعلى الترقوة        . أعلى الترقوة اليمىن  

  .من العصيات السلية عند الفحص املباشر
كما اختفت اآلفات اجللدية واآلفـات الدخنيـة يف         ،  باملعاجلةما لبث اجلرح أن اندمل      و

  . وواصل إمام مسريته حنو الشفاء التام دون أي عقبات تذكر. الرئتني
ـ  أما  . ان بصحة جيدة  ـان الوالدان يتمتع  ـفك،  العائلة أفرادومت فحص    وأم ـشقيقه الت

مصدر إصابة إمـام علـى وجـه        ومل ميكن معرفة    . شقيقته فكانا سلبيني للتوبركولني   و
  .التحقيق

  
  
  
  



  الســل فـى األطفــال

- 74 - 

  
  
  
  

  
مبوافقة كرمية مـن  ( .سجل الوزن لطفل مصاب بسل دخين يف غرب نيجرييا        -19الشكل  

  )الربوفيسور ديفيد موريل
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32ذنالعدوى يف الفم أو األ 
  

        ، على الرغم من أن معظم األطفال يـصابون بالعـدوى األوليـة يف الـرئتني              
هم حيملون العالمات الدالة على مرض يف الصدر،        ويراجعون مراكز اخلدمات الصحية     و

   . فإن أعدادا كبرية من األطفال أيضا  يصابون ذا املرض يف أجزاء أخرى مـن اجلـسم               
 على اجللـد أو     مكان يف أي  ميكن أن حتدث  دوى األولية   عليك أن تتذكر أيضا أن الع     و

  . مستقراوعلى أي غشاء خماطي  تستطيع العصيات أن جتد لنفسها فيه مأوى 
، وعندما حتدث هذه العدوى تكون العالمة  األوىل يف كل احلـاالت تقريبـا             

رة  الـيت تـرتح البـؤ      العقد اللمفية يف  ،  متلني يف بعض األحيان   وظهور تورم غري مؤمل،     
مثال، فإن العقد الرقبية اليت ترتح ، فإذا كانت البؤرة يف الفم أو يف إحدى اللوزتني       . األولية

  . البؤرة هي اليت تتضخم
 : بإحدى ثالث طرق هياخلشائي  الناتئ أو األذنوميكن أن تصيب العدوى 

أو عندما يتناول الرضـيع  ، )قناة يوستاكيوس( قد تنجرف العصيات صعودا إىل النفري  -1
اخلـشائي   بني النـاتئ   والعقدةوقد تتوضع البؤرة حينئذ داخل األذن       . الطفل طعامه 
قد تشمل العدوى العصب الـوجهي أيـضا        و. بالسيالن األذن وتبدأ. وزاوية الفك 

  .فيبدو الوجه يف هذا اجلانب مسطَحا
 يف طفل أصيب أصال بعدوى أولية يف موضع آخر من جـسمه، فـإن               هذاإذا حدث   -2

  .ملزمن من األذن يستمر ولكن دون وجود أي عقدة متضخمةالنجيج ا
 أيضا بالسل من جراء االنتشار عن طريق الدم مـن بـؤرة أوليـة        اخلشاءقد يصاب   -3

  .بالصدر
أرسل عينة من النجـيج  و. اشتبه بوجود السل كلما كان هناك جنيج أذين مزمن غري مؤمل         

  .) 72احلالة يف الصفحة انظر تاريخ (لالختبار والتحري  عن العصيات السلية 
  
  السل البطين 3-3
  

  :ميكن أن يبدأ السل البطين يف األطفال بإحدى ثالث طرق هي 
  

  . من حليب من بقر مصاب بالسل،أعطي للطفل بدون أن يغلى -1
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من أطعمة أو سوائل أو مالعق أو أصابع حتمل عصيات سلية بشرية من شخص بالغ                -2
عصيات دون أن يراعي األسلوب الـصحيح   يسعل فيخرج مع سعاله قدرا كبريا من ال       

  . حتديد اجتاههويف توقيت السعال 
ؤرة سلية بالرئـة إىل منطقـة       ـرمبا حدثت العدوى باالنتشار عن طريق الدم من ب         -3

  . نادرا ما يصاب األطفال بتقرحات معوية فتزيد مرضهم الصدري تعقيداو .الصفاق
مث ،  وتتضخم العقـد  . ملساريقوالعقد يف ا  ،   يف األمعاء  اآلفة األولية وقد تكون   

وتكون النتيجـة تكـون     . ىل جوف البطن   إ حمتوياا السلية  ب وقد تتسر  ،  ميكن أن تلني  
بدال من أن تتفجر    و،  ويف حاالت أخرى  .  أو انتفاخه  البطن تورمو،  )استسقاء (حر لئسا

  . تؤدي إىل التصاق لفات األمعاء بعضها مع بعضوتتجمع  ، تتمزقوالعقد 
وقد يتحول هـذا    ،  األمعاء يف انسداد هجماتو آالمابب ذلك   ميكن أن يس  و

  ميكـن    كتـل  تشكلقد يؤدي التصاق لفَات األمعاء إىل       و. االنسداد إىل انسداد كامل   
  .جسها من خالل اجلدار البطين

 يف  واملبيـضني  فالوب قنايتيطال  و،  وميكن  للسل أن ينتشر أيضا إىل احلوض       
يعترب السل البطين مـن األسـباب الـشائعة    و. ملستقبلفتصبح الفتاة عقيما  يف ا    ،  البنات

  .  يف الكربالعقمحلدوث 
، وبني األسباب األخـرى   ،  وعليك أن تفرق  بني تورم البطن الناجم عن السل         

  . كتمدد العضالت الضعيفة يف حاالت سوء التغذية أو يف حاالت االحتشار املعوي
  . 181  انظر الصفحةللحصول على تفاصيل حول السل البطين يف البالغنيو
  

  مريض مصاب بالسل البطين
  

 فـصحته  ؛ إىل املستشفىسنوات تسع  الذي يبلغ من العمر  وجيه طفلهماأحضر األبوان   
 . ألسباب غامضة،  طوال الشهور الستة املاضيةيرام ما على  تكنمل 

 اجلانـب  شديد يف    أملوكان ينتابه من حني آلخر      ،  ضعيفة للطعام   شهيتهفقد كانت       
تبني للطبيـب أن  و. لكن هذه األعراض قد تفاقمت  يف اآلونة األخرية       . البطن من األمين
  . درجة مئوية39 قد بلغت حرارته
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 منذ أربعـة    رئوي بسلإال أن عمته كانت مصابة      ،   وجيه يف صحة جيدة    والدالقد كان   
  .أشهر

لـتلني يف   أنه أقـرب إىل ا    و،   الصيب متمدد إىل حد ما     بطن السريري تبني أن     وبالفحص
 اختبـار وكـان نتيجـة     . كان من املتعذر حتسس الكبـد والطحـال       و. اجلانب األمين 
ومل يعثر على أي أثر للدم      .  للصدر والبطن طبيعية   الشعاعية الصورةو سلبية،   التوبركولني

  . يف الرباز
. اع احلـرارة  ـرار ارتف ـمع استم ،  ظلت حالة وجيه ملدة ثالثة أيام ثابتة دون أي تغيري         و
  . البطن يف حر سائل ظهر يف اليوم الثالث  دليل على وجود لكنو

بدون إجراء أي تشخيص قرر الطبيب أن يعاجل املرض على أنه حالة            و،  ويف اليوم اخلامس  
 48ويف غـضون    . ذلك على الرغم من النتيجة السلبية الختبار التوبركولني       و،  سل بطين 

فبدأت حرارته يف االخنفاض،    . تحسنساعة من بدء املعاجلة أخذت حالة وجيه متيل إىل ال         
بعـد  و. وبعد ذلك واصل تقدمه حنو الشفاء الكامل      . وبدأ يأكل وتناقص التورم يف بطنه     

 واستكمل املعاجلة دون أي خلل      . شهرين أعيد اختبار التوبركولني وكانت نتيجته إجيابية      
  .وأصبح سليما معاىف

  

34سل العقد اللمفية 
  

وغالبا ما تتركـز اإلصـابة يف   . وع شائع من أنواع السل   هو ن . كيفية نشوئه  -3-4-1
أصـل  (األربيـة   و إال أا قد تطال أحيانا العقد املوجودة يف اإلبط           ؛العقد اللمفية الرقبية  

عندما حيدث ذلك، يكون هناك ما يدعو لالشتباه بأن يف املنطقة بـؤرة أوليـة     و. )الفخذ
ويف .  عندئذ أن تبحث بدقة عن هذه البؤرة     عليكو. تصبه يف العقد املتورمة   وترتح حمتواها   

أيـضا مـن جـراء االنتـشار        عقد الرقبية أعلى الترقوة مصابة      حاالت أخرى، تكون ال   
باللمفيات القادمة من العقد املنصفية، وتكون البؤرة األولية يف هذه احلالـة موجـودة يف       

  .يع أحناء اجلسمأما يف  الطفل املصاب باإليدز، فقد عقدا ملفية متضخمة يف مج. الرئة
  

 حيدث تضخم العقـد عـادة       .كيفية ظهور هذا النوع من السل على املريض        3-4-2
تبعا لوضع هذه العقد ميكن تقسيم األطفـال املـصابني إىل ثـالث             وبدون أمل،   وببطء  

  :جمموعات
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وتكـون  . اموعة األوىل هي جمموعة األطفال الذين بدأ تضخم العقد لديهم للتـو            -1
ويكون اجللد سليما من    . جبوارها بضع عقد أصغر منها    و ضخمة دةواح عقدةلديهم  
  .وتكون العقدة متماسكة وصلبة، اإلصابة

وتضم األطفال الذين تداخلت العقد لديهم وأصبح اجللـد جامـدا         ،  اموعة الثانية  -2
إذا مل يتم فتحها    ،  تنفجرو تنفذ من اجللد     خراجاتمث تلني  هذه العقد لتكِون       . فوقها

أي أنه ليس سـاخنا     ،  "باردا"هذه احلالة خراجا     ويكون اخلراج يف  . قيح منها الة ال إزو
  ).حيتوي على سائل مما يدل على أنه (ميور وإمنا هو يتموج و، ال مؤملاو
سـوى  ال يترك   و،  يضمن سالمة اجللد  ،  نزح ما بداخل اخلراج عن طريق شق صغري       و    

  .عندما يندمل بفعل املعاجلة املضادة للسلندبة أصغر
هي قد ال   و. قاسية متماسكةلكنها  و متضخمةأما اموعة الثالثة فتكون فيها العقد        -3

حينما تكون مقاومة الطفل قد     ،  مرور وقت طويل على اإلصابة بالعدوى      تتلني إال بعد  
. )الـشاهوق (ه بأمراض أخرى مثل احلصبة أو السعال الديكي         تاخنفضت نتيجة إصاب  

ملرحلة يصبح يف حكـم األطفـال املـصنفني يف          مبجرد بلوغ الطفل املصاب هذه ا     و
  .اموعتني األوىل والثانية وينبغي معاجلته بنفس الطريقة

حيدث هذا التضخم يف املاضـي      كان  نادرا ما   . التضخم املعمم للعقد اللمفاوية   
فريوس العـوز    عدوىنتيجة لإلصابة بالسل، ولكن اخنفاض املناعة لدى األطفال بسبب          

 مما يسبب تضخما عاما للعقد      عدوى أولية بالسل  قد يؤدي إىل انتشار     ،  البشري املناعي
  .اللمفاوية

 لعدوى فريوس العـوز املنـاعي     وتذكر أن التضخم العام هو يف الغالب العالمة األوىل          
وإذا ما ساورك الشك، فقم     . ، حىت دون أن تكون هناك أي إصابة بالسل        نفسها البشري

  .دزبفحص األم لعلها تكون مصابة باإلي
على أن من النادر أن حيدث هذا التضخم العام إذا كان الطفل املصاب باإليدز النشط قد                

يكون قد خفض مناعـة الطفـل       ،  يف هذه احلالة  ،   ألن اإليدز  ؛جي سي اليبأعطي لقاح   
  .ومسح  لعصيات اللقاح باالنتشار

  

 قد تصاب العقـد    .تشخيص التضخم املعمم من دون سائر احلاالت األخرى        3-4-3
لذلك ينبغي التفريق بني  العقد املصابة بالـسل وبـني         و،  بالعدوى ألسباب أخرى كثرية   

  :احلاالت التالية 
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وحيـدث تـورم    ،   وفيه يكون الطفل يف حالة اعتالل شديد       :االلتهاب اإلنتاين احلاد     -1
توجد عادة  آفة إنتانيـة  و. لينة عند اللمس  وتصبح العقد مؤملة    و،  العقد بصورة سريعة  

  ). وقد تكون خمتفية بني  الشعر(ترتحها العقدة موضعية 
الفـك   و الذي ينشأ من الفك األعلـى أ       للمفومة بوركيت التورم الصلب  األملس      -2

  . هو يصيب األطفال يف أفريقيا االستوائيةو. األسفل
الذي يتعمم عادة مصحوبا بعالمات التكدم      ،  الدم ابيضاضالتورم الناجم عن مرض      -3

  .فقر الدمو
 تكون أول ما يصاب بالعدوى، تكون أول العقـد          ملفي عقدي ورمد  يف حال وجو   -4

هي غري مؤملة ولكنـها  و. املصابة هي العقد املوجودة فوق عظم الترقوة أو حتت اإلبط        
  .يغلب أن يتضخم  الطحال أيضاو . قاسية جدا

تذكَر أن العقد اللمفية اإلبطية املوجودة على نفس اجلانب  تتضخم غالبا بعد إعطاء                -5
أن تبحث عن ندبـة     ولذلك يترتب عليك أن تستفسر من األم        و. جي سي اليب احلق

  .اللقاح
ويف أغلب األوقات يتعني عليك أن تعتمد يف تشخيصك للحالة على املعطيات الـسريرية       

فقم بغرس إبرة مركبـة  ، إذا واجهتك حالة صعبة و. وليس يف هذا صعوبة تذكر    . فحسب
فـضع  ،  مادة وإذا مل تشفط أي     . ملادة املوجودة فيها  اشفط ا و, داخل العقدة   ،  على حمقنة 

وإذا . فوق الشرحية واصبغها حبثا عـن العـصيات الـسلية       ما خترج به اإلبرة من لطاخة       
إذا دعت  الضرورة، فخذ خزعة مـن        و. تيسرت لك اإلمكانية فقم بإجراء زرع للطاخة      

  ).إذا أتيحت اإلمكانية لذلك(العقدة 

35 لشوكي االنخاعسل الدماغ و 
  

وتصل إىل  ،   الدم يف جمرى يبدأ سل اجلهاز العصيب عندما تنتشر العصيات السلية         
هذا الورم حبكم    يؤديوقد  . ورم سلي فيؤدي تفاعلها موضعيا إىل تكون      النسيج العصيب   

فينتثر حمتـواه يف    نفجر  ي أو قد    . مشاة ألعراض الورم اخلبيث    ظهور أعراض    حجمه إىل 
، وكلما كان الطفل    االسحاي لتهابا فيسبب الشوكي   النخاعغ أو   احمليطة بالدما  املساحة
  . التشخيصصعبواشتد اخلطر صغريا، 
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عندما يتمزق ورم سلي . )165 انظر أيضا الصفحة (التهاب السحايا السلي   3-5-1
أو يتسرب حمتواه  تنفلت العصيات السلية احلية أو امليتة إىل الفراغات ااورة   الدماغيف

تتأثر األوعية الدموية يف قاعدة و، مث حيدث تفاعل سحائي. ة احمليطة بقاعدة الدماغواملنطق
وتتوقف هذه اإلمدادات . هذا بالتايل خيفض إمدادات الدم إىل الدماغ نفسهو. الدماغ

ولكي تكون  املعاجلة فعالة ينبغي أن يتم التحقق من . ائيا إذا مل تعط املعاجلة الالزمة
  . مرحلة مبكرة قبل أن تظهر العالمات الدالة على تلف الدماغمعاجلته يفواملرض 

لو أن املـرض ال يظهـر إال        و،  احلاالت كل يف فورا التشخيص يتمينبغي أن   
ولذا جيب التفكري جيدا يف احلالة عندما يصادفنا طفل كان يف الـسابق              .بصورة تدرجيية 

. ابه هجمات تقيؤ  ـتنت ع أو اقد يشكو من الصد   و. مرحا سعيدا مث أصبح مييل إىل اهلياج      
  .وكلما صغر الطفل زادت أمهية التغريات اليت تطرأ على سوكياته

مقاومة من قبل الطفل عند حماولتك ثين رقبتـه          الحظ على وجه اخلصوص أية    
إن ثين الركبة والفخذ مث حماولة فرد الركبة مع بقاء الفخذ مثنيا، غالبـا مـا                . إىل األمام 

يعترب هذان األمران من عالمات احلالة السحائية       و.  رقبته وظهره  يؤدي إىل أن يفرد الطفل    
حتـر عـن    .  الذي ميكن أن يكون سـليا      السحايا التهابإمكانية وجود    اليت تدل على  

الناجم عن شلل العصب    ( مثل احلول    القحفي بالعصب آفاتعالمات تدل على وجود       
 جـانيب  أحدود ضعف يف    حتر أيضا عن وج   و. ، أو ضعف يف أحد جانيب الوجه      )السادس
مبـا يف   ،   من اجلـسم   أخرى مواضع يف السلاحبث عن أي دليل على وجود         و. اجلسم

  .ذلك تضخم الطحال الذي قد يكون دليال على وجود السل الدخين
. الدخين السليغلب أ ن يكون من مضاعفات السل السحائي حدوث          وهذا،  

وكذلك يفيد  .   على التشخيص   )هايف حال توافر  (لذلك فقد تساعدنا الصورة الشعاعية      و
إذا و. فقم بتوسيع الـشبكية أوال ). فرهيف حال توا (فحص الشبكية باسخدام منظار العني      

كان الطفل الصغري هيوجا فقد يكون من الضروري ختدير الطفل متهيدا إلجراء الفحـص       
  .صحة التشخيص) 102الصفحة  (العني يف مشيموية درناتويؤكد وجود . الشامل

تشتد رغبتـه  والة عدم تشخيص حالة الطفل يزداد يجه وتقل استجابته   ويف ح 
يغلب إن يضطجع الطفل يف هذه املرحلة على أحد جانبيه         و. يف االستلقاء دون أي إزعاج    

يبلغ الطفل املرحلة األخرية من هذه احلالـة عنـدما يكـف عـن           و. متكورا على نفسه  
 ويضعف أو باألحرى    ؛يم ساقاه وتتصلبان  مث ينام على ظهره وتستق    ،  االستجابة ألي تنبيه  

ألن أفضل أمل يف الشفاء هو رؤية الطبيب للطفـل يف املراحـل             . ينعدم األمل يف شفائه   



  الســل فـى األطفــال

- 81 - 

 إىل الطبيب إال بعد أن   الرضيعغري أن املؤسف أن األمهات ال يأخذن        . املبكرة من املرض  
  . الغيبوبة أو السباتيبلغ حالة 

فعليك أن تبادر إىل إرسال الطفل إىل       ،  اياإذا ما اشتبهت بوجود التهاب السح     
، حيث ميكن تصويره باألشعة السينية، وإجـراء البـزل القطـين          ،  )إن أمكن (املستشفى  

،  حول التهاب الـسحايا الـسلي يف البـالغني         166 انظر الصفحة . الفحص املخربي و
ى  عن تشخيص األشكال األخـر وللحصول على مزيد من التفاصيل عن النتائج املختربية       

  .اللتهاب السحايا
. أ املعاجلة رد الشك يف احلالة     فينبغي أن تبد  ،  إذا تعذر نقل الطفل املريض إىل املستشفى      و
  . 252انظر التفصيالت يف الصفحة . لكن ينصح بتجنب هذا احلل إذا كان ذلك ممكناو

  
 ثالثة مرضى بالتهاب السحايا السلي

  

  وشفاء تام: حالة وخيمة 
كانت قد أصيبت و، املستشفى ا عشرون شهرا، أدخلت إىلطفلة عمره، إيناس

بعـد حـني   و. ليونة يف الربازومع إقياء ،  يف املعدة واألمعاء التهابقبل ستة أسابيع بنوبة     
بعد و. حتسنت حالتها ولكنها مل تستعد كامل صحتها الطبيعية       وتراجعت األعراض احلادة    

يء عدة مرات يف نفس     ـالق مث تكرر    تتقيأيف صبيحة أحد األيام،     ومرور ثالثة أسابيع،    
أمست تبكـي   و. كثرية التململ ،  التهيج سريعةأصبحت يف األيام القليلة التالية      و. اليوم

.  بـصوت عـال  تصرخ من نومها وهي    تصحوبكاء متقطعا والسيما أثناء الليل بعد أن        
ملستشفى مرة  قبل ثالثة أيام من دخوهلا  ا      و. ومع مرور الوقت أصبح يجها يتزايد باِطراد      

  .إثارا أو تنبيهها الصعبصار من ، ثانية
، س عندما كان عمرها شهرين، أن أعطيت لقاح اليب سي جـي           القد سبق إلين  

 أيضا أن أصيبت بالسل بعد فتـرة        أمهاما لبثت   و. رئوي بسل مصابة كانت خالتهاألن  
تبعد عـن   لقد أعطيت الطفلة لقاح اليب سي جي دون أن          و. أدخلت املستشفى وقصرية    

قبل أن تعطى لقاج الـيب      أن تكون إيناس قد أصيبت بالعدوى       على أنه ال يستبعد     . أمها
  .سي جي

 ، )39º( حممومـة وعندما أدخلت الطفلة إىل املستشفى يف املرة الثانية كانـت           
.  كلما اقترب منها أحـد     التهيج ينتااكما  .  كلما تركت وحدها   النعاسيغلب عليها   و
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 صورةوأظهرت  . وظهرها عنقها على تصلب عالمات وظهرت   اوزقدرا من    فقدتو
 يف  مبكـر  تكلس يف الفص األيسر السفلي مع       قطعية آفة للصدر وجود    السينية األشعة

 خلية 199اكتشفت يف السائل النخاعي الشوكي وجود و. العقد اللمفية عند النقري األيسر
ومل تكتشف  . مئة ملي متر   ملغ بروتني يف كل      140وجود  وملفية يف كل ملي متر مكعب       

  .أي عصيات سلية عند الفحص املباشر للطاخة إال أا ظهرت عند الزرع يف ما بعد
ويف اليـوم   . ومل تتغري احلالة خالل األيام العـشرة األوىل       .  فورا املعاجلةبدأت  

مع نفـضان غـري منـتظم يف        ،   يف وجهها  نفضية حركات تظهراخلامس عشر أخذت    
مث . قد أمكن التحكم يف هذه الظواهر بزيادة جرعـات املهـدئات          و. الذراعني والساقني 

أعقـب ذلـك فتـرات    و.  بعد ذلك ترقد يف هدوء مامل تتعرض لإلزعاج   شهرينظلت  
 من املعاجلة بـدأت يف    أشهر ثالثةبعد  و.  وبدأت تتذكر امسها   ؛متزايدة من التنبه ملا حوهلا    
مث ،  مث تقـف  ،  كيف جتلـس  بعد ثالثة أشهر أخرى تعلمت      و. استخدام بعض الكلمات  

مـن مث أخـذت   و، ويف ذلك الوقت كان السائل النخاعي طبيعيا  . متشي يف اية املطاف   
  . تتماثل للشفاء بصورة مطردة 

  
  .طفلة مصابة بسل العقد اللمفية حتت الفك السفلي أعقبه التهاب السحايا

 
  

 خراج   تطور إىل  أسناا يف بوجعأحست  ،  طفلة يف السادسة من عمرها    ،  مجيلة
.  حتت الفك السفلي، اليت ترتح املنطقة احمليطة ا        اللمفية العقدة يف   مؤمل تورم مع   سنخي

إال أنه ظل يف اإلمكان حتسس العقدة اللمفية        . فخمد اخلراج ،  مت خلع السن موضع األمل    و
. لكن الطفلة مل تكن على مايرام     و،  مث ذهبت عائلة مجيلة يف إجازة     .رغم أا مل تكن مؤملة    

  . خذ ورم العقدة اللمفية يكرب من جديدأو
 مكان خلع الـسن مـع       فمها يف   قرحةوبعد العودة من اإلجازة وجد طبيبها       

وكان اجللد احمليط   . مت شق اخلراج ولكنه مل يندمل بعد ذلك       و. اللمفية العقدة يف   خراج
لع بيع من خ  أي بعد ستة أسا   ،  وبعد مرور أسبوعني  . مبكان الشق أمحر اللون وغري طبيعي     

  .اكتشف وجود عصيات سلية يف مفرزات اخلراج, الضرس
استيقظت مجيلة يف صبيحة أحد األيام مبكرة على غري عادـا           ،  بعد أسبوعني و
، الصداع  انتااو. ويف اليوم الثايل بدت متهيجة وتقيأت مرة ثانية       .  ما يف بطنها   وتقيأت
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ه اهلجمـة أرسـلت إىل      ويف اليوم السابع من هذ    .  بصورة ملحوظة  وزا تفقدأخذت  و
  .  مبكرسلي سحايا التهاباملستشفى بعد أن شخصت حالتها سريريا على أا حالة 

ولكنها كانت  ،  متيل إىل اهلدوء الذي يشوبه القلق     و كانت حنيفة    فحصهاوعند    
كما اكتشف وجود قرحـة يف      . والظهر العنق يف   تصلباتبني أن لديها    و. يقظة ومتجاوبة 

ذات قاعدة حبيبية وحواف رفيعـة      ،  املنطقة الواقعة يف اجلانب األيسر حتت الفك السفلي       
أما يف املوضـع الـذي   . غري مترابطةوأما العقد اللمفية ااورة فقد كانت صلبة    . متآكلة

لغشاء ويف ا .  سم 2ر5خلع منه السن فقد لوحظ وجود  قرحة غري مؤملة بلغ قطرها قرابة              
ملـي   املخاطي احمليط بالقرحة لوحظ وجود عقيدات صغرية متعددة ال يزيد قطرها على           

 الطحـال  حتـسس كما كان يف اإلمكان     . لوا رمادي مييل إىل االصفرار    و،  متر واحد 
  .ولكن مل تكن هناك أي عالمات بدنية أخرى غري طبيعية، باليد

 خلية ملفيـة يف كـل   300 وجود سائل عكر حيتوي على  القطين البزلوأظهر    
 ملي غرام من الربوتني يف كل مئة ملي متر مكعب، وسرعان مـا         160وملي متر مكعب    

  .  إجيابياالتوبركولنيأصبح تفاعل 
واختفت عالمات  . ظهر التحسن على مجيلة بسرعة ملحوظة     و،  وبدأت املعاجلة 

شفاء الطفلـة    واكتمل. وخالل أسبوعني بدأت قرحة الفم يف االندمال      . التهاب السحايا 
وأظهرت الصورة الشعاعية اليت التقطت هلا يف ما بعد وجود تكلس يف موضـع              . سريريا

  .اخلراج الذي كان موجودا يف الفك السفلي

وعدم تناول املعاجلة ، التهاب السحايا السلي الذي حيدث يف أعقاب عدوى أخرى
  الكيميائية الوقائية

  

        ت، فتكربهـا األوىل بعـامني      كانت الطفلة ضياء الوسطى بني ثالث أخـوا       
، برمتـها  العائلةوكان عمرها أربعة أعوام ونصفا عندما أصيبت        . تصغرها الثالثة بعامني  و

وسرعان ما شـفي   .ارختاء يف الربازو حاد مصحوب بسعال     مبرض معد ،  مبا فيها الوالدان  
 وقـت  من قيأتتوكانت .  غامض وحالة من التهيج    اعتاللفقد الزمها   . عداها مااجلميع  
وعند االستفسار عـن  . على أثر ذلك جيء ا إىل املستشفىو. طوال أسبوع تقريبا  آلخر

مت و. مـزمن  رئوي سلحالتها تبني للطبيب أن والدها كان قد عوجل قبل حوايل عام من             
أظهـرت  و.  لديهم مجيعـا   إجيابيا التوبركولنيفحص مجيع األطفال فكان اختبار      آنذاك  
وعلـى  . أختها الكربى أن لديهما معقدا أوليا يف الرئة       وكل من ضياء     ل الشعاعية الصورة
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لكن يف ضوء ما أظهره فحص التوبركـولني   و،  الرغم من أما كانتا تبدوان بصحة جيدة      
ألـا مل  ، إال أن هذه املعاجلة مل تنـتظم     . واألشعة السينية أعطيت هلما املعاجلة الكيميائية     

  .تهى األمر إىل توقفها متاما بعد حوايل ثالثة أشهرانو. تكن موضع ترحيب لدى األبوين
 الكلمـات  نطق يف تلعثم مع   صداع ضياء يف املستشفى كانت تشكو من        فحصوعند  

وعنـد إجـراء    . مشيموية سلية عقيداتمل تالحظ لديها أي     لكن  و. العنق يف وتصلب
ـ   170توي كل مئة ملي متر منه على        حيو كان السائل عكرا     القطين البزل ، روتني ملغ ب

وظهرت العـصيات الـسلية   .  خلية960علىكما حيتوي كل ملي متر مكعب واحد منه     
  .الفلم املباشر مث مت زرعها على

لذلك فقـد   و. وكانت ضياء قد عوجلت سابقا باإليزونيازيد واإليثامبوتول معا       
د فأعطيت الطفلة اإليزونيازي  . افترض الطبيب بأن اجلراثيم التزال حساسة هلذين الدواءين       

  .والريفامبيسني والبريازيناميد، وحتقق هلا الشفاء بسرعة
  

ميكن جليوب البقايا السلية املتخلفة يف الدماغ أن تتضخم بدون           . التورم السلي  2-5-3
وتعتمد العالمات الناشئة عن هذه اجليوب على       . أن تنفجر أو أن تسبب التهاب السحايا      

ندما يتـضخم   عو. اجليوب على جانبيها  على املسالك اليت تتوضع هذه      و،  مكان وجودها 
يبـدأ  و. نفس التأثري الذي حيدثه أي ورم آخر من أورام  الدماغ      حجم اجليوب يصبح هلا     

أو ،  وقد تشمل اآلفة أي عصب قحفـي      . ظهور األعراض والعالمات عادة ببطء ملحوظ     
 يشيع فيها   ويف البلدان اليت  . قد تودي اإلصابة بالطفل تدرجييا إىل الفاجل أو الشلل النصفي         

مرض السل فإن أي طفل  تظهر عليه عالمات الورم الدماغي البطيئة، جيب أن جترب معه           
 .املعاجلة املضادة للسل

  

قد يهاجم السل الغشاء املغلف     . التهاب العنكبوتية السلي والشلل النصفي      3-5-3 
نوبـة   أو ،وتكون هذه اهلجمة إما امتدادا اللتهاب الـسحايا       ). النخاع(للحبل الشوكي   

وقد تصاب يف هذه العملية األعصاب الداخلة إىل احلبـل           .منفصلة من نوبات االلتهاب   
كما ميكن أن يتعرض احلبل الشوكي نفسه لالنضغاط فيصاب         . الشوكي أو اخلارجة منه   

وقد تكـون نفـس     ). الشلل النصفي (أو ينتهي األمر بشلل الساقني      ) التصلب(بالتيبس  
 .ة بالسل يف العمود الفقري مع تكون خراج يضغط على احلبل          األعراض نامجة عن اإلصاب   

. وميكنك أن متيز احلالة بسهولة إذا استطعت احلصول على صورة شعاعية للحبل الشوكي            
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 يف  تـشوه زاوي  لكن قد يكون هناك دليل سريري على وجود املرض يتمثل بوجـود             و
  ).90 الصفحة 21الشكل (احلبل الشوكي ناجم عن اخنماص يف جسم إحدى الفقرات 

ويتسم بارتفاع احلرارة وتـصلب الرقبـة       ،  وهناك منط آخر من املرض  يصاب به الطفل        
يفضل يف هذه و. تلين يف اجللدوتصاحب ذلك أحيانا آالم يف مجيع أحناء اجلسم         و. الظهرو

أمـا إذا  . إرسال الطفل إىل املستشفى إلجراء استقصاءات كاملة حلالته      ،  إذا أمكن ،  احلالة
  .مع املراقبة الدقيقة لنتائج هذه املعاجلة، فجرب تأثري املعاجلة املضادة للسل،  ذلكتعذر

  
  

  
  

الحظ ختـرب الفقـرات     . رسم توضيحي لصورة شعاعية    -سل العمود الفقري   – 20 الشكل
  . ااورة وتضيق فراغ القرص بني الفقرتني

  

  

  

  

  

  



  الســل فـى األطفــال

- 86 - 

36سل العظام واملفاصل  
 من املعقد األويل إىل أي عظم أو مفـصل يف           ميكن للعصيات السلية أن تنتشر    

وحيدث معظم حاالت سـل     . يزداد خطر هذا االنتشار كلما صغر سن الطفل       و. اجلسم
وقد يتأخر حدوثها   ،  العظام أو املفاصل خالل السنوات الثالث اليت تلي أول عدوى سلية          

 عظم أو   على الرغم من أن املرض قد يصيب أي       و. أكثر من ذلك بكثري يف بعض األحيان      
أكثر هذه  و. إال أن أكثرها تعرضا لإلصابة هو أكثره محال لوزن اجلسم         ،  مفصل يف اجلسم  

أما عظام  . فعظام القدم ،  فالركبة،  يليه الورك ،  املواضع تعرضا لإلصابة هو العمود الفقري     
حيدث تورم املفاصل بـصورة بطيئـة بـدون        و. الساعد واليد فهي أقلها تعرضا لإلصابة     

على الـرغم مـن أنـك إذا        (ألمل الشديد اللذين تتميز ما العدوى اإلنتانية        احلرارة أو ا  
لـسليم يف الطـرف     وضعت يدك على املفصل املصاب فإنك جتده أكثر دفئا من نظريه ا           

أن تشتبه باإلصابة بالسل عندما تالحظ تطورا بطيئا للورم فوق أحد           وحري بك   ). اآلخر
  . العظام أو املفاصل

فإننا سوف نعرض هلا معـا يف       ،  األطفالولسريرية متماثلة يف البالغني     وملا كانت الصور ا   
  .هذا القسم

  سل العمود الفقري  3-6-1
 ؟  حيدث هذا النوع من املرض من جراء انتشار العصيات السلية عن طريق               كيف حيدث 

   . من املرضى حتل اإلصابة يف جسم فقرتني مـن العمـود الفقـري   % 70 قرابةويف  . الدم
وتبدأ اإلصابة يف الزاوية . من احلاالت قد تشمل اإلصابة ثالث فقرات أو أكثر      % 20يف  و

مث . تليهـا  تنتشر إىل الفقرة ااورة الـيت    مث،   الفقرة جسماألمامية العلوية أو السفلية من      
الـشكل  ( الذي ميلؤه القرص بالتضيق الفراغفيبدأ ) الكائن بني الفقرات   (يصاب القرص 

ض وتطوره يتكون خراج قد ميتد أثره إىل مواضع أخرى مثل القسم            ومع تقدم املر  ). 20
وقد يضغط  . )خراج العضلة القطنية  (السفلي من القفص الصدري أو حتت الرباط األريب           

وأكثر مواضع هذا اخلراج شيوعا هو الفقرة الـصدرية         . اخلراج أيضا على احلبل الشوكي    
  . هبوطا عن هذه الفقرة صعودا أوتقل احتماالت اإلصابة كلما ابتعدنا و. العاشرة

اليرى سل العمود الفقري يف العام األول من        .  على املريض  كيف يظهر املرض  
وميكن أن  . ولكنه يبدأ يف الظهور بعد أن يكون الطفل قد تعلم املشي والقفز           . عمر الطفل 

  . حيدث يف أي سنة من سنوات العمر التالية
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هذا األمل يبقي الطفل أو البـالغ ظهـره         ولتخفيف  . األملالعرض األول للمرض هو      -1
وإذا ما طلب منه االحننـاء  . متصلبا، ويرفض أن ينحين اللتقاط أي شىء من األرض       

  .وخيف األمل عند االستلقاء والرقود. فقد يثين ركبتيه مبقيا ظهره منتصبا
 العالمات يف خمتلف املستويات  -2

ارة رأسه، وقـد    ن املريض قد يرفض إد    يف حالة إصابة الفقرات العنقية فإ     . العنقيف  )  ا   
إذا تـال  و. وقد يشعر بأمل يف عنقه أو يف كتفيه . ذقنه إىل يده  يفضل اجللوس مسندا    
فيظهر تورم لني متموج يف أحد جانيب العنق خلف العضلة          ،  ذلك تكون أي خراج   

  ).البلعوم(القِصية اخلشائية أو يتخذ شكل النتوء يف مؤخرة الفم 
إذا أصاب املـرض هـذه   ). الصدرية املنطقة(هبوطا إىل الضلع  األخري الظهريف  )  ب   

وعند االستدارة حيرك املريض قدميـه بـدال مـن          . املنطقة يتصلب ظهر املريض   
إذا أراد التقاط شىء من األرض يثين ركبتيه مع إبقـاء           و. االستدارة عند الوركني  

 العمـود الفقـري     قد يالحظ بعد ذلك ظهور كتلة أو احنناء  يف         و. ظهره منتصبا 
  ).21الشكل (تدل على مكان اخنماص جسم الفقرة املصابة ، )حدابة(

 وبدأ يف التمدد فقد ينتقل إىل اليمني أو إىل اليسار حول الصدر مث يظهر يف              اخلراج) ج   
وقد يظهر خراج بارد مماثل بسبب إصـابة        . (هيئة تورم لني على اجلدار الصدري     

وإذا ما ضغط اخلراج باجتاه اخللـف       ). بالسل" األضالعبني  "العقد اللمفية الوربية    
 89الـصفحتان  ، الـسفلي  الشلل(فقد يضغط على احلبل الشوكي مسببا الشلل       

  ).90و
، )القطنية املنطقة( يف منطقة أدىن من منطقة الصدر        الفقري العموديف حالة إصابة    ) د   

كما حيـدث يف    ،  تاحلبل الشوكي مث يتسرب القيح إىل العضال       فإا تتركز حتت  
وإذا ماحدث ذلك فقد تظهر اإلصابة على شكل تـورم لـِين            . املستويات األعلى 

، أو أدىن منها يف باطن الفخذ     ،  أعلى أو أسفل من الرباط املوجود يف املنطقة األربية        
يـصل إىل   واحلوض   ونادرا ما يتسرب القيح عرب فتحة     ). القطنية العضلة خراج(

  .فصل الوركاملنطقة الواقعة خلف مسطح 
، يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت انتشار السل يتكون اخلراج الذي ميكن جسه سريريا      (

  . )يف ربع املصابني بسل العمود الفقري
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الذي يكون شـديدا  ( بارتفاع احلرارة التغذية سوءوقد يصاب املرضى الذين يعانون  - 3
 تتضخمقد  ،   بعض األفارقة  ويف. فقدان الشهية و، مع فقدان الوزن     )يف بعض األحيان  

  .والطحال الكبديتضخم و، وتتكون درنات حتت اجللد، اللمفية العقد

 ضـعف يف األطـراف   احلدابـة  من املرض يضاف إىل ظهور       املتقدمة احلاالتويف  - 4
ناجم عن الضغط على احلبل الـشوكي أو أوعيتـه          ) شلل سفلي  (شللمع  ،  السفلى
  .الدموية

  

  
  

ظهور حدبة أو كتلة يف العود الفقـري بـسبب          . "احلدابة"د الفقري   سل العمو   )21( الشكل
  .اخنماص أجسام الفقرات
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  االستقصاءات
. خلفية وأخرى جانبيـة   /إذا توافرت اإلمكانيات فينصح بإجراء صورة شعاعية أمامية        -1

املبكرة الشائعة هي انعدام الزاوية األمامية العلويـة أو األماميـة          املعروف أن املالمح  و
انعدام الفراغ الذي يشغله القرص بني كل فقرتني متعـاقبتني          و،  ة جلسم الفقرة  السفلي

أما اخلراج  . من املرضى % 10تذكر  أن اآلفات املتعددة ميكن أن تصيب         ) 20الشكل(
كما ميكن للخراج السلي الذي يتكون      . املوضعي فيأكل السطح األمامي جلسم الفقرة     

  .الدم األريةداخل الصدر أن يظهر مبظهر اإلصابة بأم 
ميكن أن تفيد ، ويف احلاالت الصعبة  ،  عند توافر املراكز املتخصصة اهزة جتهيزا جيدا       -2

 اليت تـضمن اكتـشاف أضـداد مـضادات     الدم اختباراتاملعاجلة  ويف التشخيص   
تركيـزات داء  و، ونظـرية التيفيـة   ،  والتيفود،  مضادات احلالَة العقدية  و،  العنقوديات
 . الربوسيالت

على أن هذه العملية حتتـاج إىل       . باإلبرة اخلزعقد يفيد   ،  االت الصعبة أيضا  ويف احل  -3
 ).علم األنسجة(اإلملام اجليد باهليستولوجيا واخلربة 

 .الحتاول فتح أي خراج، فهو سوف خيتفي باملعاجلة -4
  

قد يكون فقدان القـوة     و.  املضاعفات أهمإن ضعف الساقني أو شللهما هو       :املضاعفات
    وإذا ما متت معاجلته سريعا تكون االستجابة جيدة يف أغلـب األوقـات              .أحيانا سريعا 

  ).وهذا على عكس الشلل  الناجم عن الورم، وما إىل ذلك(
  

لكـن قـد   و. ميسورا يف معظم احلاالتويكون التشخيص مباشرا . التشخيص التفريقي 
  :  بني احلاالت التالية وخيتلط األمر بني السل 

  )مثل املكورة العنقودية (املقِيحة أو لقيحل املولدة العداوى -
  )مثل التيفود ونظرية التيفية (املعوية العداوى -
  األورام -

 فثبوت حدوث تـشكل جديـد   ؛إن املظاهر اليت تبينها الصور الشعاعية هي مظاهر ممِيزة      
أما حمافظة القرص على شكله األصـلي       . قد يعين وجود عدوى مقِيحة    ،  )تصلب(للعظم  

  .بوجود ورم مافقد يوحي 
  .250  متت مناقشتها باستفاضة يف الصفحة:املعاجلة
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  مريضة بالغة مصابة بسل يف العمود الفقري مصحوب بالشلل السفلي
امرأة يف الثامنة واألربعني من العمر شكت مـن أمل يف ظهرهـا        ،  السيدة فريدة 

مل قطين ونصحها   ذهبت إىل طبيب العائلة الذي أخربها أا مصابة بأ        . الزمها عدة أسابيع  
فتحسن األمل ملدة أسبوع أو أسبوعني مث عاد أشد عنفا          . املعاجلة احلرارية موضعيا  وبالراحة  

حيث أخذت هلا صـورة      مث أرسلها طبيب العائلة إىل املستشفى      ومن. حىت حرمها النوم  
 للعمود الفقري أن هنـاك مرضـا يف         الشعاعية الصورةجاء يف تقرير    و. باألشعة السينية 

وملا كان الـورم    . أن التشخيص هو ورم خبيث    و،  رتني الصدريتني التاسعة والعاشرة   الفق
. فقد أخذت صورة شـعاعية لـصدر املريـضة    ،  األويل نادر احلدوث يف العمود الفقري     

أصبح التشخيص  و. األيسر السفلي للفص تقريبا كامال اخنماصا الصورة هذه   وأظهرت
ويف . أوصي هلا باملعاجلة اإلشعاعية   و. لعمود الفقري ورما أوليا يف القصبة وورما ثانويا يف ا       

اليوم التايل بدأت تشعر بأعراض غريبة يف الساقني مث أخذت قوما تـضعف بالتـدريج                
  . )سفلي شلل(

، فبين أن صـورة العمـود       السل يف متخصصويف نفس اليوم فحصها طبيب      
 مـا  يف الفاصـلة  قةالطب انعدامو الفقرات يف جزئي اخنماصالفقري قد أظهرت وجود     

 مبنظـار وأوصى بأن يـتم فحـصها       . رجح أن يكون السبب يف ذلك هو السل       و. بينها
 الـسلي  النـسيج عندما مت الفحص باملنظار تبني وجود قطعة كبرية مـن           و. القصبات

  . أن هذا النسيج يسد قصبة الفص السفلي األيسرو اللمفية العقدالناشىء من إحدى 
 إعطاء املعاجلة الكيميائية اليت ما لبثت السيدة فريدة أن متاثلت           وبدأ الطبيب على الفور يف    

  .على اثرها للشفاء التام
 
  

 حىت تلك الـيت يكـون فيهـا         -تذكر أن السل يصيب مجيع الفئات العمرية         :التعليق
، فإذا توافرت لك وسائل االستقصاء والتحري عن املـرض        . السرطان هو األكثر شيوعا   

الثابـت أن   و. ال تتسرع يف تقرير النتائج    و التشخيص الصحيح،    فاستخدمها للتوصل إىل  
الناجم عن سل العمود الفقري مضمونة النجـاح        ) شلل الساقني (معاجلة الشلل السفلي    

لكن هذا النجاح غري مضمون إذا كان الشلل        . يف حال تشخيصه يف مرحلة مبكرة     ،  عادة
  . نامجا عن الورم
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وسل الـورك أكثـر     . رضا لسل العظام  وهو ثاين أكثر األماكن تع    . الورك 3-6-2 
جسم الطفل الصغري الذي يصاب  ويهزل. شيوعا بعد السنة اخلامسة من العمر منه قبلها       

 . لو طلب منه ذلكووميتنع عن املشي حىت ، ذا النوع من املرض
يعزون هذا العرج أحيانـا إىل  و عند املشى يعرجونفقد ا األطفال األكرب سنا والبالغون   أم

وإذا مل  . تشنج العـضالت  ومزيج من األمل     وأما السبب احلقيقي فه   . منطقة الركبة أمل يف   
  .معاجلتها فقد يتلف املفصل وتقصر الساقويتم تبني حقيقة احلالة 

حبيث تتاح لك مالحظة أي ، راقب الطفل أثناء لعبه أو حركته العادية إذا كان ذلك ممكنا      
قـد  و.  لوح أو منضدة أو على األرضعرج لديه؛ مث افحصه وهو مستلق على ظهره على   

ولذلك فعليـك   .  كان صغريا جدا يف السن     أوإذا ما انتابه اخلوف     ،  اليكون ذلك سهال  
 ثنيا ثين كل ساق على حدة    أما إذا استلقى على ظهره ممددا ساقيه فإن         . بالتحلي بالصرب 

وجيب عليك التأكد مـن     .  سوف يكشف عن وجود أي تشنج يف املكان املصاب         رفيقا
. بدون أي تقوس إىل األمام يف املنطقة القطنية من الظهر         ومتدده واستلقائه منبسط اجلسم     

فإن أي تقوس ميكن أن خيفي  انثناء الـورك إىل           . ودس يدك حتت ظهره لتتأكد من ذلك      
أما عـضالت  . متقدمة فسوف يالحظ قصر يف اجلانب املصاب      وإذا كانت احلالة  . األمام

وقم مبقارنة حميط اجلانـب     . )أصغر من حجمها الطبيعي   (امرة  الفخذ فتكون يف العادة ض    
  . املصاب مع حميط اجلانب الطبيعي باستخدام شريط قياس أو خيط

يبـدأ  ففي معظم احلـاالت     .  للوركني شعاعية صورة أخذ   ،  إن أمكن ،  وجيب
بينما يتركـز   ،  املرض يف احملفظة املفصلية ولكن قد يبدو املفصل سليما يف بعض احلاالت           

ويف البداية يكون هناك تضيق يف الفراغ املفصلي بني احلـق           . ملرض يف عنق عظم الفخذ    ا
. مث حتدث بعد ذلك تغريات يف العظام مع اتساع رقعـة املـرض  ، وبني رأس عظم الفخذ  

  . ويف احلاالت املتقدمة قد يتخرب املفصل وينخلع الورك
، اختبـار التوبركـولني   و،  نتائج الفحص الطيب  و،  ال شك يف أن البداية البطيئة للمرض      و
ويف البداية جيـب أن   . قرائن كافية للتشخيص الصحيح وبدء املعاجلة     ،  التصوير الشعاعي و

وكلما كان الطفـل صـغريا يف       . توفر الراحة التامة للطفل املصاب إىل أن خيتفي التشنج        
ـ   املعاجلةعلى أن املثابرة على     . السن ازدادت فرصة جتدد العظم التالف      سل يف   املضادة لل

  .مجيع األطفال تؤدي إىل حتقيق قدر كبري من االلتئام والشفاء
ويكفي التاريخ املرضي للطفل للتفريق بني التهاب املفاصل السلي وبني التهاب املفاصـل             

  . املؤملواالنتاين السمي احلاد 
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.  عادة بتورم بطيء يتبعه أمل شديد      ويبدأ املرض يف هذا املفصل    . مفصل الركبة   3-6-3
هـو  و. املرض يف هذا املوضع من اجلـسم       عل التورم هو  العالمة الوحيدة على وجود       لو

من نظـريه  فصل املصاب يف الغالب أكثر دفئا      ويكون امل . ينجم عن وجود سائل باملفصل    
ولكن يكون يف اإلمكان حتسس ثخن      ،  قد يكون السائل يف بعض األحيان قليال      و. السليم

لذلك فعليـك أن    و). صابونة الركبة (فوق الرضفة   )  لالذي يغطي املفص  (الغشاء الزليلي   
ابة كما أن عضالت الفخذ ذات الركبة املـص        .تقارن بينه وبني نظريه يف الساق األخرى      

، وحىت مع وجود الـصورة الـشعاعية  ، ويف هذه احلالة. غالبا ما تضمر أو يصغر حجمها 
 .التظهر أي تغريات عظمية

يف اجلزء األسفل مـن عظـم        ئل العدوى إمنا تظهر   أما يف احلاالت األخرى فإن أوىل دال      
أما التغريات اليت حتدث يف املفصل فتكون ثانوية        . الفخذ أويف اجلزء العلوي من الظنبوب     
  .باملقارنة مع التغريات اليت حتدث للعظام

  
  حالة مريض مصاب بسل الفخذ على أثر سقوطه

  

حد األيام وقال إنـه قـد   املرتل يف أ عاد إىل، طفل يف التاسعة من عمره ،  كامل
ومل تكن هناك أي إصابة ظاهرة كما أنه بدا يف اليوم التـايل يف              .  على ساقه اليمىن   سقط

وأخذ . األربية يف أمل ويشكو من    الساق تلك يسجب بدأ   شهر حوايل   وبعد. حالة طيبة 
  . صار يعرج عند املشيو، األمل حيد من حركته

 مجيـع وكانـت   . فخذ األميـن   يف ال  الضمور أن هناك بعض     بالفحصوتبني  
). اإلبعاد عن اجلسم حنو اخلارج    ( والسيما حركة التبعيد   ،حمدودة الفخذ األمين    حركات

أجري لكامـل   و.  أن أصيبت بالسل الرئوي ملدة عامني      الكربى لشقيقتهوكان قد سبق    
 للـصدر  الشعاعي التصويركشف  و.  فكانت نتيجته شديدة اإلجيابية    التوبركولني اختبار

 أما الصورة الـشعاعية للـورك   . اليمىن الرئة يف، ود آفة أولية آخذة يف االندمال  عن وج 
  .املفصل وبعض التآكل قي احلق األمين فقد أظهرت تضيقا يف مساحة

. الكيميائيـة  املعاجلـة وشرع يف إعطائه ،  الفراش مالزمةوفرضت على كامل    
دت حركة املفصل تقريبا    بعد مرور أسبوعني عا   و. وخالل بضعة أيام قلَ التشنج العضلي     

  .واصل املريض تقدمه حنو الشفاء التامو. إىل طبيعتها
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إن األمل والعرج مها مـن أوىل العالمـات   . الكاحل والعظام الصغرية يف القدم  3-6-4
كشأن سائر املفاصـل الـيت حتمـل وزن     شأا يف ذلك، املبكرة على إصابة هذه العظام   

أمـا  . لعظم أو املفصل املصاب على تكون خـراج       ويدل التورم املوجود فوق ا    . اجلسم
وميكـن أن   ). صغرية احلجـم  (األغلب ضامرة    فتكون على ) بطة الساق (عضالت الربلة   

. وأن تكون نفس العظام يف كال الطرفني مصابة بالداء        ،  يكون هناك أكثر من آفة واحدة     
 املـرض   وكما هي احلال يف معظم حاالت سل العظام فإن التورم يف هذا النـوع مـن               

أصبح رجراجا فقـم    وإذا امحر اجللد الذي يعلو الورم       و. يستجيب بصورة جيدة للمعاجلة   
  .  فقد حيول ذلك دون تكون جيب نزاح؛بشفط القيح بواسطة حمقنة

  

إن احتماالت اإلصابة بالسل يف الطرفني العلويني هي أقل منها          . الذراع واليد   3-6-5
 . ضآلة دورمها يف محل وزن اجلسمألمل أقل بسبب كذلك يكون او. يف الطرفني السفليني

مث يبدأ التورم حـول  ، يف بداية اإلصابة تصبح احلركة يف الكتف واملرفق والرسغ حمدودة     و
 فقد جند نفـس     األصابع أو   الرسغوعندما تصاب  العظام الصغرية يف       . املفصل املصاب 

ـ كما قد يظهر    . اآلفات قي العظام املناظرة من الطرف اآلخر       التـهاب  (ل األصـابع    س
يتضاءل حول الـسالميات    ،  وبيضوي تقريبا يف اإلصبع    على شكل تورم ممتدد   ) األصابع

وقد يتعرض األطفـال    ( .وميكن أن تصاب عدة أصابع يف اليد الواحدة        .الدانية والطرفية 
اإلصابة بالتهاب األصابع الذي يكون أشد إيالما منـه يف           إىل املصابون بفقر الدم املنجلي   

  .)طفال األكرب سنااأل
 إمـا بانـصباب يف      الكتفميكن أن يبدأ املرض يف      ،  احلال يف املفاصل الكبرية    وكما هو 

املفصل حمـدودة فـإن      وملا كانت حركة هذا   . املفصل أو بتباؤر العظم عند رأس العضد      
من ،  بنفس املراحل   مير املرفقكما أن سل    . عضالت  احلزام الكتفي تصبح لينة مث تضمر       

وملا كان األمل يف هذه احلالة أقل كثريا منـه يف حالـة          . حلركة إىل تورم املفصل   اخنفاض ا 
إصابة عظام الساق فقد التكتشف حالة الطفل إال بعد أن تتعرض عظام الكتـف لديـه                

  . للتخرب الشديد
أما أول عالمة على اإلصابة بسل الرسغ فهي غالبا ماتكون تورما غري مـؤمل يالحـظ يف    

  .ظاهر اليد
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  ض مصاب بسل مفصل املرفقمري
  

        كان زياد يف منتصف عامه الثالث حني جيء به إىل الطبيب للكشف عليه للمـرة   
قد تبني أنه كان خالل الشهور الستة  األوىل من عمره على اتـصال مـستمر                و. األوىل
ن ويبدو أنه ظل بصحة جيدة حىت أواخر السنة الثانية م      . الرئوي بالسل توفيت اليت   خبالته
  . يف التيبس وأصبحت حركته حمدودةاأليسر كتفه مفصلمث بدأ . عمره

 ؛ولكن مفصل كتفه األيسر كان متورما     . وعند فحصه مل يبد عليه االعتالل بصورة عامة       
أظهر التصوير  و. كما كانت تقريبا مجيع احلركات حمدودة باستثناء االنكباب على وجهه         

مـدخل القنـوات    (تكلسة يف نقري الرئة اليمىن      الشعاعي عددا كبريا من العقد اللمفية امل      
أظهرت الصورة الشعاعية ملفصل املرفق ختربـا       و). األعصاب واألوعية الدموية إىل الرئة    و

كما أظهرت ضياع جزء كبري من سطح       . أعلى الزند وشديدا يف العظام يف أسفل العضد       
  .مفصل الزند

وبـدأ املعاجلـة    ،  )ق فيه الذراع  طوق تعل (منع الطبيب حركة املرفق باستخدام معالق       و
 شهرا أخذت العظام تـستعيد      18 وخالل   . سرعان ما حتسنت حالة الطفل    و. الكيميائية

 . ومع استعمال املفصل أخذ جمال حركته يتزايد بـصورة مطَـردة          . شكلها بصورة جيدة  
  . وانتهى األمر إىل استرداد جمال حركة املفصل كامال

  

الرغم من أن عظام العمود الفقري وعظام األطـراف         على   . العظام األخرى    3-6-6
 . هي أكثر العظام إصابة بالسل إال أنه ميكن للداء أن يصيب أي عظام أخرى يف اجلـسم                

مث يأخذ هذا التورم يف االمحـرار شـيئا         . تظهر اإلصابة عادة على شكل تورم غري مؤمل       و
وقد يكون هناك أكثر من    . يبمث يرتح ما بداخله تاركا مكانه جيبا أو ما يشبه اجل          ،  فشيئا

 . تورم يف وقت واحد
ارتفاع (وتكون عادة مصحوبة باحلمى     . خراجات عظمية متعددة  يالحظ أحيانا وجود    و

فقد شاهدنا يف   ،  مؤملا اليكون على الرغم من أن معظم هذه اخلراجات      و. )حرارة اجلسم 
  .يفااملرضى البالغني خراجات شديدة األمل مع أن امحرار اجللد كان طف

ويظهر التصوير الشعاعي األجزاء املفقودة من العظام على شكل ظالل يف موضـع             ،  هذا
  .التورم
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حيتاج هذا النمط غري املألوف من سل العظام إىل اهتمام       . سل العظام الكيسي   3-6-7
يظهر هذا النوع من املرض يف املناطق       و. خاص ألنه خيتلف عن األنواع اليت وصفناها آنفا       

. حاالت إصابة به يف القارة اإلفريقيـة      ولطاملا بِلغ عن  .  فيها السل بصورة عامة    اليت يشيع 
اليت ،  هو يظهر يف شكل منو بطيء لتورم واحد أو عدد من التورمات القاسية غري املؤملة              و
غالبا مانرى هـذه الظـاهرة يف       و.  تؤثر يف اجللد اخلارجي وال حتدث نزحا أو خراجا         ال

والسـيما يف     نراها أيضا يف ظاهر اجلمجمة أو يف العظام الطويلة         قدو. اليدين أو القدمني  
وتظهر األشـعة الـسينية   . أو يف رأس الظنبوب، رأس عظم العضد جبانب مفصل الكتف    

). اليت تصل بني األصـابع (جدراا أشبه بالوترات  وفراغات يف التورم شبيهة بالكييسات      
وحتتاج . عدد كبري من العصيات السلية    ومتتلىء هذه الكييسات مبادة متجبنة حتتوي على        

  .هذه احلالة إىل معاجلة كاملة غري منقوصة
  
 

37سل العيون 
  

فقد تستقر العصيات السلية يف العني حتت    . يصيب السل العينني على حنو أوسع مما نتصور       
أو أا قـد    . اجلفنني عندما حيملها إليها الغبار أو تأتيها من سعال شخص مصاب بالسل           

  . ىل العني عن طريق الدم من بؤرة أولية أو من أي موضع آخر يف اجلسمتصل إ
ومن هذا النوع من السل حاالت مؤملة هي حاالت التهاب امللتحمة النفاطي الـذي        

للتوبركولني الذي يفرز يف موقع     " حساسية"أو رمبا كان نتيجة     ،  ينشأ عن عدوى مباشرة   
 . خر من اجلسمالبؤرة األولية يف الصدر أو يف موضع آ

  
صيات السلية حتت اجلفن    استقرت الع  إذا ما . )امللتحمة(العدوى األولية للعني     3-7-1

اجلفن السفلي لعني طفل مل يسبق له أن أصيب بالعدوى األوليـة يف الرئـة أو   العلوي أو  
البطن، فإن هذه العصيات تتكاثر وتشكل آفة سلية ال ختتلف عن أي عدوى أولية يف أي                

اخلـارج   وإذا قمت بقلب اجلفن إىل    . وتلي التكاثر عملية التجنب   . ر من اجلسم  موضع آخ 
  .فإنك سوف ترى بقعا صغرية صفراء اللون

فقد تدمع العني   . على أن هذا التفاعل ال يسبب للطفل آالما أو مصاعب كثرية          
ولكن مع تطور احلالة يتسلل الرتح اللمفي من هـذه  . أو تتهيج وقد يتورم اجلفن فحسب   

فتصبح عقدة سلية وتتضخم وقد     ،  نطقة إىل العقدة اللمفية الصغرية املوجودة أمام األذن       امل
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وقد يكون التورم أو التلني أو حىت متزق اخلراج العقدي هو الذي حيمل الطفل على               . تلني
  . التماس املساعدة

أوهلمـا دخـول    : وهذا مثال جيد على أن العدوى األولية للسل تقترن دائما بـأمرين             
  . وثانيهما تضخم أقرب العقد اللمفية، عصيات السلية إىل اجلسمال

ومن هذا النوع من العدوى ميكن للعصيات السلية أن تتسرب عن طريق جمرى             
  . تنتقل إىل أنسجة أخرى كالعظام كما لو كان مصدرها عدوى أوليـة يف الرئـة              والدم  

.  موضـع آخـر مـن اجلـسم    تكون معاجلة احلالة مماثلة ملعاجلة العدوى األولية يف أي        و
 ).105الصفحة (

  

حيدث هذا التفاعل املؤمل يف أي وقت خالل عدوى         .   التهاب امللتحمة النفاطي    3-7-2
وهو يبـدأ   . السل، على أنه يكون أكثر شيوعا يف السنة األوىل اليت تلي حدوث العدوى            

دم الرغبة  ع(رهاب الضوء   و،  )انسكاب الدمع (ودماع  ،  أول ما يبدأ بأمل ويج موضعيني     
تظهر بقعة أو عدة بقع رمادية      و. وذلك يف إحدى العينني أو كلتيهما     ،  )الضوء يف مواجهة 

يالحـظ  و. لتقي عنده القرنية مع بياض العنيأو صفراء صغرية على منحىن احلوف الذي ت     
تنتـهي يف  ووجود عدد من األوعية الدموية اليت تنطلق صعودا من حافة الكيس امللتحمي            

قد تظهر  و. تدوم كل بقعة حوايل أسبوع واحد مث تأخذ يف االختفاء تدرجييا          و. هذه البقع 
  .بقع أخرى لتحل حملها

وال يـستطيع للمـريض أن يتحمـل     يشتد األملو، ويف اهلجمات الشديدة تتقرح القرنية  
  . يغمضهما أو يلوذ بركن مظلمأوالضوء فيظلل على عينيه 

قد تـصاب القرنيـة     و،  حيدث نزح قيحي  وإذا ما أعقبت ذلك عدوى ثانوية فقد              
  .بتندب دائم مقترن ببقع بيضاء يف مواضع القرحات اليت تكونت

بني اخلامسة واخلامـسة    ،  اليت قد تتكرر أحيانا   ،  يغلب أن حتدث هذه احلالة املؤملة     و      
وهي تنجم  . جنوب شرق آسيا  وعشرة من العمر؛ وتشيع بصورة خاصة يف أفريقيا واهلند          

  .إال أا قد حتدث أحيانا من جراء  العدوى بالعقديات احلالة للدم. لسلعادة عن ا
ويف حال عـدم     %. 0ر25 جيب توسيع احلدقة باستخدام مرهم األتروبني عيار         :املعاجلة

% 1وجود أي عالمة من عالمات العدوى الثانوية فإن قطرة اهليـدروكورتيزون عيـار              
 لكن ال جيوز استعمال هذه القطـرة يف حـال         و،  كافية لتفريج احلالة على وجه السرعة     
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يف كل األحوال ينبغـي أن تواصـل        و. ثبوت وجود العدوى أو وجود تقرح يف القرنية       
 .معاجلة العدوى األولية

  

إن حتري الشبكية باسـتخدام  ). 22الشكل ( )الشبكية( الدرنات املشيموية   3-7-3
يؤكد تشخيص الـسل  قد  % 0ر25 منظار العني بعد توسيع احلدقة مبرهم األتروبني عيار 

 . يف بعض األحيان
عندما تكون هناك حاجة للتـشخيص      ،  على وجه اخلصوص  ،  وحيسن إجراء هذا الفحص   

، أو حـاالت التـهاب      )152و 72الصفحتان  (السريع يف حاالت انتشار السل الدخين       
ال إذا كان الطفل معـت    ،   80وكما أوردنا يف الصفحة     . ) 80  الصفحة(السحايا السلي   

 حيسن فعله يف احلاالت     اهذا م و. متهيجا  فال ميكن فحص الشبكية لديه إال بعد ختديره         و
  .الصعبة

عليك أن تركز على القرص البصري وعلى الـشريان  ، وعند تنظر يف العني اليت تفحصها    
وحاول تتبع فروعه الرئيسية اليت تنتـشر يف        .  للشبكية الذي يتفرع من مركزها     املركزي

فسوف تبدو لك يف صـورة    ،  حديثة العهد وفإذا كانت الدرنات موجودة     . يةأحناء الشبك 
أمـا  . بقع صفراء دائرية مرتفعة قليال يتراوح قطرها بني مليمتر واحد وثالثة مليمتـرات            

ويزيد احتمال العثور عليها بني     . حوافها فتتالشى يف الظالل القرنفلية الغالبة على الشبكية       
وكلما طال زمن وجود هذه الدرنات تصبح حوافهـا     . يقطرين من أقطار القرص البصر    

  . يبيض مركزهاو، أكثر وضوحا
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  )الشبكية(الدرنات املشيموية  -22الشكل 

بدأت املعاجلة عندما تكون الدرنات ال تزال صفراء اللون فإا ختتفي متامـا دون              إذا       
فـإن  ،  ها ألول مـرة   حادة احلواف عند رؤيت   وأما إذا كانت بيضاء     . أن تترك أي ندبات   

  .متتلىء املساحة البيضاء ببطء بنقاط صباغية سوداءواألمر خيتلف 
  
وهو خراج شديد التخريـب يـشمل العـني     .التهاب العني الشامل احلاد  4 -3-7

وقـد تـدعو   . ويف هذه احلالة يفقد املريض الرؤية تدرجييا وتتغيم العني بكاملها  . بأكملها
  . استئصال العنيالضرورة يف اية املطاف إىل

  
 .على ظهر الشبكية والقزحية" دهن الضأن"قد حتدث آفات .  التهاب العنبية3-7-5
بيضاء متيل إىل   ،  تظهر على الشبكية باقعات زجاجية املظهر      .التهاب الشبكية   3-7-6

  .وقد تتورم األوردة مع حدوث نزوف موضعية. اللون الرمادي
 

  معاجلة سل العيون
 الـصفحة : األطفال  (الكيميائية   ت السابقة استجابة جيدة للمعاجلة    تستجيب كافة احلاال  

) إذا تـوافرت  (قد تكون ألدوية الكورتيكوسـتريويد      ). 236الصفحة  : ، البالغون 106
قيمتها يف املراحل األوىل من املرض املخرب الذي قد يهدد اإلبـصار أو            ) 259الصفحة  (

  .يسبب فقدان العني
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38سل اجللد 
  

ويف وقت انتشار العصيات السلية     ،  ن يصيب اجللد يف مرحلة العدوى األولية      ميكن للسل أ  
 ؛يقال إن العداوى األولية نادرة احلدوث أو غري شائعة على أقل تقـدير            و. يف جمرى الدم  

فإن من احملتمل أن ال ينتبه املرء       ،  صغرية يف أغلب األحيان   و،  ولكن نظرا إىل أا غري مؤملة     
  . إىل كثري منها

  

خالل قطع   من ميكن للعصيات السلية أن تدخل اجللد     . وى األولية للجلد  العد 3-8-1
. وهو ماحيدث يف أغلب األوقات بالنسبة للسطوح املعرضـة للـهواء          . حديث أو سحج 

   امـا اليـدان    . القدمانووأكثر األماكن تعرضا لإلصابة هي الوجه والساقان حتت الركبة          
  .الذراعان فهي أقل تعرضا لإلصابةو

    لكنه مع مرور الوقت يأخـذ يف التـشقق بـبطء       و،  داية يندمل القطع أو السحج    ويف الب 
  . )سطحية(يكِون قرحة ضحلة و

وقـد  ،  ويف هذه األثناء تبدأ العقد اللمفية املوجودة يف املنطقة بالتضخم البطيء          
 وغالبا ما يكون تورم العقدة أو تلينها هو السبب الذي يأيت بالطفـل إىل             . متيل إىل التلين  
  .املركز الصحي
يترتب عليك أن ،  مبجرد أن ترى جمموعة من العقد اللمفية السطحية املتضخمة        و

. أن تشك يف أي آفة صغرية غري مؤملة تعثر عليهـا          وتتحرى بدقة منطقة نزح هذه العقد       
كامنة يف الندبة اليت تكونت من جـراء انـدمال           أو،  تكون البؤرة عادة صغرية احلجم    و

وقد تظهرعلى شكل ثخانة يف اجللد حتيط ـا بقـع دقيقـة       . صلياجلرح أو السحج األ   
فإذا كان قد مضى على اإلصابة بالعدوى عدة أشـهر          . مصفرة متوضعة على اجللد أيضا    

تكون البؤرة قد التأمت لتتيح مكانا مناسـبا     فقد ،قبل أن تتلني العقد املوجودة يف املنطقة      
أما البقع الصفراء الدقيقـة فتخلـف   . مةلندبة ناعمة امللمس ذات حواف حادة غري منتظ    

  .وهدات صغرية حمددة املعامل
، قد تالحظ أحيانا مظاهر مشاة يف الندبة اليت تتكون يف موضع لقاح اليب سـي جـي         و

  .وينجم عنها أيضا عدوى أولية باجللد
من اخلراجات السلية اليت ميكن أن تتكون باإلضافة إىل          هناك نوعان . اخلراجات  3-8-2

  :ت اليت تنجم عن العقد اللمفية أو العظام اخلراجا
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وقد يوجد أكثـر مـن      .  يظهر النوع األول على شكل تورم لني حتت اجللد مباشرة          -1
وملا كانت هـذه    . خراج من هذا النوع يف مواضع خمتلفة من اجلسم يف نفس الوقت           

مكونـة قرحـات ذات      حتدث حتت اجللد مباشرة فإا سرعان مـاتنفتح        اخلراجات
إذا كانت تغذية الطفل جيدة فإن القرحات تأخذ   و. غري منتظمة وقاعدة نظيفة   حواف  

  .آفات سلية أخرى تذكر دائما أنه قد يكون لدى الطفلو. يف االندمال شيئا فشيئا
وتكـون  . احلقنة العـضلية  أما النوع الثاين فيشمل اخلراجات اليت تظهر يف أعقاب           -2

، ا كانت حتدث على اثر احلقنة العضلية ومل . أعمق وأضخم من خراجات النوع األول     
أحيانـا يف  و، السيما يف اإلليـتني وتعطى فيها احلقن  فإا تظهر دائما يف املواضع اليت  

ومل يكن الطفل قد     فإذا كانت العدوى نامجة عن إبرة ملوثة      . ظاهر الفخذ أو الذراع   
ـ       ،  أصيب قبلها بأي عـدوى أوليـة         ع فـإن العقـد اللمفيـة املوجـودة يف املوض

  . أيضا تتضخم وقد يظهر السل يف أعضاء أخرى من جسم الطفل
  

ميكن رؤية هذه اآلفات أحيانـا      . اآلفات اجللدية الضخمة املنفردة غري املؤملة       3-8-3
وعلى الرغم من أا تبدأ     . وهي تتكون يف مواضع عميقة من اجللد      . على اليدين أو الوجه   

مث تغطيها طبقة مـن  .  سم5و سم 2ر5 مابني صغرية إال أا تكرب إىل أن يصل قطرها إىل       
مث تبـدأ يف    ،  تظل عادة شهورا طويلة على حاهلا دون أي تغـيري         و. اجللد اخلشن املتقشر  

  .االندمال البطيء خمِلفة ندبة عرب اجللد الثخني
  

 أنواع أخرى من أمراض سل اجللدواحلمامى العقدة   3-8-4
  ).174 الصفحة( هذا الكتاب متت تغطيتها يف القسم اخلاص بالبالغني من

  

39أماكن غري عادية لسل األطفال 
  
 

  السبيل التناسلي 3-8-3
، بعض حاالت تلـوث  ختان الذكورسجلت يف اتمعات اليت يتم فيها      . العدوى األولية 

ويف حالة التلوث قد يندمل اجلرح أول األمر مث يتشقق مكونـا            . اجلرح بالعصيات السلية  
، زح املادة اللمفية من البؤرة إىل العقد اللمفية املوجودة يف األربيـة           ويبدأ ن . البؤرة األولية 

  .وقد تكِون خراجات، وتأخذ هذه العقد يف التضخم. اجلانبني حنو الرتح مايتم وغالبا
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، يعقبه تضخم يف العقد يف جانب واحـد أويف اجلـانبني      وولذلك فإن أي ختان اليندمل      
  .ينبغي  أن يثري لديك شكَا بوجود السل

إجراء هذه العملية يف الرضع، يرفع احتمال انتشار الداء عن طريق الـدم أوتطـوره إىل          و
  . حالة من السل الدخين أو التهاب السحايا

 حيث ميكن أن    ؛تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   وتشتد هذه املخاطر يف حالة        
ني اللتني يتعـرض    تتطور أي آفة موضعية أو عقدة ملفية متورمة إىل نفس احلالتني املرضيت           

هلما األطفال الذكور، على الرغم من أن خطر االنتشار عن طريق الدم يتباين تبعا لعمـر                
  ).58الصفحة (الطفل 

  

 قبيل سن البلوغ أن يتضخم الرببخ       الصبيانقد حيدث عند    . انتشار املرض عن طريق الدم    
مث تـرتح   ،   بعد ذلك  قد تلني الكتلة  و. ويصبح قاسيا يف بداية األمر    ،  فوق اخلصية مباشرة  

يعاين صغار األطفال املصابون بالداء املنتشر عن طريق الدم من جمموعة مـن  و .عرب اجللد
أما عند الصبية األكرب عمرا فيزيد احتمال إصابة         .اآلفات، ميثل تضخم الرببخ واحدة منها     

اجلا فقد  اخلصيتني معا والرببخ، فتتضخمان ويلتصقان باجللد وإذا مل تع         أو،  اخلصية وحدها 
  .يلني قوامهما وتبدآن يف الرتح

وهي ختتلـف كـل     . اإلزمان وانعدام األمل نسبيا   ووتتسم هذه العلمية بالبطء       
وتـورم  ،  واألمل،  االختالف عن العدوى اجلرثومية احلادة اليت تكون مصحوبة بـاحلمى         

  . فهذا يكون عادة جزءا من عدوى بولية. تلينهماواخلصيتني 
 قنـايت  (البـوقني و الـرحم فقد تنشأ الدرنات يف     ،  الصغرياتأما يف الفتيات      
 . بعد ظهور العدوى األوليـة يف الرئـة  ،  كجزء من انتشار الداء عن طريق الدم       ،)فالوب

 يف أعقاب متزق إحدى العقد املـساريقية  البطن جوفقد تتأثر هذه األعضاء أيضا بسل  و
  .بعد حدوث العدوى األولية يف السبيل املعوي

فيكـون يف معظـم     ،  احلوض مع وصول املرض إىل الرحم أو البوقني       أما سل   
عنـدما تزيـد   ،  األحيان نامجا عن انتشار الدم من عدوى أولية رئوية حدثت بعد البلوغ           

,  أمهيته الكبريةهلذا النوع من السل و. كميات الدم الواردة إىل أعضاء احلوض زيادة كبرية       
، فإنه قـد    وجود مرض موضعي يف حينه      تدل على  أعراض مل يسبب ظهور   لووألنه حىت   

وهلذا فإن كثريا من األطباء يوصون باملعاجلـة الكيميائيـة          . يسبب العقم يف مقبل األيام    
 للفتيات اإلجيابيات الختبار التوبركولني الالئـي ال تبـدو       )286الصفحة  (باإليزونيازيد  

  .عليهن أي أعراض
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يف معاجلة الـسل األويل   أن ال ندخر وسعا     ،  من أجل ذلك جيب علينا دائما     و
  .عند املراهقات

فقـدان الـوزن أو     و،  أمل يف أسفل الـبطن    : أعراض املرض عند الفتيات هي    و
  .انقطاع احليض يف بعض األحيانوباإلضافة إىل متدد أسفل البطن ، الشهية

 أن يتحسس وجود كتلة يف وسط احلوض أو علـى أحـد             الفحصوميكن للطبيب عند    
حاول . عالمات على وجود السل يف مواضع أخرى من اجلسم        وقد تكون هناك    . جانبيه

تكـون االسـتجابة   و. كان ذلك يف اإلمكـان  إذا، احلصول على صورة شعاعية للصدر   
  . شريطة أن تبدأ يف أسرع وقت ممكن، للمعاجلة عادة استجابة جيدة

  .178وملزيد من التفاصيل حول املرض يف البالغني انظر الصفحة 
  

ألنه ال يظهر عادة قبل مرور      ،  قلَما يصيب سل اجلهاز البويل األطفال     . الكليتان 3-9-2
الـصفحة     17، الشكل(عشر سنوات بعد العدوى األولية   وفترة تتراوح بني سبع سنوات      

57(. 
مث تتطور ببطء بدءا من املنطقة الواقعة       . وتصل العدوى إىل الكليتني عن طريق جمرى الدم       

  .  التجنب على النحو الذي تفعله عندما تصيب الرئةوتسبب، بني هرم الكلية والقشرة
من مث حيمل البـول  و، يف حوض الكلية يفرغ حمتواهومن املعتاد أن ينفتح التمدد البطيء       و

  .املادة املتجبنة إىل املثانة اليت قد يصيبها املرض أيضا
ـ      . مامل تصب املثانة    املرض خفيفة  أعراضقد تكون   و   ، ولفإذا أصيبت يزداد تـواتر التب
ثبت بـالزرع  و، مع قيح يف البول    وإذا تبني وجود التهاب يف املثانة     . يصحبه األمل أحيانا  و

  .فال تستبعد إمكانية وجود السل، أن البول عقيم
 ، فالبد من االشتباه بوجـود بالـسل  ، وعند وجود دم يف البول بدون شكوى من أي أمل    

من املعـروف أن وجـود   و .حالتهوبالتايل جيب إرسال املريض إىل حيث ميكن استقصاء  
لكن ال تـستبعد أيـضا     و .الدم يف البول شائع جدا يف املناطق اليت تنتشر فيها البلهارسيا          

مث إن  معاجلة كافة العداوى األولية بغية إبطال األذى الذي يـسببه       . إمكانية وجود السل  
صابة بسل  من شأنه أن خيفض إىل حد كبري حدوث اإل        ،  انتشار العصيات عن طريق الدم    

  . السبيل البويل إن مل يقض عليه متاما
 مبزيد من التفصيل يف الصفحة     ولقد متت تغطية موضوع السل التناسلي البويل يف البالغني        

174.  
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قد يتضخم الكبد والطحال أثناء انتشار العصيات السلية الذي    الكبد والطحال   3-9-3
ألحيان عند صغار األطفـال حيـث       ويالحظ هذا األمر يف معظم ا     . يلي العدوى األولية  

على أن هناك أسبابا    . )71 السل الدخين الصفحة  (يكون االنتشار عن طريق الدم شديدا       
لذلك فينبغي عليك أن متعن النظر يف الـصورة         و. أخرى كثرية لتضخم الكبد والطحال    
  .السريرية الكاملة للحالة اليت تفحصها

  

  .275ة انظر الصفح. التهاب التأمور السلي  3-9-4
 
310 أو بعيدها  ، أو أثناءها، )اخللقية(العدوى قبل الوالدة 

  

عـرب  )  عصيات الـسل (ميكن أن حتدث العدوى إذا انتقلت املتفطرات السلية        
كما ميكن أن يصاب الوليـد    . املشيمة من الدورة الدموية لألم إىل الدورة الدموية للجنني        

أو من الدايـة أو     ،  ستنشاقه مادة ملوثة بالعدوى   أثناء الوالدة أو بعدها مباشرة من جراء ا       
كـان الوليـد مـصابا       فإذا ما  .رئوي نشط وبلغم إجيايب    من أي شخص آخر لديه سل     

بالتـايل   و فإن يف هذا دليال على أن األم كانت مصابة أثناء احلمل،          ،  باملرض قبل  الوالدة   
من املؤكد يف هذه    و .فإن العصيات السلية تكون قد وصلت إىل اجلنني من خالل دم األم           

يغلـب أن  و. احلالة أن األم قد أصيبت بعدوى حديثة أو بلغت مرحلة متطورة من املرض          
  . تكون يف العدوى األولية احلديثة مرحلة تنتقل فيها العصيات السلية إىل جمرى الدم

مث . خالل املشيمة لتدخل إىل الدورة الدموية للجـنني       من ومتر العصيات السلية  
. جيدة عند الـوالدة  ومعظم الولدان يبدون بصحة   . ردة احلبل السري إىل الكبد    حتملها أو 

 برازهميصبح  و،  بالريقان ويصابون   وزمولكن يف حوايل األسبوع الثالث يتوقف تزايد        
ويـصاب  . ويتبني للفاحص أن الكبد والطحال متضخمان      .داكنا وبوهلم اللون شاحب

ؤرة أولية يف الكبد وعقد ملفية ضـخمة تعـوق          ب اجلنني بريقان انسدادي نظرا إىل وجود     
  .ويف هذه الفترة ينبغي استبعاد األسباب األخرى للريقان. تدفق الصفراء عند باب الكبد

السلية أحيانا من خالل القنوات الوريدية فتصل إىل القلب والـرئتني             تنتقل املتفطرات  و
الدة أو بعدها مباشـرة فـإن    فإذا ما أصيب الوليد أثناء الو     . حيث موقع استقرار العدوى   

مث يظهر بسرعة يف شـكل  ، خافيا ملدة تتراوح بني ثالثة أسابيع وأربعة أسابيع  املرض يظل 
لكن املرض  و. زراق أو سعال   وقد تكون العالمات األوىل على هيئة     . التهاب رئوي حاد  
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وإذا مـا أخـذت صـورة       . يتزايد بسرعة وتسمع أصوات رطبة خافتة يف جانيب الصدر        
ية للصدر فسوف يكتشف وجود تغريات التهابية يف كال اجلانبني يظن يف أغلـب              شعاع

األمل الوحيد يف هذه احلالة هو االشتباه باإلصابة بالسل   و. األحيان أا التهاب رئوي حاد    
. الذي يكون يف العادة حافال بعدد كبري من العصيات السلية    ،  مث فحص ناتج غسيل املعدة    

وفور الفراغ من التشخيص جيب أن تبدأ املعاجلـة         . كون سلبيا أما فحص التوبركولني في   
  .اليت يتماثل عدد من األطفال للشفاء على أثرها) 104 الصفحة(

 لالطالع على اإلرشادات اخلاصة برعاية حديثي الوالدة مـن          )19-1(فقرة  انظر أيضا ال  
صابة بالسل  ويتعني عليك بطبيعة احلال أن تعاجل أي أم حامل م         . أمهات مصابات بالسل  

وجتنب استعمال الستربتوميسني ألنه ميكـن أن       . لصاحل جنينها يف وقت واحد    ولصاحلها  
  . يسبب الصمم للرضيع

طفال املصابني بالسل األ  كيف ميكنك أن تساعد-4
  .وأن تعاجلهم

باإلضافة إىل األعراض والعالمـات     ،  عندما تستنبط من التاريخ املرضي للطفل     
، 3اجلـدول   (نقاط اليت تتوصل إليها مبوجب جدول الـدرجات         البدنية والدرجات أو ال   

  . عليك أن تتخذ سلسلة من القراراتفيجب، أن الطفل مصاب بالسل ،)65الصفحة 
كانت سياسة العمل مبقتضاه    و،  كان هناك برنامج وطين ناشط ملكافحة السل       إذا ما  -1

عايـة هـذا   بر تأكد من مشول مريـضك    و. فعليك االلتزام بتعليماته  ،  معروفة لديك 
على أن الظروف احمللية تتباين من مكان إىل مكـان          . الربنامج يف أسرع وقت ممكن    

  .من الطبيعي أن تؤثر يف قراراتكو، آخر
أما إذا كان يتعني عليك أن تبادر شخصيا إىل رعاية الطفل واإلشراف على حالتـه             -2

 : فإن ذلك سوف يساعدك على التفكري يف أربعة أمور حمددة  هي 
  الالزمة ملعاجلة السل ) املعاجلة الكيميائية(دوية األ) أ

 األدوية الالزمة ملعاجلة العداوى أو االحتشارات األخرى )ب
  االهتمام بتغذية الطفل) ج
الـسعال  ووالسيما احلصبة   ،  اليت ختفض مقاومته للسل    محاية الطفل من العداوى   ) د

  )الشاهوق(الديكي 
  . ه البنود على حدةوعليك أن تم باستيفاء كل بند من هذ
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41األدوية املضادة للسل 
عند اشتباهك بإصابة الطفل بالسل فإن اإلجراء الفوري الذي يتعني عليـك أن تتخـذه               

تتباين اإلجراءات اليت يتحتم اختاذها     و. يتوقف على األوضاع السائدة اليت تعمل يف ظلها       
  :الرئيسية التالية إال أن يف اإلمكان إجيازها بالفئات ، بتباين هذه األوضاع 

إرساله مع عائلته إىل مستشفى أكرب أو مركـز   وعندما تكون قادرا على نقل الطفل أ      -1
معاجلتـه إذا اقتـضى   والته ملعاجلة السل حيث ميكن إجراء املزيد من االستقصاءات حل   

وإذا ما قمت بإرسال األطفال مع عائالم إىل مراكز أخرى فحاول معرفة مـا         . األمر
  . م يف ما بعدحصل هل

،   عندما يكون الطفل شديد االعتالل حبيث ترى أنه البد من البدء يف معاجلتـه فـورا      -2
وينطبق هذا الوضع على األطفـال       .أكرب مركز حىت ولو كان يف إمكانك إرساله إىل      
. ل الدخين ـأو املصابني بالس   ،اـالتهاب السحاي  املصابني بالتهاب رئوي شامل مع      

أ  الـدرجات ) خمطط(ينبغي أن يتم تقديرك للموقف يف ضوء جدول         يف هذه احلالة    و
   أو أقل مـع وجـود عالمـات تـدل           6كانت الدرجات    فإذا ما . )71 الصفحة(

 فيجب عليك معاجلة احلالة مبضادات حيوية واسـعة       ،  بااللتهاب الرئوي ة  على اإلصاب 
ـ         و. )ب(الطيف مبوجب خمطط اريات      دأ يف  إذا مل حيدث أي حتسن فعليـك أن تب

كاملة  سريرية ويتعني عليك إرسال مالحظات   . ملعاجلة الكيميائية املضادة للسل   إعطاء ا 
 .مع الطفل

، عندما يترتب عليك أن تقوم شخصيا مبعاجلة الطفل، حاول أن تلتزم قدر اإلمكـان              -3
عليك أن تنتبـه    و. باملقررات الدوائية احملددة يف الربنامج الوطين املعتمد ملكافحة السل        

 .املبني يف مكان الحق من هذا القسم جلوانب اهلامة للرعاية على النحوإىل ا
فإنك ملزم بالتصرف يف حدود     ،  وإذا مل يكن يف الربنامج الوطين جدول حمدد للمعاجلة           

  . أو اليت تستطيع احلصول عليها، اإلمدادات الدوائية املتاحة لك
عل ما بوسعك مهمـا كانـت       هو أسلوب مرن يتيح لك أن تف       العمل التايل  وأسلوب   

  .الظروف
  
علـى  ،  سريرية ينقسم األطفال الذين حيتاجون إىل املعاجلة الدوائية إىل عدة جمموعات            

  : النحو التايل
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 أم عنهم عرف ولكن املرض أعراض عليهم التبدو الذين األعمار كافة من األطفال  -1
 خطر انتشار اآلفات واهلدف هنا هو إزالة. سلية أولية دوىـقد أصيبوا مؤخرا بع

السلية املوجودة يف البؤرة األولية ويف العقد اللمفية احمليطة  والقضاء علىالعصيات
 INH (5(وجيب أن تعتمد املعاجلة يف هذه احلالة على اإليزونيازيد . مبنطقة املعقد

وزن اجلسم تعطى مرة واحدة يف اليوم ملدة التقل عن  غرام من مليغرام لكل كيلو
  .ستة أشهر

ولكنـهم يبـدون   ، وقد جتد أطفاال آخرين ليس فيهم أي دليل على وجود املـرض     
إال أنه قد يصعب عليـك أن تعـرف مـىت      ؛تفاعال شديد اإلجيابية مع التوبركولني    

نظرا إىل وجود خطر انتشار املرض عن طريق الدم         و. ظهرت لديهم العدوى األولية   
اتفق معظم اآلراء علـى ضـرورة   فقد  ،  )دون اخلامسة من العمر   (يف صغار األطفال    

ويقـل اخلطـر يف     . )كما ذكر آنفا  ( فقط   INHمعاجلة هذه احلاالت باإليزونيازيد     
ما يترتب عليك أن تفعله يعتمد على توصـيات الربنـامج           و. األطفال األكرب عمرا  

، )كاإلمدادات الدوائيـة مـثال  ( الوطين، وعلى التسهيالت احمللية املتوافرة بني يديك 
  .  كل طفل مبفردهوعلى ظروف

مثل سـل    ،رئوي غري أو رئويا سالويعانون   ،األعراضعليهم   األطفال الذين ظهرت   -2
  . العظام أو سل املفاصل

  .  عاجل وفقا للربنامج الوطين املعتمد يف مكان عملك)أ
، أو مل يكن هنالـك برنـامج أصـال      ،  إذا مل يكن يف الربنامج إرشادات كافية      ) ب

، السل وأمراض الرئة   كل من االحتاد الدويل ملكافحة     ا يوصيفاستخدم املعاجلة اليت    
أعط نظاما عالجيا ملدة ستة أشهر يتكون من اإليزونيازيـد          . ومنظمة الصحة العاملية  

INHوالريفامبيسي  RIFمع البريازيناميد ،  PZA لنياجلرعات (  يف الشهرين األو
 . قبل األكل إذا أمكن، أعط هذه األدوية يف جرعة يومية واحدة). حمددة أدناه

مث ،  يعطى هذا النظام العالجي ملدة شهرين فقط      ،  البلدان اإلفريقية  يف العديد من  ) ج
 يف جرعة يومية واحدة ملدة ستة       Tb1تستكمل املعاجلة باإليزونيازيد والثيوأسيتازون     

 أما إذا ظهرت آثار جانبية للثيوأسـيتازون      ). جمموع مدة املعاجلة مثانية أشهر    (أشهر  
تستمر املعاجلة يف بعض البلدان اثين عشر شـهرا  . (فأكمل املعاجلة باإليزونيازيد فقط  

  . )كاملة يقتصر فيها على استعمال الثيوأسيتازون واإليزونيازيد
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األطفال الشديدو االعتالل بالتهاب رئوي شامل مع سل دخين أو النهاب سـحايا              -3
إذا مل تتـوافر لـك   و. اجلة فورا تقتضي منك بدء املع   و،  احلالة هنا عاجلة جدا   . سلي

اإلرشادات من الربنامج الوطين ملكافحة السل، فعاجل على النحو الوارد يف الفقـرة              
وملزيد من التفاصيل حول معاجلة التهاب السحايا السلي انظر الصفحة          (. ب أعاله 2

253.(  
حـسن  وأوىل عالمات هذا الت   .راقب املريض بصورة دقيقة للتأكد من حتسن حالته             

بـدء  و. تزايد قدرته على تناول الطعـام والـشراب       و،  تزايد إدراك الطفل ملا حوله    
  . اخنفاض احلرارة

  
  جرعات األدوية لألطفال 4اجلدول 

 
 املعاجلة املتقطعة املعاجلة اليومية 

  لكل كيلو من وزن اجلسم/ مغ15  لكل كيلو من وزن اجلسم/مغ5 اإليزونيازيد
يف التهاب (

  :السحايا السلي 
    لكل كيلو من وزن اجلسم/ مغ10

  لكل كيلو من وزن اجلسم/مغ10  لكل كيلو من وزن اجلسم/ مغ10  الريفامبيسني
ثالث مرات )  مغ900حبد أقصى (  لكل كيلو من وزن اجلسم/مغ25  البريازيناميد

لكل كيلو من /مغ  50:يف األسبوع
  وزن اجلسم

   مناسبغري  لكل كيلو من وزن اجلسم/مغ2.5  الثيوأسيتازون

  :مالحظات هامة
 مـغ مـن     10كان عدد من أطباء األطفال يف املاضى يستخدمون جرعة مقدارها            -1

إال أن االحتاد الـدويل ملكافحـة   . اإليزونيازيد لكل كيلوغرام واحد من وزن اجلسم 
 يوصيان ذه اجلرعة إال يف املراحل       ال،  العاملية منظمة الصحة و،  السل وأمراض الرئة  

  .ة التهاب السحايااألوىل من معاجل
ـ  ـوذلك ألسباب ثال  .  لألطفال حنن ال نوصي باملعاجلة بالستربتوميسني     -2 : ي  ـثة ه

، بدقة متناهية وحلقن تعقيما جيدا    مامل يتم تعقيم ا   ) ب. حقن الستربتوميسن مؤملة  ) أ
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توفري احملـاقن   ) ج. فإنه خيشى من خطر انتشار عدوى فريوس العوز املناعي البشري         
 . املعاجلةيزيد من تكاليف

 مـغ  100+  مغ 50 عيارتكون املعاجلة بالثيوأسيتازون بإعطاء قرص معياري واحد        -3
 يترتب على استعمال الثيوأسيتازون من آثار جانبيـة         انظرا إىل م  و. من اإليزونيازيد 

فقد أوقفت بعض البلدان اليت ترتفع فيها معدالت انتشار فـريوس العـوز             ،  خطرية
 .ا الدواءاملناعي البشري استخدام هذ

 . لألدويةاجلانبية اآلثار على لالطالع 240 انظر الصفحة -4
  
  

اليبدو لكنه  وقد يصادفك طفل لديه عدوى أولية       . أمور أخرى تتصل باملعاجلة     4-1-1
 لـيس مـن   و ).286الصفحة  (ترى أنه حيتاج إىل املعاجلة الوقائية باإليزونيازيد        و. عليال

مها ال يالحظـان عليـه أي   و" الدواء"عطاء طفلهما  على إ  املستغرب أن يعترض الوالدان   
وأن ،  لذلك فيجب عليك أن تتحدث إليهما دؤ واهتمـام        و. "املرض"مظهر من مظاهر    

 هل تستطيع أن جتد مثاال موازيا يف الطبيعـة          .تقدم هلما إجابات واضحة عن تساؤالما     
 إحدى اهلوام على جسم   كاملبادرة إىل قتل  ،  تذكره للوالدين على سبيل التقريب والتوضيح     

تنتظـر ظهـور عالمـات املـرض     بدال من أن ، نبات أو حيوان قبل أن ترتل به الضرر      
يصعب على الوالدين أن يتقبال فكرة املداواة الوقائيـة ألمـا           ،  بصورة عامة و ؟لتكافحه

بالتايل فقد ال يقتنعان بنظرية جرثوميـة       و. اليستطيعان أن يريا ذلك الشيء الذي تعاجله      
  . ) أيضا21انظر الصفحة (مراض األ

فيـزداد وزنـه   . وعندما يعاجل طفل من السل فإنه يشعر بتحسن سريع يف أغلب األحيان         
يظن  الوالدان عندئذ أنه ال بـأس        و. ويصبح أكثر نشاطا قبل انتهاء املعاجلة بوقت طويل       

ر علـى   لذلك فعليك أن تبني هلما  أن الغرض من املعاجلة اليقتـص           و. إيقاف املعاجلة من  
إمنا الغرض أيضا هو إصالح ما أحدثته هـذه         ووقف منو العصيات السلية والقضاء عليها       

وال شك يف أن املريض يشعر بالتحسن عندما ينجح الـدواء     . العصيات من عطب وضرر   
يف الوقت الذي يعمل فيه اجلسم      ،  غري أن املداواة ينبغي أن تستمر     . يف وقف منو العصيات   

م املنطقة اليت كانت تنتشر فيها العصيات أو إتاحة الفرصة للعظام           بصورة بطيئة على ترمي   
  .الستئناف منوها بصورة طبيعية
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  . استخدم دائما املخطط البياين اخلاص بالوزن لبيان تغري الوزن تبعا للمعاجلة
  
42األدوية األخرى  

 حبـاالت أخـرى   عندما تعاجل طفال من السل فال تستبعد أبدا إمكانية إصابته           
األمر الذي يساعد أيضا على أن      ،  وقد حتتاج هذه احلاالت إىل املعاجلة     . )دية أو سواها  مع(

  . يسترد الطفل صحته بصورة عامة
ينبغي عليك فحص الطفل ،  فيها مألوفا الطفيلياتويف املناطق اليت يكون وجود      

  .يلياتوما مرض املالريا إال مثل حي على هذه الطف. حبثا عنها ومعاجلتها إذا لزم األمر
، )األنكلـستوما (والـدودة الشـصية   ،  مثل ديدان الصفر  الديدان عداوىأما  

ال شك يف أنـك     و. فيتباين مدى انتشارها من مكان إىل مكان آخر       ،  والدودة الشريطية 
ال تتـوان يف معاجلـة أي   . سوف تتعرف على الشائع من هذه العداوى يف منطقة عملك  

  .احتشار تصادفه
 وأكثر. أخرى بعداوىاألطفال مايدل على إصابتهم     كما ميكن أن يظهر على      

وقد . وانسداد شيوعا عداوى السبيل التنفسي العلوي املصحوب برتح أنفي        هذه العداوى 
فإذا الحظت وجود نزح من إحدى األذنني أو  . نيحيدث أيضا نزح من األذن أو من األذن       

كانت املـادة املرتوحـة     أن حتاول معرفة ما إذا      , إن أمكن ،  فإن عليك , من كلتيهما معا  
  .حتتوي على أي عصيات سلية

فقـم  ، دمامـل  أو بثرات أو قرحاتوإذا عثرت عند فحص الطفل أيضا على     
كذلك أعط الطفل املريض مضادا حيويا فعاال ضد أكثـر          و. حبمايتها ومعاجلتها موضعيا  

اجللد وقد تصاب تقرحات وقرحات     . العقدياتواجلراثيم شيوعا مثل املكورات العنقودية      
  .بعدوى اخلناق

أو عن فقدان   ،   الناجم عن عدم كفاية مدخول احلديد إىل الدم        الدم فقرويشيع  
. كجزء من إجراءات الفحص األول    ،  لذلك فعليك التأكد من هيموغلوبني الطفل     و. الدم

سلفات احلديدوز عيـار  (عاجل فقر الدم بأقراص سلفات احلديدوز أو أقراص الفرسوالت         
لألطفـال مـن سـنتني      و اجلرعة للرضع نصف قرص مرتني يوميا،        تكونو. ) ملغ 200

يعطـون قرصـا   فونصف إىل مخس سنوات قرصا كامال مرتني يوميا، أما تالميذ املدارس  
  . كامال ثالث مرات يوميا
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أرشـد  و.  على الفور وبعناية تامـة     اإلسهالوحاول دائما أن تعاجل هجمات      
         الفم وشجعهما علـى إطعـام  الطفـل         الوالدين إىل طريقة تعويض السوائل عن طريق      

وتأكد من إملامهما بكيفية صـنع    . )امللعقة أو الكوب  (باستعمال ابسط الوسائل    ،  تغذيتهو
أو بكيفية استعمال أكياس أمالح تعويض السوائل عن طريق الفـم        ،  امللحوحملول السكر   

ذابة حمتوى الكـيس يف     قم إذا أمكن بإ   و). اليت تنتجها اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية     (
على أن املاء املغلي يـستغرق وقتـا   . وليكن مغليا إذا اقتضت الضرورة ذلك     ،  ماء نظيف 

ـ     ـفإذا كان الطفل شديد االعت    . طويال حىت يربد   ف مـاء   ـالل حاول أن تستعمل أنظ
  . يتيسر لك

مـدة اإلسـهال بدرجاتـه      ووجيب أن يتوافر لديك دليل عملي لقياس شدة         
 Practical Care "الرعاية العملية للطفل املـريض " يف ذلك  كتاب يفيدكو. املختلفة

of Sick Children "ولقد صمم هـذا الكتـاب   . إبراهيم . ج. جودين .  ملؤلفيه ب
صـدر عـن دار   . (حبيث ميكن استخدامه يف املستشفيات الصغرية يف الظروف املداريـة    

أمريكـا الـشمالية    وأوربا  مكميالن، يف طبعة رخيصة الثمن للتصدير إىل خارج بلدان          
 ,TALC, Box 49, St Albans:وميكن احلصول عليه من العنوان التـايل . واليابان

Herts AL1 4AX, UK.(.  
  
43الطعام والتغذية  

إذ تتسبب عدوى الـسل يف فقـدان   . سوء التغذية رفيقان متالزمان   وإن السل   
يساعد بالتايل علـى    وعدوى   والطعام غري الكايف يزيد من خماطر ال       ؛الوزن وضمور اجلسم  

لذلك فإن عليك دائما أن تويل مسألة التغذية والطعـام نفـس العنايـة              و. انتشار السل 
ولألخطار اليت تترتب على كافة األمـراض       ،  واالهتمام اللذين توليهما ملرض السل نفسه     

  . واذكر دائما أن كال منها يؤثر يف اآلخر. املعدية األخرى
قـم بـوزن    . ث دائما عن عالمات سوء التغذية     وعندما تفحص أي طفل احب    

ما إذا كان يبدو عليـه      وراقب سلوك الطفل    و. الطفل وسجل الوزن يف جدول األوزان     
وهـل  . واحبث عن أي طفح جلـدي     ،  تفحص نوعية الشعر واجللد   . اجلوع أو الالمباالة  

  هناك دهون طبيعية حتت اجللد؟ وهل هناك وذمة يف القدمني ؟
ه التساؤالت تستطيع أن تكِون انطباعا مبدئيا عن الوضـع      ومن اإلجابة عن هذ   

  . التغذوي للطفل وعن مدى احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات العاجلة
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قرر ما إذا كان جيب إدخال الطفل املستشفى لوضعه حتت املراقبـة اخلاصـة              
 والسيما حول كيفية املساعدة يف عملية حتـسني   ،  وهذا يستتبع تثقيف الوالدين   . ومعاجلته

وحيتوي الكتِيـب  (. اليت تعترب من املهمات العاجلة يف هذه احلالة    ،  الوضع التغذوي للطفل  
  ). على إرشادات تفصيلية حول أهم جزء من املعاجلة2-4املوصى به يف القسم 

أما بالنسبة للطفل الشديد االعتالل واملصاب بسوء التغذية فقد يعاف الطعـام            
قد تقـضي  و. قدم له كميات صغرية من الطعامت  لذلك يفضل أنو. ويعزف عن تناوله

ميكـن يف  و. الضرورة باللجوء  إىل التستيل األنفي املعوى حىت يسترد الطفل بعض شهيته       
بعد إضافة السكر   ) لنب البقر أو لنب املاعز أو اللنب افف أو املبخر         (البداية استعمال اللنب    

ويف احلـاالت الوخيمـة     . )للنب غراما أو مقدار عشر مالعق شاي إىل كل لتر من ا           50(
. أعط الطفل وجبات من اللنب املنخفض الطاقة كل ساعتني للتقليل من خماطر اإلسـهال             

وواصل تطبيق هذا اإلجراء مدة ثالثة أيام تقريبا، وبعد ذلك  ميكن استخدام األلبان ذات               
، الرضعة أو الوجبـة اليت  يتم حتضريها بإضافة الزيوت النباتية إىل و، القدرة الغذائية العالية  

 وارجع أيضا إىل مـا    ،  5انظر اجلدول   (وتكمن قيمتها يف أا تعطي الطفل طاقة إضافية           
  ).لديك من كتب حول متريض ورعاية األطفال املصابني بسوء التغذية

، وهي حالة بالغة اخلطـورة    . كثريا ما يصاب الطفل املعتل السىيء التغذية بوط احلرارة        و
تتأكد مـن أن الطفـل يتلقـى        لذلك فعليك أن    و. سم يف ما بعد   تضعف دفاعات اجل  و

. الـداىفء  وأفضل مصدر للحرارة يف هذه احلالة هو جلد األم         .الرضعات يف مكان داىفء   
  . ألبس الطفل قلنسوة وجوربني من القطن الطبيعي

. ينبغي أن تعطى هذه الفئة من األطفال مستحضرا متعدد الفيتامينات يوميـا           و
 وحـدة مـرة     200000وعن طريق الفم جرعة زيتية من الفيتامني أ          ،ضاأعط الطفل أي  

 K-Mi 2وتقوم اليونيسف بتوزيـع مركـب   . واحدة لوقاية العينني من أي مضاعفات
مـن  )  ميلـي غـرام  58( غرام 50وملعاجلة سوء التغذية الناجم عن عوز بروتني الطاقة،      
  . مع التحريك اجليدالزيوت النباتية يضاف إليها ببطء  لتر واحد من املاء

إىل أن حتل متاما    ،  وعندما يسترد الطفل شهيته ابدأ بإعطائه بالتدريج األطعمة املعتادة حمليا         
وجيب أن تشارك األم دائما يف هذه الرعاية ألا وسيلة تثقيفيـة            . حمل اللنب العايل الطاقة   

 .مفيدة هلا
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 44التمنيع واحلماية  
وقـد  . السعال الديكي خيفضان مقاومة اجلسم للـسل      من املعروف الشائع أن احلصبة و     

ينتشر السل يف جسم الطفل املصاب أصال بعدوى أولية بعد إصابته بأحد هذين املرضني              
فإنـه  ،  كلما تطلب األمر منك أن تعاجل طفال من أي نوع من أنواع الـسل             و. الشائعني

  . يترتب عليك أن تطلع على تارخيه املرضي وحالته املناعية
  

، ديـن . بإذن من األستاذين الـدكتور ب      (حتضري الرضعات اللبنية اخلاصة      5 ولاجلد
  )12املرجع رقم : إبراهيم. ج. والدكتور ج

 250(إعداد لتر واحد باستخدام ملعقة الطعـام واألكـواب          ،  وجبات لبنية عالية الطاقة   
  )ميلي لتر

  طريقة التحضري
  سكر                    ت زي                لنب            ساسياحملتوى األ
  )ملعقة طعام  (        ) ملعقة طعام(  )     الكمية(         

  7              5        كوب3¾  لنب بقر أو لنب ماعز 
  7          8        ملعقة طعام13    لنب مقشود

  7                5 ملعقة طعام         15    لنب كامل الدسم
  )مسحوق(

  6              5        كوب1¾              لنب مبخر
  4                8        مالعق طعام K-MIX   10مسحوق 

  
  ملعاجلة سوء التغذية الناجم عن نقص سعرات الربوتني 

K-Mix 2       
  

  كازينات الكالسيوم                ثالثة أجزاء وزناً           مت حتضريه
   مخسة أجزاء وزناًمسحوق لنب مقشود                              مبعرفة

   عشرة أجزاء وزناً    سكروز                                 اليونيسف 
   وحدة5000( ملغ2ر75 بامليتات الريتينول                      

      يف كل  دولية من الفيتامني أ
  ) ملغ من اخلليط افف100
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  مكافحة سوء التغذية
ته جيب أن تواصـل تعريـف األم باحلاجـة إىل           عندما تتحسن حالة الطفل ويسترد شهي     

وأن تتأكد من تفهم األم هلذه احلاجة ومن قدرا على          ،  كميات وافرة من األغذية املناسبة    
  .حتضري الطعام املطلوب

تأكد أيضا من أن الطفل يوزن بصورة منتظمة ومن أن الوزن يسجل يف جـدول األوزان    
               هــي أســهل وأفــضل عالمــةفزيــادة الـوزن  ). جـدول الطريــق إىل الــصحة (

                                                                      ).موضوعية على حتسن احلالة
  

فإذا مل يكن هناك دليل معقول على تطعيم الطفل أو على أنه قد سبق للطفل أن         
 برنامج منظمة الصحة    أصيب باحلصبة أو السعال الديكي، فافعل ما بوسعك لكي يشمله         

  . يوفر له احلماية الالزمةوالعاملية املوسع للتمنيع 
وجيب أن تكون على دراية بسياسة التمنيع املتبعة يف منطقتك كما جيب عليك             
أن تتأكد ما أمكنك من أن مجيع األطفال املوجودين حتت رعايتك قد حتققت هلم احلماية               

  .يها، وسجلها أيضا يف بطاقة حيتفظ ا الوالدانسجل كافة التطعيمات اليت تعط. املطلوبة
  
45تذكر دائما  

هذا ما حيدث فعال    و. أن من أبسط األمور أن تفوتك مالحظة وجود السل عند األطفال          
ذا اخلطأ الفادح إذا ما أبقيت هـذا     هغري أن من املمكن أن ال تقع يف         . يف أغلب األحيان  

يف ذاكرتك دائما جمموعة األسئلة األربعة      عليك أن تستحضر    و. االحتمال حيا يف ذهنك   
  . )41الصفحة (اليت أوردناها يف بداية هذا الفصل 

ينبغي عليك أن تفكر يف السل كمرض عـام         ،  عند تعاملك طبيا مع األطفال      و
خالفا ملا تفكر فيه عادة عند التعامل  مـع          ،  ميكن أن يظهر يف أي جزء من أجزاء اجلسم        

أما الطرق اليت .  بسعال وبلغم قد يكون مدمى يف بعض األحيان    البالغني الذين يأتون إليك   
 يف تلـك اموعـة   3فتجدها يف اإلجابة عـن الـسؤال     ،  يكشف ا املرض عن نفسه    

  . )59الصفحة (
علـى أن   . ويصعب يف األطفال إثبات التشخيص بالعثور على العصيات السلية        

ين حصرا أن ال تتردد يف بدء املعاجلة        بل يع ،  )71الصفحة  (هذا اليعين إعفاءك من احملاولة      
يعزز هـذا   و. عندما يوجهك القرار الذي تتوصل إليه سريريا حنو ترجيح اإلصابة بالسل          
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الترجيح أن حالة االعتالل اليت تتعامل معها قد تنضوي حتت أحد االعتالالت املتـضمنة              
 يف العقـد    أو،  أو أا حالة مزمنـة يف الـصدر       ،  )59الصفحة  (فيصلب السؤال الثالث    

، أو يف البطن أو يف أي مكان آخر مـن اجلـسم            ،أو يف أحد العظام أو املفاصل     ،  اللمفية
  .ولكنها التستجيب للمعاجلات األخرى

سلوكه يتحسنان بسرعة   وفإن حالة الطفل    ،  وعندما تعاجل سال يف أحد األطفال     
 أي تغري يطرأ    أنصت باهتمام إىل ما تقوله األم فهي يف الغالب أول من يالحظ           . ملحوظة

تنظر باهتمام إىل مرضـاك علـى أـم أشـخاص     وعِود نفسك على أن     . على الطفل 
وكائنـا مـن     .أبد اهتماما واضحا بالشكاوى أو األعراض اليت أجلأم إليك        و،  عاديون

  . اهتمامكوكانوا فهم يف حاجة إىل عنايتك 
  

 عدوى فريوس العوز املناعي البشري، واإليدز  :  5
  ∗، والسل يف األطفال)عوز املناعي املكتسبال متالزمة(

 
والسيما يف  ،  تنتشر عدوى فريوس العوز املناعي البشري انتشارا سريعا يف عدة بلدان           

، تصيب هذه العدوى كثريا من النساء يف سـن اإلجنـاب          و. أفريقيا وجنوب شرق آسيا   
 النـاجم عـن     والعوز املناعي . أيضا الالئي يلدن بدورهن أطفاال مصابني بنفس العدوى      

اإلصابة بالفريوس هو السبب يف دخول  العديد من احلاالت إىل املستشفيات يف الوقـت               
  .كما أنه السبب الرئيسي لوفيات الرضع يف بعض البلدان. احلاضر

  
51 من أين تأيت العدوى  

.  أثناء احلمل أو عند الـوالدة      للطفل األمإن أكثر طرق العدوى شيوعا هي االنتقال من         
% 20اوح نسبة خطر انتقال العدوى من األم املصابة بالعـدوى إىل طفلـها بـني             وتتر
أو ثبـت وجـود     ،  وقد ترتفع هذه النسبة بعد ظهور أعراض املرض على األم         . %40و

   *. اإليدز سريريا
                                         

للدكتور وندي هوملز، الذي يتمتع خبربة طويلة بعدوى فريوس العوز املنـاعي            نعرب عن بالغ امتناننا      ∗
 . البشري بني أطفال أفريقيا، على ما أتاحه لنا من معلومات وإحصائيات أوردناها يف ما يلي
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 هي سبب رئيسي آخر من أسباب انتقال العـدوى عنـدما يتعـذر        الدم نقل عملياتو
فإن مثة قواعـد    ،  وحىت يف حال إمكانية حتري الدم      .مالتحري عن أضداد الفريوس يف الد     

صارمة لنقل الدم البد من االلتزام ا يف املناطق اليت يشيع فيها فريوس العـوز املنـاعي                 
يتـربع  تربع الذي أصيب لتوه بالعدوى قد       السبب يف ذلك أن امل    و .البشري بني السكان  

   .بدمه قبل أن تكون أضداد الفريوس قد تكونت يف جسمه
 من الطرق اهلامة النتقال العدوى من األم إىل الثدي من الرضاعةوال تعترب 

   ولقد حدث بالفعل أن استزرع فريوس العوز املناعي البشري من لنب الثدي . الرضيع
غري أن األم يف معظم . حتدثت تقارير عديدة عن حدوث العدوى عن طريق الرضاعةو

يعترب خطر و .ن طريق نقل الدم بعد الوالدةهذه احلاالت كانت قد أصيبت بالعدوى ع
احتمال العدوى عن طريق لنب الثدي ضئيال جدا باملقارنة مع خطر احتمال العدوى أثناء 

كما أن هناك تقارير عديدة عن أطفال رضعوا من أمهات مصابات بالعدوى . احلمل
رضون لإلصابة األطفال املعو. لإلرضاع من الثدي مزايا كثريةو. ولكنهم مل يصابوا ا

ولذلك فعليك أن . بالعدوى حيتاجون إىل احلماية اليت يوفرها هلم اإلرضاع من الثدي
تكن  مامل ،الثدي من أطفاهلن إرضاع على الفريوس بعدوى املصابات األمهات تشجع

  . األم يف حالة االعتالل الشديد
  .  العدوى وسيلة أخرى ممكنة من وسائل انتقالامللوثة واإلبر احملاقنتعترب و

  
52التشخيص  

       . دوى عند األطفالـكر للعـص املبـعلى اختبار أضداد الفريوس يف التشخياليعول 
    ، عرب املشيمة  األضداد املوجودة لدى األم تنتقل إىل اجلننينالسبب يف ذلك هو أو
ملناعي لذلك فإن دماء معظم الولدان املولودين ألمهات إجيابيات لعدوى فريوس العوز او

 غري املصابنيعلى أن أغلب الولدان . البشري حتتوي على أضداد الفريوس عند الوالدة
بالعدوى يفقدون أضداد الفريوس اليت اكتسبوها من أمهام عند بلوغهم الشهر اخلامس 

. فيستمرون يف إنتاج األضداد بأنفسهم،  بالعدوىاملصابونأما الولدان  .عشر من العمر
حىت بعد انقضاء مخسة عشر شهرا على  ر األضداد إجيابيا لديهمولذلك يظل اختبا

ابني بالعدوى ميكن أن على أن اختبار أضداد الفريوس لدى بعض الولدان املص. الوالدة
ولذلك فإن من األفضل أن يتم التشخيص يف الولدان . دومنا سبب معروف, يكون سلبيا
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 واألعراض السريرية املوجودة   شهرا على أساس العالمات15الذين تقل أعمارهم عن 
  . إجيابية اختبار أضداد الفريوس عند األمويف الطفل 

  
53اليت يصبح فيها الطفل عليال السن  

قد يتأخر و. تعتل صحة عدد قليل من الولدان يف األسابيع األوىل من حيام
ظهر لكن معظم األطفال الذين ت. ظهور األعراض والعالمات لدى عدد آخر عدة سنوات

يتقدم املرض يف و. عليهم  أعراض العدوى يعتلون قبل أن يكملوا السنة الثانية من عمرهم
هي عوامل   والنعرف حىت اآلن ما. األطفال بسرعة تزيد على سرعة تقدمه يف البالغني

من االحتماالت املمكنة أن السل يتيح الفرصة و. تأثري العمر يف حالة ظهور اإليدز فعليا
  .اثر بسرعة أكرب فيعِجل تطور مرض اإليدزللفريوس ليتك

 
54طرق ظهور عدوى فريوس العوز املناعي البشري يف األطفال  

مث إن . وهذا يعىن صعوبة حتديد املرض سريريا. يظهر الفريوس بطرق متعددة يف األطفال
 وميكن، تعريف منظمة الصحة العاملية ملرض اإليدز يف األطفال غري حمدد حتديدا دقيقا

   ، أكثر مظاهر اإليدز شيوعا هي احلمى مع السعالو. لط بينه وبني أمراض أخرىاخل
عليك أن تشتبه بوجود عدوى فريوس و. سهال املزمن، والطفح احلِكيواإل، توقف النموو

العوز املناعي البشري عند ظهور جمموعة أو توليفة من العالمات واألعراض الواردة يف 
  :     القائمة التالية 

  :∗عايري الرئيسية لتعريف منظمةالصحةالعاملية امل
  فقدان الوزن أو بطء منو غري طبيعي

  إسهال مزمن ألكثر من شهر
  محى مديدة ألكثر من شهر

  :  املعايري الثانوية لتعريف منظمة الصحة العاملية 

                                         
شِخص احلالة على أا    : تعريف احلالة السريرية لإليدز يف األطفال كما حددته منظمة الصحة العاملية             ∗

ويشمل هذا أيضا تأكيـد  (معياريني ثانويني  يدز عند وجود معيارين رئيسيني أو أكثر باإلضافة إىلحالة إ 
، مع عدم وجود أي سبب آخر معروف لكبـت          )وجود عدوى فريوس العوز املناعي البشري عند األم       

  .املناعة
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  تضخم معمم يف للعقد اللمفية
  يف الفم واحللق) عدوى فطرية(سالق 

  )والتهاب البلعوم،  عداوى األذنمثل(عداوى شائعة ناكسة 
  سعال مستدمي
  طفح متعمم

  :مظاهر شائعة أخرى 
  مشكالت عصبية

  تأخر يف النمو 
  تضخم الغدد النكفية يف كال اجلانبني

   تضخم الطحال 
  تضخم الكبد 

  خراجات ناكسة
  التهاب السحايا
  اهلربس البسيط

 . ص األم إذا أمكنفقم بفح، ومن املهم االستفسار عن صحة كل من األم واألب
قي  أو ندبات دالة علـى اهلـربس النطـا    ،  وجود تضخم عام يف العقد اللمفية لدى األم       و

  .يشكل دليال مفيدا يف التشخيص
  

55 سائر األمراض بنيتشخيص اإليدز من   
هي السبب يف أعقـد املـشكالت   ، واإلسهال املزمن ،  وسوء التغذية ،  إن السل 

بة ألن هذه األدواء  مجيعا قد حتدث أيضا يف األطفال           يزداد التشخيص صعو  و. أضخمهاو
مثة مالمح عديدة مشتركة بـني الـسل        و. املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البشري     

، وفقدان الـوزن ، توقف النمو: ومن هذه املالمح . وعدوى فريوس العوز املناعي البشري   
تكـرر اإلصـاية بعلـل      و،  لوتضخم الكبد أوالطحا  ،  والسعال املزمن ،  واحلمى املتقطعة 

حدوث تضخم عام يف العقد اللمفية يف حـال اإلصـابة            يندر   على أنه . أمراض راجعة وأ
 . ولكنه أكثر شيوعا يف األطفال املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البـشري           ،  بالسل

 لكن اختبار التوبركولني يكون يف أغلب   و. وقد تتشابه مظاهر الصور الشعاعية يف احلالتني      



  الســل فـى األطفــال

- 118 - 

، بالسل وعدوى فريوس العوز املناعي البـشري معـا         األحيان سلبيا يف األطفال املصابني    
  اخنفاض املناعة بسبب 

  
56االجتاهات املستقبلية للمرض  

بعـد أن يأخـذ   ، يبدو أن االجتاهات املستقبلية للمرض ختتلف باختالف العمر    
توقف منوهم ويعـانون مـن   فكثري من األطفال املصابني بالعدوى ي. اإليدز شكله النهائي  

ويف أغلب األوقات تتدهور حالتهم ويتوفون      . عداوى متكررة قبل أن يتموا عامهم األول      
مثة أطفال آخرون التظهر عليهم األعـراض للمـرة     و. يف العام الثاين أو الثالث من العمر      

 رغـم   يواصل هؤالء منوهم بصورة جيدة    و. األوىل إال يف العام الثاين أو الثالث من العمر        
فإذا ماكانت تغذية الطفل سـيئة باإلضـافة إىل عـدوى    . تكرر إصابتهم بأمراض ثانوية  

على أن بعض األطفال املصابني بعدوى   . فإنه يصبح أكثر عرضة للعداوى املميتة     ،  الفريوس
لكننـا  ،  قد اليشعرون بأي اعتالل إال بعد مرور سنوات       و. الفريوس يظلون بصحة جيدة   

  . الفئة نظرا إىل أن اإليدز اليزال مرضا حديثاالنعلم الكثري عن هذه 
  
57السل يف األطفال املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البشري  

يعتمد التاريخ الطبيعي للسل يف الطفل املصاب بعدوى فريوس العوز املنـاعي            
فإذا مل تكن عدوى  الفريوس قـد        . البشري على املرحلة اليت وصلت إليها هذه العدوى       

وكان الطفل يتمتع مبناعة جيدة، فاملتوقع هو ظهور نفس عالمات السل اليت            ،  ت بعد ظهر
على أن من املرجح أن تنتشر العصيات السلية إىل         . تظهر يف الطفل غري املصاب بالعدوى     

كما يزداد احتمال اإلصابة    . يف الطفل املصاب بعدوى الفريوس    ،  أجزاء أخرى من اجلسم   
يف ضوء هذه الصعوبة    و .وتضخم العقد اللمفية  ،  لسل الدخين وا،  بالتهاب السحايا السلي  

عليك أن تضع يف اعتبارك  دائما احتمال وجود السل يف الطفل  املصاب              ،  يف التشخيص 
وعندما يستمر الطفل املصاب بالعدوى يف فقـدان        . بعدوى فريوس العوز املناعي البشري    

فإنك قد ال جتد مناصا مـن        ،ويصاب بعداوى معاودة أو سعال مزمن     ،  الوزن لعدة أشهر  
لكن قد يستجيب طفل شديد االعتالل بعدوى الفريوس للمعاجلة          و. التسليم باألمر الواقع  

وعندما توحي األعراض باحتمال وجود السل فيحسن بـك أن  . الكيميائية املضادة للسل  
، ل بدقة هنا ينبغي عليك أن تراقب الطف     و. عاجلة الكيميائية على حالة الطفل    جترب تأثري امل  

  .أن تقوم بوزنه من حني آلخر لتقرير ما إذا كان الطفل يستجيب للمعاجلةو
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إذا كان الطفل يستجيب للمعاجلة فحاول أن ترتب له استكمال املعاجلـة يف             و
 فاإلقامة يف املستشفى تعرض األطفـال       ؛وجتنب استبقاءه يف املستشفى مدة طويلة     . املرتل

. كما أا تربك حيـاة العائلـة كلـها        . اطر العدوى ذوي املناعة الضعيفة للعديد من خم     
فهي مؤملة وتزيد من خطر انتشار عدوى فريوس العوز         ،  والتستخدم حقن الستربتوميسني  

تذكر أيضا أن هؤالء األطفال قد يكونون مصابني بعداوى أخرى ميكن           . البشري املناعي
  . )200الصفحة (معاجلتها 

 
58التوعية  

طفل بعدوى فريوس العوز املناعي يصبح من األمهية مبكان        عندما تشتبه بإصابة ال   
أنت حني خترب أمـا     و. أن تقوم بتوعية األم واحلصول على موافقتها قبل أن تفحص دمها          

باشتباهك بإصابة طفلها بعدوى فريوس العوز املناعي البشري فإنك إمنا تنقل إليه خربا من         
وقد تكون هـي     .مبرض قاتل الشفاء منه   مفاده أن طفلها قد يكون مصابا       ،  أسوأ األخبار 

قد يكون أي طفل حتمل به يف املـستقبل         و. وقد يكون زوجها مصابا به    . أيضا مصابة به  
   . مصابا به أيضا

وناقش . لتوجه ماتشاء من أسئلة   وحاول أن متنحها الوقت الكايف لتتفهم الوضع        
ا علمـت أـا مـصابة    فـإذ . معها املزايا واملساوىء احملتملة لفحص الدم الذي تقترحه      

. مستقبل أسـرا ومستقبلها  بالفريوس فسوف يكون يف إمكاا اختاذ قرارات هامة بشأن    
ولذلك . إذا كانت نتائج فحصها إجيابية    ،  ومن ناحية أخرى فقد ختشى أن يتركها زوجها       

فعليك دائما أن تسأل األم عما إذا كانت ترغب يف أن يأيت زوجها معها لتوعيته وإرشاده          
فغالبا ما يسهل على املرأة أن خترب زوجها عن إمكانية اإلصابة           . ل أن جتري هلا الفحص    قب

  . ن نتيجة فحصها كانت إجيابيةأبدال من إخباره يف ما بعد ، بعدوى الفريوس
ـ  ـاإلرشاد عندما تعرف نتائ   وحيتاج الوالدان أيضا إىل التوعية      و . صـج الفح

واملخاطر اليت دد األطفال املنتظـرين   ،   للطفل لذلك فعليك أن تبني هلما الوضع احملتمل      و
وشـجعهما   .كيفية انتشار عدوى فريوس العوز املناعي البشري   واشرح هلما . يف املستقبل 

مها حيتاجان كذلك إىل استمرار الدعم و. تغيري أي سلوك قد يعرض اآلخرين للخطر على
دود الفعل الشائعة يف هـذه      على أن من ر   . التوعية ملساعدما على تقبل األخبار السيئة     و

ويفيـد يف هـذا     . واالكتئاب،  واحلزن،  والشعور بالذنب ،  والغضب،  الصدمة: احلاالت
على توعيـة النـاس بـاألمور    ، تدريب املمرضات وغريهن من العاملني الصحيني،  اال
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 اكما ميكنهم من ختصيص الوقـت الكـايف هلـذ      ،  املتعلقة بفريوس العوز املناعي البشري    
  . )203انظر أيضا الصفحة (. اهلام من جوانب التدبري العالجي للمرضاجلانب 

  
59عدوى فريوس العوز املناعي البشري ولقاح اليب سي جي 
  

حتدث العديد من التقارير عن انتشار لقاح اليب سي جي يف أجسام األطفـال               
ـ     . الذين كبتت مناعتهم بفعل فريوس العوز املناعي البشري        صابني ففي األطفال غـري امل

أمـا يف الطفـل     . بالعدوى يتكفل جهاز املناعة حبصر عصيات اللقاح يف موضع التطعيم         
  .الذي كبتت مناعته فتستطيع العصيات أن تنتشر يف كل أحناء جسمه

الصحة العاملية بعدم إعطاء لقاح اليب سي جي لألطفال الـذين            وتوصي منظمة 
أما يف  البلدان اليت ترتفع فيهـا        . شريعليهم أعراض اإلصابة مبرض العوز املناعي الب      وتبد

معدالت انتشار السل فيجب االستمرار يف إعطاء اللقاح لألطفـال املـصابني بعـدوى              
ويصعب تشخيص عدوى فريوس العـوز      . كانوا يتمتعون حبالة صحية جيدة     الفريوس إذا 

 املصل ألنه   فقد يكون الوليد إجيايب   . )األطفال احلديثي الوالدة  (املناعي البشري يف الولدان     
ولذلك توصي املنظمة بضرورة    . قد تلقى األضداد من جسم األم ومل يتلق الفريوس نفسه         

إذا كانت احلالـة    ،  إعطاء لقاح اليب سي جي لولدان األمهات املصابات بعدوى الفريوس         
  .الصحية هلؤالء الولدان جيدة

اجلـة  أما إذا انتثرت عصيات اليب سي جي يف جسم الطفل فيمكن معاجلته مع            
وملا كان اليب سي جي قد أخذ أصـال مـن ذريـة          . اإليزونيازيدوناجحة بالريفامبيسني   

لكن على الرغم من قدرة اجلـسم       و. عصيات السل البقري فهو مقاوم ملادة البريازيناميد      
  . السيطرة فإن الطفل معرض للوفاة باإليدزوعلى التصدي  النتثار اليب سي جي 
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   الفصل الثالث
  السل الرئوي يف البالغني-1

  
  
  : كيف ينشأ السل الرئوي يف البالغني1-1

  

. وصفا عن كيفية تطور اآلفة األولية عند الطفل إىل آفات رئوية 39ة قدمنا يف الصفح
  . ويف هذا الفصل نقدم وصفا ملا ميكن أن حيدث لدى البالغني

  : أحد العوامل التاليةقد ينشأ السل الرئوي عند البالغني من      
عند شخص مل تـسبق إصـابته        )  من أ إىل د    23الشكل  (ترقي عدوى رئوية أولية      -1

البالغني غالبـا   تستقر اآلفة األولية لدى): سابقاسليب اختبار التوبركولني   (بالعدوى    
ويف املعقد األويل يف البـالغني تكـون اآلفـة    . عند قمة الرئة أو املنطقة العلوية منها    

ية أكثر وضوحا من تضخم العقدة اللمفاوية الذي قد تصعب عليك رؤيتها يف             الرئو
يكون تطور اآلفة األولية احلديثة إىل منط من أمناط األمـراض  و. صور األشعة السينية  

أكثر احتماال بعد البلـوغ عنـه يف        ،  )تفاقم املرض أو انتشاره   (،  الرئوية يف البالغني  
  .  لتطور السل عند الشبابوهي الطريقة الشائعة. صغار األطفال

 والذي حيدث عادة    الدم العصيات السلية يف     انتشارترقي اآلفات الرئوية النامجة عن       -2
وميكن هلذه العصيات أن تـستقر يف ايـة     . )48الصفحة    (يف أعقاب اآلفة األولية     

فـإذا كانـت    . )126 الصفحة   24الشكل  (املطاف يف الرئة أو يف أي عضو آخر         
أما إذا  ،  العدد ومقاومة اجلسم ضعيفة حتدث اإلصابة بالسل الدخين       العصيات كثرية   

. كانت العصيات قليلة ودفاعات اجلسم قوية فقد يتم القضاء على هذه العـصيات            
كلتيهما وتنتشر   أن تبدأ يف قمة إحدى الرئتني أو       ويف احلاالت املتوسطة ميكن لآلفات    

 من الطرق الشائعة لنشوء     بعد ذلك إىل مواضع أخرى؛ على أن هذه الطريقة ليست         
  . سل البالغني

وى سلية يف مرحلة     بعد مرور سنوات على اإلصابة  بعد       :استنشاط آفة أولية سابقة    -3
قد تستنشط العصيات وينتـشر     ،  دفاعات اجلسم من السيطرة عليها     الطفولة متكنت 

بسبب سوء التغذية أو احلمـل أو الـوالدة أو          (املرض نتيجة لتدين هذه الدفاعات      
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وهي طريقة شائعة لظهور السل يف األعمار املتوسـطة         . )أي أمراض أخرى   ببسب
 . واملتقدمة

 . كانت قد التأمت بصورة جزئيةاستنشاط آفة قدمية تالية لألولية   -4
النقرييـة أو  (، العقد اللمفية للمعقد األويلالبالغني من أصل أوريب ال تظهر عناصر    يف 

على أا قد تكـون شـديدة الوضـوح يف    ،  ةيف صور األشعة السيني   ،  )حول االرغامى 
ويالحظ األمر ذاتـه يف     ،  وقد يصاب املريض أيضا حبمى مرتفعة     . اآلسيويني واألفارقة 

كما قد حيدث تـضخم العقـد       . حاالت السل املرافق لفريوس العوز املناعي البشري      
ويل النقريية واحمليطة بالرغامى بعد مرور أشهر وأحيانا سنوات على تكـون املعقـد األ             

  . )اإليدز(لدى هذه األعراق ولدى مرضى فريوس العوز املناعي البشري 
  

  
  آفة أولية يف أحد البالغني) تفاقم( مظاهر ألشعة سينية توضح ترقي 23الشكل 

وال تظهر  . وتكون عادة يف اجلزء العلوي من الرئة      . آفة رئوية أولية يف أحد البالغني       ) أ(
على أا قـد تكـون متـضخمة    (ية يف األشعة السينية  غالبا آفة العقد اللمفية النقري    

بصورة كبرية يف املرضى األفارقة أو اآلسيويني أو املصابني بفريوس العـوز املنـاعي             

 )ب )أ

 )د )ج
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وكثريا ما تلتئم اآلفات الرئوية وآفات العقد اللمفاوية مث تتكلس يف مـا             . )البشري
.  اآلفة جتنب) ج. يةتضخم تدرجيي لآلفة الرئو   ) ب(: على أنه قد حيدث ما يلي     . بعد
حيتمل خروج املادة املتجبنة السائلة مع السعال مما يؤدي إىل تكون تكهف تنتـشر              و

مـع  (منه العصيات السلية مسببة مزيدا من اآلفات يف نفس الرئة أو يف الرئة املقابلة               
 ويف حالة بقاء املريض على قيد احلياة بعد         )د. )تكون تكهف آخر يف الرئة األخرى     

يتسبب يف شد النقري األميـن للرئـة إىل         ) تندب (تليفحيدث  ،   أو عامني  مرور عام 
 والحظ . مث يبدأ التكلس يف اآلفات القمية القدمية  . األعلى والرغامى إىل اجلهة اليمىن    

املرضى املزمنني الباقني على " وهذا النمط من  . أن التكهفات اجلديدة ال تزال مفتوحة     
  . يسية للعدوىهم أحد املصادر الرئ" قيد احلياة

  
ض ـح أصل االنتشار عن طريق الدم لبعـيوضأشعة سينية ر ـ مظه24الشكل 

   .أمناط السل الرئوي
عن طريق الدم مكونة آفـات      ) غري مرئية (انتشار العصيات السلية من اآلفة األولية         ) أ

كمية األكسجني الكبرية يف هذا اجلزء من الرئتني         وتساعد. الرئتني قميت يف صغرية
 يف  تكهف؛ وقد نشأ    )فتتحرك معا ( اآلفات   تندمج  )ب(.  منو العصيات السلية   على

  . وهكذا يكون املرض قد انتشر يف املنطقة الوسطى لكل من الرئتني. اجلهة اليسرى
  

 بسبب زيـادة    األجزاء العلوية من الرئتني   وحتدث اإلصابة باآلفات السلية يف البالغني يف        
هذا يساعد على منو العصيات     و،  24يف شرح الشكل    كما جاء   ،  مستوى األكسجني فيها  

  . السلية
  اليت تتحـول بعـد   )خنر جتبين( نتيجة لتجنب اآلفة االنتشار داخل الرئة  وغالبا ما حيدث    

وتتكـاثر  . ذلك إىل مادة سائلة خترج مع السعال تاركة وراءها تكهفا حمتويا على اهلواء            

 )ب )أ
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ميكن أن تنتشر من خالل القصبات إىل       العصيات السلية بصورة سريعة يف هذا التكهف و       
 سـليا  رئويا التهاباوقد تكون اآلفات متفرقة أو قد تتجمع مكونة         . مناطق جديدة بالرئة  

  . ميكن أن تنشأ عنه بعد ذلك عدة تكهفات
ميكن أن نرى يف نفـس الوقـت        و.  أو تندب األنسجة   بالتليفوقد تندمل هذه اآلفات     

 بعض مـن    تتكلسوقد  . نما أجزاء أخرى تندمل بالتليف    أجزاء من الرئة تتفاقم حالتها بي     
كما يكون هناك احتمال النكماش     . هذه اآلفات وتظهر كمادة بيضاء يف األشعة السينية       

التليف وتظهر ظالل االندمال مشدودة إىل أعلى أو تنشد الرغامى إىل ذلك اجلانب مـن               
. بة توسعها إىل درجة كبرية    وتؤدي اآلفات أحيانا إىل إتالف جدران القصبات مسب       . الرئة

فإن حمتوياا ترتح غالبـا  ، وملا كان توسع القصبات ال حيدث عادة إال يف الفصوص العليا    
  . )عدا أعراض  السل ذاته(بفعل اجلاذبية دون أن تسبب أي أعراض أخرى 

  

  )أعراض وعالمات بدنية(لقاء مع شخص بالغ قد يكون مصابا بالسل الرئوي -1-2
  

شخيص معظم حاالت السل الرئوي نتيجة لشعور الشخص بأنـه لـيس     يتم ت  1-2-1
لذا فهو ينشد املساعدة باللجوء إىل أحد املراكز الـصحية أو العيـادات أو      ،  على ما يرام  

  . املستشفيات أو األطباء العاملني بالقطاع اخلاص
1-22-    وأكثرمها يكـون  ،  مها ظاهرتان شائعتان  يف كل مكان     السعال والبلغم إن

ويف . لكن ال يستمر أكثر من أسبوع أو أسبوعني       و،  نامجا عن االلتهابات التنفسية احلادة    
ـ        صبات العديد من البلدان تكون هناك أيضا حاالت من السعال املزمن بسبب التهاب الق

وغالبا . )أو تكون له أمساء أخرى  " املرض الرئوي الساد املزمن   "ويطلق عليه أحيانا    (املزمن  
وقد يكون تلوث اجلـو أيـضا أحـد         ،  ني هو السبب يف السعال املزمن     ما يكون التدخ  

أو بسبب التلـوث الـصناعي يف بعـض         ،  إما بسبب الطبخ أو مواقد التدفئة     (األسباب  
الطريقة الوحيدة  و: ويف معظم احلاالت ال يكون سبب السعال املزمن واضحا        . )األماكن

ات السلية يف كل شخص     للتيقن  يف هذه احلال هي فحص البلغم للكشف عن العصي          
  . مصاب بسعال دام ألكثر من ثالثة أسابيع

  



  السـل الرئوى فى البالغين

- 125 -  

 حول أفضل ما ميكنك عملـه لتـشخيص   اإلرشادية الدالئلوفيما يلي بعض    1-2-3
  :وتتضمن، حالة السل الرئوي

  . )25  الصفحة4الشكل  (ألعراضا 1-2-4
  

  أعراض عامة        أعراض تنفسية

  فقدان الوزن ..              سعال…

  محى وتعرق ..                      بلغم…

  تعب  .                      بصاق مدمى  ..

  )القهم(فقدان الشهية   .                    أمل جبدار الصدر  . 

   أزيز موضعي  . 

   نزالت برد متكررة   .
  . )يدل عدد النقاط على أكثر هذه األعراض أمهية(

 من التفاصيل حول قائمة األعراض آنفة  وجيب علينا يف هذا املقام أن نقدم املزيد       
جيب عليك فحص البلغم للكشف     ولذا  ،  فقد تنجم مجيعها بسبب أمراض أخرى     ،  الذكر

  . عن العصيات السلية
ولعل من أهم األمور اليت قد حتملك على التفكري ب احتمال اإلصابة بالـسل              

نطبـق هـذا    وي،  شهور أو أسابيع على مدى    أخذت تظهر تدرجييا  هي أن األعراض قد     
التعـب أو    القهـم أو    مثل فقدان الوزن أو    للمرض العامة األعراضبصورة خاصة على    

  . احلمى
 احلادة التنفسية بااللتهابات هو عرض شائع لإلصابة السعالومما الشك فيه أن 
مداخن باملنازل أو ني ويف بعض األماكن حيث ال توجد كما أنه معتاد بني املدخن
قس البارد حيث والسيما يف املناخ البارد أو الط(ة مليئة بالدخان األكواخ اليت تكون عاد

ويؤدي كل من التدخني . )كوسيلة للتدفئة والطبخ على حد سواء تستعمل فيها النار
وقد يظهر السعال بصورة تدرجيية ، والدخان املرتيل إىل اإلصابة بالتهاب القصبات املزمن
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شيوع هذا املرض يف البلدان اليت يتزايد فيها  حيث زاد الرئة بسرطانيف املريض املصاب 
إذ قد يكون املريض   : يف بعض البلدانالقصبات توسعيشيع و. معدل تدخني السجائر

 السعالأما إذا كان املريض قد واصل . أصيب يف طفولته بسعال مزمن مع بلغم متقيح
 السلية العصيات عن للكشف بلغمه فحص عليك فيجب أسابيع ثالثة على تزيد ملدة

وي على ـ نفسه قد ال حيتالبلغمأن  كما. السعال دليال على وجود السلفقد ال يكون 
. دم على حمتوياعلى الرغم من أنه قد يكون لزجا أو متقيحا أو ، يوحي باإلصابة السل ما
وبني كمية كبرية  بني نقاط معدودة الدم يف البلغم يتراوح ماو، مرض السل عادة ويف

اجئ مما يزيد من احتمال سرعة وفاة املريض من جراء فقدان هذا الكم خترج مع سعال مف
فإذا ما رأيت دما يف البلغم فيجب يف كل . من الدم أو اختناقه بسبب استنشاقه للدم

  . األحوال أن تقوم بفحص البلغم للكشف عن العصيات السلية
 أمل كليـل  جمرد أحيانا يكونو،  غري مستبعد عند اإلصابة بالسل   األمل يف الصدر  

أو بسبب تشنج عضلي ناجم ، )بسبب التهاب اجلنبة(يزداد يف بعض األحيان عند الشهيق      
 cough الـسعال ر  كس(عن السعال أو كسر يف أحد أضالع املريض من شدة السعال            

fracture( .  
الذي حيدث بسبب اإلصابة بالسل فريجع إىل تكثف املـرض      عسر التنفس   أما  

. )149الصفحة  (باب اجلنيب الناجم عن مضاعفات السل الرئوي        يف الرئتني أو إىل االنص    
فقـدان الـوزن    وكثريا ما يبدو االعتالل على املريض الذي يعاين من عسر التنفس مـع        

  . )احلمى(وإصابته على األغلب بارتفاع يف درجة احلرارة 
 سببه إصـابة سـلية موضـعية يف         موضعي أزيزوقد يشكو املريض أحيانا من      

  . و ضغط عقدة ملفاوية على إحدى القصباتأ، القصبات
التـهاب  ويف بعض األحيان قد يبدو على املريض أن حالته قد تطـورت إىل              

 ال يستجيب للمضادات احليوية الروتينية ويستمر السعال مـصحوبا حبمـى            رئوي حاد 
ولو قدر لك أن تستجوب املريض عن قرب فسوف تكتشف أنـه            . ويظل املريض معتال  

نه منذ عدة أسابيع أو شهور قبل أن تظهـر عليـه عالمـات اإلصـابة        يسعل ويفقد وز  
 للتحري عن   بلغمه فحصفبادر إىل   ،  وإذا ما ساورك الشك يف حالته     . بااللتهاب الرئوي 

  . السلية العصيات
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قد يقول املريض إنه يعاين منذ شهور مـن نـزالت بـرد             ،  ويف أحيان أخرى  
ه بصورة وثيقة فقـد ال تكـون هـذه           الة عليك أن تستفسر من    ـمتكررة؛ ويف هذه احل   

بفحص البلغم للكـشف عـن       قم. رور الزمن ـتفاقم مب  وى سعال مزمن  ـالرتالت س 
  . العصيات السلية

تذكر أنه قد حيدث السعال وفقدان الوزن التدرجيي لدى املدخنني املسنني نتيجة لإلصابة             
إلصابة بالسل أو   على أنه يتوجب عليك فحص البلغم للتأكد من وجود ا         ،  الرئة بسرطان
  . عدمها
وتظهر علـيهن   ،  )الضهى(فقد ختتفي لديهن الدورة الشهرية      ،  النساء املصابات بالسل   أما

  . عادة أعراض أخرى
ولكـن جيـب عليـك      كثريا وهي عادة ال تساعد   . )املادية (العالمات البدنية  1-2-5

  :ثالمنها على سبيل امل، بعناية فقد تكون هناك عالمات مفيدة فحص املريض

معتال  على أن املريض يكون، املرض تقدمقد تكون أحيانا جيدة رغم  :احلالة العامة -1
امحرار  (بيغو، وشحوب،  مع فقدان واضح بالوزناهلزال وشديدبصورة واضحة 
  . احلمى ناجم عن) يف الوجه والعنق

حلرارة ا يف طفيف ارتفاع جمرد األمر يتجاوز ال وقد. صورة أي على قد تأيت :احلمى -2
ال حتدث احلرارة و. تكون غري منتظمة و ترتفع احلرارة إىل درجة عالية أ وقد. مساء

  . يف معظم األحوال
  . ترتبط زيادة النبض عادة بنسبة ارتفاع درجة احلرارة: النبض-3
، املرضاملتقدمة من  وهو حيدث يف احلاالت: finger clubbing األصابع تعجر-4

  . عجر األصابع شائع يف حاالت اإلصابة بسرطان الرئةولكن عليك أن تتذكر أن ت
وجودها فإن أكثرها  حال ويف، شاذة عالمات عادة ال تكون يف الصدر: الصدر-5

. يف اجلزء العلوي من إحدى الرئتني أو يف كلتيهما) كركرة (خفيفة فرقعاتشيوعا 
دث وقد حي. وهذه الكركرة تسمع بصورة خاصة عند أخذ نفس عميق بعد السعال

 اجلزء يف قصيب تنفس أو، عند القرع) عدم الرنني (األصمية بعد ذلك نوع من
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 بسبب اإلصابة السلية املوضعية موضعي أزيزوأحيانا يصدر . الرئتني من العلوي
وقد يؤدي السل . ضغط عقدة ملفاوية على إحدى القصبات بسبب أو للقصبات

.  إىل أحد اجلانبنيلرغامى أو القلبإىل شد ا، )التندب(املزمن مع زيادة كمية التليف 
أي مرحلة من املراحل عالمات مادية على وجود االنصباب اجلنيب  وقد تظهر يف

  . ولكنك يف الغالب لن جتد أي مظهر شاذ بالصدر. )142الصفحة (
13االستقصاءات  
إن أكثر الطرق املوثوقة للتشخيص هي حتري العـصيات الـسلية يف لطاخـة               1-3-1

نيلـسون أو يف    -ويكون الفحص باستخدام طريقة تلوين تـسيل      . مالبلغ مباشرة من 
بواسطة األشعة فـوق     باستخدام الطريقة احلديثة للتنظري التألقي     املراكز اجليدة التجهيز  

  .  رمسا بيانيا لكيفية إجراء التشخيص25وميثل الشكل . البنفسجية
  : فيجب عليك التأكد مما يلي)الفحص(مجع البلغم لالختبارأما عند 

 صلبة حىت ال تتعرض للكسر عند نقلـها أو إرسـاهلا            اجلمع أوعيةجيب أن تكون     -1
 طريقـة أما  . وتكون ذات فتحة واسعة وحمكمة الغلق منعا جلفاف البلغم أو تسربه          

فقد يتم الـتخلص    ،   بعد االستعمال فتتوقف على املادة املصنوع منها الوعاء        التعقيم
د من غليها ملدة عشر دقائق مث جتفـف بعـد   أما األوعية الزجاجية فالب،  منه باحلرق 

  . ذلك
  :قم بفحص ثالث عينات إذا أمكن -2

   تؤخذ عند حضور املريض نفسهأوىل فوريةعينة   ) أ
 وتتكون من كل ما أفرزه املريض من بلغم خالل الـساعة  عينة يف الصباح الباكر    ) ب

  . أو الساعتني األوليني من الصباح
 . ض عينة الصباح الباكر تؤخذ عند إحضار املريعينة ثانية فورية  ) ج

  :تعليمات إىل الشخص التقين الذي يقوم جبمع البلغم -3
فاستخدم غرفـة   ،  أما إذا تعذر ذلك   ،  قم بإجراء هذه العملية يف اهلواء الطلق إذا أمكن          ) أ

  . جانبية هلذا الغرض
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واشرح كيفية السعال الستخراج البلغم    ،  )الفحص(أمهية إجراء االختبار     اشرح سبب   ) ب
  صدرمن أعماق ال

  قم بتوسيم اجلزء السفلي من الوعاء واحتفظ بالغطاء  ) ج
قف خلف املريض واطلب منه اإلمساك بالوعاء قرب شفتيه مث اطلب منه أن يسعل                )  د

  . ويبصق يف الوعاء
وإذا مل حتتو عليها فاطلـب      ،  متقيحةو  احتواء العينة على جسيمات صلبة أ     تأكد من     ) ه

  . من املريض إعادة احملاولة
  كام وضعه يف صندوق خاص باملخترباغلق الوعاء بإح  )  و
  . الصابونو باملاء اغسل يديك  ) ز

ح البلغم وتأكد من التوسيم الصحي    ) فحوصات (ودقيق الختبارات  كامل بسجلاحتفظ  
  .  بصورة واضحةللعينات مع كتابة أمساء املرضى
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سعال ألكثر من ثالثة    
 أسابيع

   

       
تني أو ثالث لعين) فحص(اختبار   

للكشف عن العصيات  من البلغم
 السلية

   

       
 3  2  1  

          
مجيع االختبارات  

  سلبية
اختبار إجيايب  

  طواحد فق
اختباران  

إجيابيان  أو 
  أكثر

 

          
كرر ثالثة    عاجل األعراض 

  اختبارات
عاجل على أا  

  حالة سل
 

          
ارات كرر االختب 

  تفاقمت احلالة إذا
اختبار إجيايب  

واحد أو 
  أكثر

    

          
         مجيعها سلبية 
          
 كرر االختبارات 

يف غضون شهر 
  واحد

       

   رسم بياين تشخيصي– اشتباه اإلصابة بالسل –السل الرئوي يف البالغني  -25الشكل 
 حالة املريض سـيئة أو       تكن ا مل م،  ند تشخيص لطاخة إجيابية واحدة    كن حريصا ع   -4

طأ خمتربي  ـفقد يكون يف نتيجة االختبار خ     ،  كانت صورته الشعاعية كثيفة الظالل    
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فيمكنك أن تعتـرب     أما إذا تكررت اإلجيابية يف اللطاخة الثانية      ، ،   طأ مكتيب ـأو خ 
  . التشخيص صحيحا

  . إلجراء اختبار أو فحص البلغم للتعرف على الطرق التقنية التفصيلية
  
 حيسن عدد النتائج اإلجيابية ولكنه قد يستغرق من أربعة إىل سـتة            رع البلغم إن ز  1-3-2

فعندما يكون املرض خفيف الوطأة وتكون العصيات       . أسابيع قبل أن حتصل على النتيجة     
وحيتـاج الـزرع إىل      . أما الزرع فيكون إجيابيـا    ،  سلبية تكون اللطاخات ،  السلية قليلة 

، نتيجة الزرع  ويف أثناء انتظار  . كفاءة قد ال تتوافر لديك    إمكانيات ومرافق خمتربية عالية ال    
يف ذلك علـى   معتمدا، سوف يتعني عليك اختاذ قرارك فيما إذا كنت ستبدأ املعاجلة أم ال          

. 220انظر الصفحة   ،  حالة توافرها   وعلى األشعة السينية يف    )اإلكلينيكية(البينة السريرية   
ثر احلاالت اعتالال ووخامة كمـا أـا أشـد           وعادة ما تكون احلاالت اإلجيابية هي أك      
 . احلاالت حاجة إىل املعاجلة وأشدها إعداء

  

ويف معظـم   .  ال تتاح إال يف خمتربات خاصـة       اختبارات مقاومة األدوية  إن    -1-3-3
البلدان النامية يكون أفضل استخدام هلذه املختربات اخلاصة يف حتري أمناط مقاومة الدواء             

التـدبري العالجـي     استخدام هذه املختربات ألغراض    عادة ال جيوز و. عالشائعة يف اتم  
ولذلك ينبغي عليك أن تتحرى عن ما إذا كان قد مت التوصل إىل معرفة       . للحاالت الفردية 

 . منط املقاومة الشائع يف منطقة عملك
  

  :ال تتاح االستقصاءات التالية إال يف مراكز خاصة جيدة التجهيز
ميكـن  ،  يف املرضى الذين ال ميكنـهم إفـراز أي بلغـم          . جريةاملسحة احلن -1-3-4

وجيب على من . للمختربات اليت جتري اختبارات الزرع أن تزودك ذه املاسحات اخلاصة        
مث  ميسك بلسان املـريض    ،  يقوم بعملية املسح ارتداء قناع وقفازات عند أخذ أي مسحة         

وهنا سـوف   ،   باجتاه احلنجرة  بواسطة ضمادة كتانية ويتم إدخال املاسحة خلف اللسان       
ضع املسحة يف القارورة املعقمة وأرسلها      . يسعل املريض ويعلق باملاسحة بعض من املخاط      

 . إىل املخترب لزرعها
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وتستعمل هذه الطريقة   . "الغسيل املعدي "وغالبا ما يطلق عليه     ( املص املعدي  -1-3-5
جوء إليها إال يف حالة صـعوبة       واليتم الل ،  عند تعذر احلصول على عينة بلغم من املريض       

وتستعمل هذه الطريقة يف بعض األحيان يف       . التشخيص وتوافر الوسائل الالزمة إلجرائها    
أما يف البـالغني   . )299الصفحة  " و"انظر امللحق   (األطفال الذين نادرا ما يفرزون البلغم       

. عن طريق الفم  فقم بإجراء املص املعدي فور استيقاظهم من النوم وقبل تناوهلم أي شيء             
مث ،   رفيعا زلقا من األنف إىل اجلزء اخللفي مـن الفـم           )أنفيا معديا (أدخل أنبوبا مطاطيا    

وبينما هو يقوم  . اطلب من املريض أن يرتشف بعض املاء من خالل ماصة أو أنبوب دقيق            
بارتشاف املاء ادفع األنبوب األنفي املعدي بلطف إىل الداخل فيرتلق بسهولة إىل داخـل              

بـبطء  ،   ملي لترا من احمللول امللحي العادي املعقم       20مث قم حبقن كمية مقدارها      . عدةامل
انتظر دقيقة مث اشفط بواسطة احملقن أكرب كميـة ممكنـة           . داخل األنبوب األنفي املعدي   

 . وأفرغها يف قارورة معقمة وأرسلها إىل املخترب حيث ميكن فحصها وزرعها
  

مجيع طرق التشخيص فقد ميكنك مجـع مـادة         عند فشل   . تنظري القصبات  -1-3-6
 املأخوذة من بطانة القـصبات      اخلزعة وقد توضح . قصبية بواسطة ملقط منظار القصبات    

بعـد فحـصها مـن قبـل        ،  أحيانا طبيعة  التغريات النمطية اليت تطرأ على مرض السل         
 . املتخصصني باألنسجة

  

لكنـها ال   ،   السائل املنتبـذ   تظهر  العصيات السلية أحيانا يف      . سائل اجلنيب ال-1-3-7
وكلما زادت كمية السائل املزروع كلما زادت فرصة        . عادة إال عند إجراء الزرع     تظهر

  . الكشف عنها
  

وحتتاج إىل ،  وال تكون مفيدة إال عند وجود انصباب جنيب       ،  اخلزعة اجلنبية  -1-3-8
 علـى   وأدوات خاصة بالفحص النسيجي وتـدريب     ،  )مقراض إبرامز (إبرة خزع خاصة    

  . استعماهلا؛ على أا ال تتوافر جمتمعة يف كل مكان
  

، وال يستطيع استعمال هذه الطريقة سوى أصحاب اخلـربة        ،  اخلزعة الرئوية  -1-3-9
  . ويتم التشخيص من قبل املختصني بعلم األنسجة أو مبجرد العثور على العصيات السلية
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14الفحص الشعاعي(الفحص باألشعة السينية(:  
، على األشعة السينية فقط    كنك تشخيص السل تشخيصا مؤكدا باالعتماد     ال مي 

  . فهناك أمراض أخرى شديدة الشبه به
  
. يستبعد ظهور العصيات السلية يف صورة عادية للصدر باألشعة الـسينية            (1-4-1

أن تتبني يف الصورة الشعاعية وجود التهاب القصبات الـسلي الـذي             كما يتعذر عليك  
  . ) حاالت نادرةيسببه السل يف

  :األشعة السينية الشديدة الداللة على اإلصابة بالسل هي ظاللو -1-4-2
ب 23الـشكل   (،  )أو يف كليهما  (عقدية يف أحد جانيب املنطقة العليا        ظالل لطخية أو    ) أ

  . )أ24ج والشكل و
  ) د–ج 23الشكل ) (والسيما إذا تعددت التكهفات(ظالل التكهف   ) ب
  ن هذه الظالل قد ال تكفـي      تذكر أ . ة يف التشخيص  صعوب ظالل متكلسة قد تسبب     ) ج

 سـبق أن أصـيبت      قد حتدث يف مناطق    أورام الرئة وفااللتهاب الرئوي   . للتشخيص     
مث إن بعض األورام احلميدة حيتوي بطبيعته علـى نـوع مـن             . بسل مت اندماله وتكلسه   

 . التكلس
  

  : قد يكون سببها اإلصابة بالسل وهيظالل أخرى 1-4-3
  )أ26الشكل ) (تورم سلي( منفرد مستدير أو يضاويب ظل ) أ
) معقـد أويل مـستدمي    ( ومنصفية نامجة عن تضخم العقد اللمفاويـة         ظالل نقريية   ) ب

  )ب26الشكل (
  . )السل الدخين)(ج26الشكل (  منتشرة ظالل عقدية صغرية) ج
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لـسل  بعض األمناط األخرى من صور األشعة السينية يف حاالت اإلصابة با           26 الشكل
   .الرئوي

 تـضخم ) ب. يف املنطقة العليا من الرئة اليسرى      أو آفة درمهية  ،  مستدير سليتورم    ) أ
قد تكون  ( يف املعقد األويل     للرغامى ااورة والعقد،  اليمىن النقريية اللمفاوية العقد

مـشاا   وقد يبدو هذا املظهر يف البـالغني . )الرئة أو ال تكون مصحوبة بأحد عناصر     
يف غايـة    وهو،  شديدة هذه احلالة مصحوبة حبمى    وأحيانا تكون ،   الرئة لسرطان نقري 

الندرة يف البالغني من أصل أوريب باستثناء املصابني منهم بفـريوس العـوز املنـاعي               
 يـة العقَيدأما اآلفات  ) ج. البالغني اآلسيويني واألفارقة   لكنه غري مستبعد عن   ،  البشري

إال أنه يصعب اكتـشافها يف  ،  الدخين بالسلصابة  الصغرية املنتشرة فهي تدل على اإل     
 . املراحل املبكرة من اإلصابة

  

  . وحتتاج القراءة الصحيحة لصور األشعة السينية إىل خربة طويلة يف هذا اال
ساورك الشك يف حالة من حاالت السل بناء على األشعة السينية وكان الـبلغم               فإذا ما 
مثـل األمبيـسيلني أو     ( بـني مـضادات الـسل        فأعط مضادا حيويا ليس من    ،  سلبيا

 ملدة زمنية تتراوح بني سبعة وعشرة أيام مث كرر التـصوير باألشـعة              )األوكسيتتراسيلني
 فإذا كانت احلالة هي إصابة بااللتهاب الرئوي احلاد فسوف يالحظ حتـسن يف              . السينية
حيـث  شرة أيام   بل ع من الظالل اليت تظهر أصغر مما كانت عليه ق         ولكن احذر ،  الظالل

 )ب )أ

 )ج
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عن اخنماص يف جزء من الرئة نـاجم عـن انـسداد يف إحـدى                نامجة تكون يف الواقع  
  . القصبات

  
  إن االعتماد على األشعة السينية يف تشخيص السل من غري فحص البلغم هو خطأ فاحش

 
 

15اختبار التوبركولني :    

ـ      )291الصفحة  (يورد امللحق ه     -1-5-1 إجراء فحـص    التفاصيل الفنية اخلاصـة ب
على الرغم من أن الختبار التوبركولني فائدة كبرية يف قياس مدى انتـشار      و. التوبركولني

على أنه يفقد قـدرا     . السل يف أي جمتمع إذا ما اقترن باالهتمام املناسب والتقنية الدقيقة          
فقـد تكـون نتـائج    . كبريا من قيمته كوسيلة للتشخيص يف العديد من  البلدان الفقرية    

بار نتائج الفحص سلبية بسبب سوء التغذية أو بسبب أمراض أخرى على الرغم من               االخت
وال شك يف أن االختبار الشديد اإلجيابية يعتـرب         . أن املريض قد يكون مصابا بسل نشط      

تـذكر   (. اإلصابة على أن سلبية االختبار ال تعين استبعاد      ،  نقطة لصاحل إثبات حالة السل    
ابية هو جمرد نقطة يف صاحل التشخيص على أن العديد ممن لـيس      أن االختبار الشديد اإلجي   

وبصفة عامة ليس هلـذا االختبـار        . لديهم سل نشط قد تكون نتائج اختبارام  إجيابية        
  . )فائدة تذكر بالنسبة للبالغني

  

  :ومثة مشكلتان أخريان يف استعمال اختبار التوبركولني ومها -1-5-2
ن اختبار التوبركولني إجيابيا بسبب عدوى مبتفطـرات    يف العديد من البلدان قد يكو       ) أ

حيتمـل أن   و. تكون إجيابية االختبار عادة إجيابية ضـعيفة      و،  تكون غالبا غري ممرضة   
تكون إجيابية االختبار يف بعض احلاالت نامجة عن تناول جرعة من اليب سي جي يف               

  . وقت سابق على االختبار
مثل مشكالت  ،  ة عملك على نتائج الفحص    قد تؤثر بعض العوامل السائدة يف منطق        ) ب

أو ،  تشرب الزجاج ا   أو،  التخزين غري الصحيح ملادة التوبركولني أو اخلطأ يف حلها        
أحد املتخصصني يف السل ليبني     ولذلك نقترح عليك استشارة     . التلوث وما إىل ذلك   

  . مدى جدوى إجراء هذا االختبار يف منطقتكلك 
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ت البينات األخرى تشري  إىل تشخيص احلالـة         إذا كان لكن تذكر دائما أنه     و
  . فإن سلبية نتيجة االختبار ال تكفي  الستبعاد اإلصابة بالسل، على أا حالة سل

  
 مهما تكن شديدة فإـا ال     ،  فإن النتيجة اإلجيابية لالختبار   ،  أخرى ومن ناحية  -1-5-3

عين أن لديه اآلن حالـة  وال ت، قد أصيب بالعدوى يف يوم من األيام تعين سوى أن املريض  
على أن قيمة إجيابية االختبار     . بل إا ال متثل سوى نقطة يف صاحل التشخيص        . سل نشطة 

أفرادهـا    عمرية تقل بني   يف حالة ثبوا لدى  طفل يف فئة       ،  ال تنكر على وجه اخلصوص    
  . )63 الصفحة(اإلجيابية  النتائج

  
16فحص الدم  

161     على أنـه ميكـن     ،  لواضح نامجا عن السل الرئوي     ا فقر الدم نادرا ما يكون
     . )154الـصفحة   ) (اخلفـي (مالحظة وجوده أحيانا يف حاالت السل الدخين الغامض         

  . يرجح أن ينجم فقر الدم عن أسباب أخرى مثل الديدان أو سوء التغذيةو
  

162 عادة طبيعيا أو يف حدوده الطبيعية الـدنيا         الكريات البيضاء يكون عدد   و   .     
  . )وهو يرتفع غالبا عند اإلصابة بااللتهاب الرئوي(
  

163    لكن النتيجة الطبيعية الختبار    ،  سرعة تثفل الكريات احلمر مرتفعة     قد تكون
 ولذلك فإن هذا االختبار ال يفيـد يف       ؛سرعة التثفل ال تكفي لنفي اإلصابة بالسل النشط       

  . تشخيص السل وال جدوى إلجرائه
  

164  الشديدة اخنفاض يف البوتسايوم أو الصوديوم املصلي مما      دث يف األمراض  قد حي
وكثري من املراكز ال تتوافر فيها التسهيالت اخلاصة بإجراء االختبـارات  . يؤدي إىل الوفاة 

عـن طريـق     فإذا مت اكتشاف هذا االخنفاض فينبغي تعويـضه       ،  اخلاصة ذين العنصرين  
  .  الوريدي)أو التسريب(التستيل 

تاما فإن مجيع املرضى الذين يشكون من السعال والبلغم ألكثر مـن ثالثـة      وخ
  . أسابيع جيب خيضعوا الختبار أو فحص البلغم للتحري عن العصيات السلية
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17 احلديثة" اجلزيئية"الطرائق التشخيصية  
تبذل جهود كثرية يف جمال استنباط الطرق اخلاصة بالكشف عـن العناصـر اجلزيئيـة                 

على أنه ال ميكن حىت اآلن التعويل على الطرق املتاحة حاليـا       .  السلية يف البلغم   للعصيات
وهذا ينطبق أيضا على اختبارات الدم باملستضدات      . واعتمادها ألغراض  االستخدام العام    

 ويتم يف الوقت احلايل تطوير طرق مشاة من أجل إجراء  االختبارات السريعة              . املصلية
  . دوائيةاخلاصة باملقاومة ال

18متييز السل عن احلاالت األخرى  
  :يف ما يلي أهم احلاالت اليت ينبغي متييزها

181-  تظهر  أعراض االلتهاب الرئوي عادة بصورة مفاجئـة  – االلتهاب الرئوي .
كانت يف اجلـزء   والسيما إذا، وتظهر الظالل يف صورة األشعة السينية مماثلة لظالل السل  

غـري مـضادات     مضادات حيوية  ذا كان البلغم سلبيا فأعط املريض     وإ. العلوي من الرئة  
ويرجح االلتهاب الرئوي عنـدما     . باألشعة السينية  مث أعد التصوير  . ملدة سبعة أيام   السل

 مث إن اهلبوط السريع لدرجة احلرارة  بعـد       ؛يكون هناك ارتفاع يف عدد الكريات البيضاء      
يؤيد تـشخيص اإلصـابة     ) الصورة الشعاعية يف حالة عدم توافر     (إعطاء املضاد احليوي    

  . بااللتهاب الرئوي
أما االلتهاب الرئوي الناجم عن اإلصابة باملتكيسة الرئوية اجلؤجؤية فهو مـن              

خفيفة تستمر   محى تتميز احلالة هنا يف الغالب بظهور     و, املضاعفات الشائعة ملرض اإليدز   
يل انظر الفصل اخلاص بفريوس العوز      وملزيد من التفاص  . لعدة أسابيع مع سعال بدون بلغم     

  . 200يف الصفحة ، املناعي والسل
  

182-  قد يظهر يف الصورة الشعاعية يف بعض األحيان أن الورم قد            – سرطان الرئة
أو أن العدوى اليت تظهر وراء قصبة مسدودة بورم قد أحدثت خراجا            ،  تكهف حتول إىل 

 استكمال  التشخيص عن طريـق تـنظري         ويف حالة سلبية البلغم يبغي    . رئويا مع تكهف  
وقد يصعب التفريق يف األشعة السينية بني ورم مستدير صلب وبني اآلفـات             . القصبات

عليك أيـضا أن    و. وغالبا ما يكون املريض بسرطان الرئة من املدخنني       ،  السلية املستديرة 
 فهـو ، عقدة ملفاوية متضخمة خلف الطرف الداخلي للترقـوة      تتحسس بيدك وجود أي   

  . املكان الشائع لوجود األورام الثانوية
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183-  قد يكتشف وجود كمية كبرية من البلغم املتقيح لدى املريض           -خراج الرئة
فيكـون  ،  البلغم املتقيح للسل   وإذا ما تكررت سلبية   . الذي تغلب عليه احلمى واالعتالل    

الكـرات   عـدد  ةويرتفع يف هذه احلالة عـاد     ،  االحتمال األكرب هو اإلصابة خبراج الرئة     
  . البيضاء

184-  يكتشف عادة وجود كمية كبرية من البلغم املتقيح الذي          - توسع القصبات 
 أما . وتسمع كركرة خشنة رطبة مستدمية فوق نفس املنطقة من الرئة         . تكون منذ الطفولة  

  . البلغم فيكون سلبيا للسل
  

185- يكـون هنـاك أزيـز يف     من غري الشائع يف حالة اإلصابة بالسل أن           :الربو
  :ولكن األزيز قد ينشأ أحيانا عن إحدى حالتني. الصدر

  تضخم العقد اللمفاوية اليت قد تسد الرغامى أو إحدى القصبات   ) أ
  . االلتهاب القصيب السلي ) ب

تذكر أيضا  أن بعض املرضى الـذين  و. وقد يتسبب أي من احلالتني حبدوث أزيز موضعي 
 باألدويـة  للمعاجلة الطويلـة األمـد    ن خاضعني   يعانون حاالت ربو شديدة قد يكونو     

دفاعـات املـريض ضـد     هذا ما يضعفو. )كالربيدنيزولون مثال (لكورتيكوسترويدية  ا
فإذا ما شكا املريض من سعال      . مما قد يؤدي إىل إصابته بالسل باإلضافة إىل الربو        ،  السل

  . إىل فحص بلغمهفبادر ، أثناء املعاجلة أو إذا أصيب باحلمى أو بدأ يف فقان الوزن
 

  بعض قصص  التشخيص
  قصة سعيدة

تزوجت حديثا وانتقلت للعيش مـع أهـل        ،  امرأة يف العشرين من العمر    السيدة نعيمة   
مث أخـذت  ،  للطعامالشهية وفقدان  بالتعبوبعد مرور بضعة أشهر بدأت تشعر       . زوجها
ناجم عن كوـا    يف البداية ظنت العائلة أن األمر جمرد توتر عصيب          .  سعاال خفيفا  تسعل

. مث انقطعت عنها الدورة الشهرية فظن اجلميع أا حامـل         ،  عروسا حديثة عهد بالزواج   
بعـد مـضي   ، مبستشفى املنطقـة ويف اية األمر اصطحبتها محاا إىل  العيادة اخلارجية   

، واشتبه الطبيب باحتمال أن تكون املرأة مـصابة بالـسل     . شهرين على ظهور األعراض   
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وأجابتـه  ،  إذا كان هناك أي شخص آخر يف العائلة يشكو من الـسعال           فاستفسر عما   
يعاين من السعال املزمن منذ عام أو أكثر وقد فقد بعض           ) زوج احلماة (احلماة بأن زوجها    

  . وزنه
 طفيفة  محىوأن ا   ،   اجلسم إىل حد ما    حنيلة وجد الطبيب أن السيدة نعيمة       الفحصوعند  

،  طلب منها أن تسعل لتفرز قدرا من البلغم يف وعاء          مث. طبيعي غريومل جيد أي شئ آخر      
مث أعطاها وعاءا آخر طالبا منها أن تأخذه معها إىل املرتل حيث حتاول يف الصباح الباكر                

مث أرسلها الطبيب إىل قسم األشعة ألخـذ  . أن تسعل لتفرز فيه أكرب قدر ممكن من البلغم        
  .  للصدرشعاعية صورة

  
ودا يف الصباح الباكر مع عينة البلغم على أن يبلغهمـا هـو             وطلب منهما الطبيب أن تع    

 معهـا يف  زوجها تصطحب ن أاحلماةكما طلب من ، بالتايل عن نتيجة الصورة الشعاعية 
  . نفس الوقت ملعرفة سبب السعال الذي يعانيه

، من البلغم اليت أعطتها السيدة نعيمة يف العيادة سـلبية         " العينة الفورية "وكانت  
وملزيد من التأكد فقـد     . للسل إجيابيام الذي أفرزته يف صباح اليوم التايل فكان         أما البلغ 

، طلب منها الطبيب مرة أخرى عينة بلغم تؤخذ يف الصباح الباكر من اليوم الـذي يليـه    
وأظهرت األشعة السينية ظالال ضعيفة يف املنطقة الـيمىن   . وكانت هذه العينة أيضا إجيابية    

  . هف صغريالعليا من الرئة مع تك
كما كانت  ،   يف املرتني  اإلجيابية شديد مرتني متواليتني فكان     الزوج والد بلغم ومت فحص 

أما زوج السيدة نعيمـة ووالدتـه فكانـا         ،  )شاذة(الصورة الشعاعية لصدره غري طبيعية      
كما كانت  .  يؤخذ منهما أي بلغم لالختبار      مل ولذلك, ومل يكن لديهما سعال     ،  سليمني

  . ريهما سليمة نقيةصورة أشعة صد
فـأخربهم  . ودقيق ودي بأسلوب األمور هذه كل مجيعا هلم الطبيب شرحو

قام كـل مـن     و،  زود كال منهم مبنشورة إعالمية يأخذها معه      و،  بكل ما يتعلق باملعاجلة   
،  بانتظام ومراجعة العيادة بصورة مستمرة ومنتظمة ألخذ الـدواء        العالجاملريضني بتناول   

  . حال خري يف أصبحاو كليهما من ألعراضا اختفتوسرعان ما 
وعاد اجلميـع لرؤيـة     مجيالطفال لزوجهاويف العام التايل أجنبت السيدة نعيمة       

وقام الطبيب بدوره بتوفري لقاح اليب سي جـي للطفـل          . الطبيب وشكره على ما قام به     
  . حتسبا ألي عدوى حمتملة
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   : التشخيص يوشك أن يقع يف اخلطأ . قصة أكثر تعقيدا
     

ومنذ عام انتقل مع  أسرته إىل       ،  كان يعمل يف الزراعة   ،   من العمر  األربعنيفريد يف    السيد
 يكن كافيـا    مل،   والتحق بالعمل يف أحد املصانع بأجر زهيد       . املدينة حبثا عن حياة أفضل    

أرض مهجورة ليقطن فيـه مـع        ومن مث قام ببناء كوخ يف     . لتوفري سكن معقول ألسرته   
  . الثالثةزوجه وأطفاله 

 سـعال "وكان يعاين منذ بضعة سنوات مـن    ،  وكان السيد فريد مدخنا شرها    
 أكثـر  بالتعب وبدأ يشعر السعال تفاقمومنذ ثالثة أشهر . والسيما يف الصباح " املدخنني
  . النحولوبدأ يشعر بأن جسمه آخذ يف ،  لألكلشهيتهوضعفت ، من املعتاد

وأعطاه املداوي دواء بعد أن تقاضى أجره       . لينياحمل املداوينوذهب يف أول األمر إىل أحد       
  خـاص  طبيبفذهب إىل   ،  إال أن حالة السيد فريد ساءت أكثر ومل يشعر بتحسن         . منه

قام السيد فريـد مبراجعـة     و. قام بدوره بإعطائه مضادا حيويا وتقاضى منه أجر الكشف        
، تقاضى منه أجرايف كل مرة كان الطبيب يصف له دواء آخر  وي  و،  أكثر من مرة   الطبيب

  . بل ازدادت سوءا إال أن احلالة مل تتحسن
نفاد ما لديه من مـال      وبعد أن أحس باشتداد املرض عليه       و،  يف اية املطاف  و

مساعد صـحي جيـد التـدريب      كان يعمل فيهحكومي صحي مركزذهب إىل  ،  قليل
 الـيت كانـت   بالسل نظرا لألعراض اشتبه املساعد الصحي بإصابة السيد فريد     و. واخلربة

 حنـيال وعند فحصه املريض وجده . والوزن للشهية وفقدان مزمن سعالظاهرة عليه من   
 يف الصدر؛ ويف الوقت نفسه      قاطعة بدنية هنالك عالمات    ومل تكن ،  خفيفة حبمىمصابا  و

  . الصحي جهاز للتصوير باألشعة مل يكن يف املركز
،  على الفـور   البلغمن  وطلب املساعد الصحي من السيد فريد أن يعطيه عينة م         

يف الصباح البـاكر بعـد       وأعطاه وعاء آخر إلحضار عينة أخرى يف اليوم التايل جيمعها         
  . للسل وكانت كلتا العينتني إجيابيتني. السعال

املعاجلـة  وقرر املساعد الصحي أن على السيد فريد أن يبدأ فـورا يف تنـاول               
ضـرورة بـدء     و بنتيجة التشخيص    ديةبطريقة و وقام بإخباره   . الكيميائية املضادة للسل  

 نـشرة وأعطاه أيضا   . اليت ستستغرقها هذه املعاجلة وسبب طول هذه املدة        واملدة،  املعاجلة
وملا كان السيد فريد أميا فقد قام طفله البالغ من العمر           . لتذكره باملعلومات اليت زوده ا    
  . عشر سنوات بقراءا له يف املرتل
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 اليوم يف املركز إىل وأطفاله زوجته اصطحابالسيد فريد وطلب املساعد الصحي من 
مث أعاد على مسامع الزوجة ما سبق أن ، حياهم مبودة ورحب م وعند جميئهم. التايل

، ةـوطلب منها التأكد من تناول زوجها للدواء بصورة منتظم، شرحه لزوجها باألمس
ونبههما . ألخذ ما يلزمه من األدويةمحله على مراجعة العيادة بانتظام يف املواعيد احملددة و

إىل أن عدم تناول الزوج للمعاجلة بانتظام ميكن أن يؤدي إىل عودة املرض والقضاء على 
كما نصحه بأن توقفه عن التدخني سوف . لصحته مضرأخربه أن التدخني و. املريض

. كما يساعده على توفري املزيد من املال ملساعدة عائلته، يساعده على التحسن السريع
فإذا ما أخذ املعاجلة بانتظام فسوف يستطيع االستمرار يف العمل وإال فسوف يتضور 

  . أطفاله جوعا
 الذين كانوا   وأطفاله يد فر السيد زوجةمث قام املساعد الصحي بالكشف على       

أن األطفال كانوا قد ولدوا يف بلـد        إال  . ومل جيد م أي شيء غري طبيعي      ،  بصحة جيدة 
.  فلم يكن لديهم أي آثار لندبات يف الـذراع         اليب سي جي  ناء ومل يتم تطعيمهم بلقاح      

وطلب منـهم  ،  للزوجة واألطفالالتوبركولني اختبارولذلك قام املساعد الصحي بإجراء  
. )298 الـصفحة (العودة بعد ثالثة أيام بعد أن يكون قد اطلع على نتيجـة االختبـار               

 بالنسبة لكل من الطفل البالغ من العمـر عـشر سـنوات    سلبية وكانت نتيجة االختبار 
ومن مث قام املساعد الصحي بإعطائهما لقاح اليب        ،  والطفلة البالغة من العمر سبع سنوات     

 شديدة نتيجتهأما اختبار الطفلة ذات  السنوات الثالث من العمر فقد كانت            ،  سي جي 
ا ملا يتعرض له الطفل يف هذا العمر من خطر اإلصابة بالسل الدخين             وذلك نظر ،  اإلجيابية

  . مبجرد اإلصابة بالعدوى السلية األوليـة  ) 80 الصفحة(و السل السحائي    أ) 72 الصفحة(
  . )286 الصفحة(  ملدة ستة أشهراإليزونيازيدلذلك فقد وصف هلا جرعة يومية من و

فطلب منها  ،  ولني ضعيفة اإلجيابية  اختبارها بالتوبرك  فكانت نتيجة    الزوجةأما  
  . أن تراجع العيادة فورا ذا ما بدأت تسعل أو شعرت بأي اعتالل

وعلى أية حال فقد كانت تأيت بصورة منتظمة لتأخذ اإليزونيازيـد لطفلتـها             
وكان املساعد الصحي يقوم يف كل مناسبة بالتأكد من صحة كـل مـن األم               ،  الصغرى
  . واإلبنة

وبـدأ يـستعيد   ، سعال  وشعر السيد فريد بتحسن متزايد     وسرعان ما توقف ال   
 مـرتني وبعد شهرين من املعاجلة كانت نتيجة فحص البلغم يف   . وأقلع عن التدخني  ،  وزنه

حالته اآلن   وأصبحت،  بعد ذلك  أي حاجة لفحص البلغم    ومل تعد هناك  ،  سلبية متتاليتني
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ولـذلك فقـد   . أكمل وجهإذ إنه يؤدي عمله يف املصنع على      ،  أفضل بكثري من ذي قبل    
كما أصبح يوفر النقود اليت كان ينفقها يف شراء         .  وبأجر أعلى  أفضل وظيفةأسندت إليه   

بعـد مـرور عـام     و. أفـضل  آخر مرتلواستطاع أيضا أن ينتقل بعائلته إىل  . السجائر
  .  تعد يف حاجة إىل مراجعة العيادة وملالطفلة حتسنت
عنـدما قـدم إىل       السل عدوىالسيد فريد التقط    فقد يكون   . إا قصة شائعة   :التعليق
التقى بالعديـد مـن      ومن احملتمل أن يكون قد       سيئة ظروفعاش فيها يف     فقد. املدينة

أو أن الظروف السيئة اليت أصبح يعيش يف ظلـها كانـت وراء         . املصابني بالسل املعدي  
  .  له أن أصيب ا منذ زمن بعيدسبق عدوى أوليةتفجر 

 العديد من البلدان أن يقوم املرضى يف بادئ األمر بالذهاب إىل املداويني             ومن املألوف يف  
األطباء يف بعض البلدان تشجيع املداوين احمللـيني علـى إرسـال      لذلك حياول و. احملليني

 يشفوا   مل أو املراكز الصحية إذا ما كانوا مرضى بالفعل أو         مرضاهم إىل العيادات الصحية   
يفحص بلغم املـريض للكـشف عـن          لزاما عليه أن   فكان اخلاص الطبيبأما  . بسرعة

   ، األطباء اخلاصني يتهاونون يف إجراء هـذا الفحـص         إذ إن العديد من   . العصيات السلية 
  . هذا لعمري هو ما نسميه الطب السيئو

فقد اجته تفكـريه مباشـرة إىل   ،  فقد قام بأداء واجبه على خري وجه       الصحي املساعدأما  
ومل يقصر يف بذل الوقت     . وأعطى املعاجلة الصحيحة  ،  ه بفحص البلغم  وقام من فور  . السل

مث قرر احتمـال إصـابة      . واجلهد لشرح كل شئ بطريقة ودية لكل من املريض وزوجته         
الزوجة واألطفال بالعدوى وأعطى املعاجلة الوقائية للفتاة الصغرى الحتمـال التقاطهـا            

بل ساعد األب   ،  اإلبنة من السل  وب  ومل يتوقف دوره على شفاء األ     . للعدوى من والدها  
أصبحوا وعم اخلري كل أفراد األسرة     نتيجة لذلك فقد    و. أيضا على اإلقالع عن التدخني    

  . أقل فقرا من ذي قبل
  

  تشخيص خاطئ
 سعالمن  يشكو، شاب يف العشرين من العمر وهو، كان السيد كمال

  األصفر البلغمازداد لديه و، سعاله وساء شديدة برد برتلةوأصيب ذات شتاء . التدخني
 شعاعية صورةخاص أرسله لعمل  وبعد مرور عشرة  أيام ذهب الستشارة طبيب. اللون
لقد كشفت و. الشعاعية الصورةوكان عليه أن يدفع أتعاب الطبيب وتكاليف . للصدر
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وشخص الطبيب . الصورة عن وجود ظالل خفيفة  يف اجلزء العلوي من الرئة اليسرى
اإليزونيازيد ووبدأ معاجلة السيد كمال بالريفامبيسني ، بالسل إصابةا حالة احلالة على أ

وسرعان ما شعر السيد .  للتحري عن العصيات السليةدون أن يقوم بفحص البلغم
لدفع تكاليف أسبوعني آخرين من  إال أنه مل يعد ما معه من مال يكفي، كمال بالتحسن

 مستشفياتارجية بأحد ـيادة اخلـذهب إىل الع فقد لذلكو. زيارة الطبيب املعاجلة أو
إعطاء عينتني وطلب منه ، السينية باألشعة التصوير بإعادةوهناك قام الطبيب . املنطقة

 طبيعية األشعةوكانت نتيجة .  قام بفحصهما للكشف عن العصيات السليةمن البلغم
  . سلبيتني البلغم عينتاكما كانت 

 رئوي بالتهابمل يكن مصابا بالسل بل يد كمال بأنه ـوأخرب الطبيب الس
مل  ألنه إذا، التدخني عن اإلقالعونصحه بإحلاح بضرورة . خفيف مت شفاؤه منه اآلن

يتعرض  كما أنه قد، يتوقف عن التدخني فسوف تعاوده اإلصابة بااللتهاب الرئوي
 أصبحووتوقف السيد كمال بالفعل عن التدخني واختفى السعال متاما . ألمراض أخرى

  . يتمتع بصحة جيدة
 تشخيص السل تشخيصا مؤكدا باالعتماد على صورة األشعة تستطيع الإنك   :التعليق

لذلك فإن و. بني السلوهاب الرئوي ـألن هناك تشاا كبريا بني االلت، السينية وحدها
يتلقون معاجلة مضادة للسل ال داعي و، لق الشديدـكثريا من املرضى يتعرضون للق

على أساس صورة شعاعية  الطبيب قد بىن تشخيصه للسل رد أن، ويلةهلا شهورا ط
أن تقوم بفحص  فالبد منلذلك و. مل يكلف نفسه عناء فحص بلغم املريضو، فحسب
سلبية يف ثالثة  فإذا ما كانت نتيجة الفحص ؛ليةـللكشف عن العصيات الس البلغم
انت الظالل نامجة عن اإلصابة فإن ك، رر األشعة السينية يف األسبوع الرابعـك، عينات

  . اختفاءها يف غضون أسبوعني أو ثالثة وبااللتهاب الرئوي فسوف تالحظ حتسنها أ
  

  حالة التهاب رئوي
 عاما إىل مستشفى املنطقة على أنه مخسنيأدخل السيد شاهني البالغ من العمر 

بارتفاع يشعر و شديد سعالفقد كان يشكو من . حالته هي إصابة بااللتهاب الرئوي
أمل كما بدأ يشكو منذ ثالثة أيام من . احلرارة منذ فترة تراوحت بني سبعة وعشرة أيام

 وأنه يف حممر وجههوالحظ الطبيب أن .  يزداد مع الشهيقباجلانب األمين من الصدر
. سريعا نبضهو مرتفعة حرارتهكما كانت ، التنفس يف صعوبةوجيد ، حالة اعتالل واضح
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ومل يستطع يكن السيد .  متفرقة يف جانيب الصدر)كركرة (قعةفركما مسع الطبيب 
لكن الطبيب مل : شاهني أن يأخذ نفسا عميقا بسبب أمل يف اجلانب األمين من الصدر

 ظالال خفيفة للصدر السينية األشعة صورةوأظهرت . يستطع مساع أي احتكاك جنيب
  . منتشرة يف اجلانبني

بالتهاب رئوي قصيب ووصف له يد شاهني مصاب ـوقرر الطبيب أن الس
فطلب الطبيب من السيد ، وتفاقمت احلالة بعد ثالثة أيام رغم املعاجلة. األموكسيسيلني

فأخربه السيد شاهني بأنه بدأ منذ عدة أشهر  ، شاهني معلومات دقيقة حول ظروف مرضه
ىل وقبل قدومه إ، كما كان يسعل سعاال خفيفا، تناقص الوزنويعاين من شعور بالتعب 

  . أخذ يشعر باحلمى الشديدةواملستشفى بعشرة أيام تفاقمت هذه األعراض الثالثة 
فبادر إىل ، ومن خالل هذه التفاصيل رجح الطبيب إصابة السيد شاهني بالسل

  . إرسال عينتني من بلغم املريض إىل للفحص الذي كانت نتيجته إجيابية
عطاء املريض املعاجلة ور إـبدأ على الف صـنتائج الفح وعند تلقي الطبيب

. حالة املريض بصورة ملحوظة خالل أيام وبالفعل حتسنت. الكيميائية املضادة للسل
رتله الستكمال ـسرعان ما عاد السيد شاهني إىل مو، واختفت احلمى بعد عشرة أيام

  . املعاجلة هناك إىل أن حتقق له الشفاء التام
  

ولكنه ال ، صاب بالتهاب رئوي حادـ مأنه على مريض السل أحيانا وقد يبد :التعليق
ولكنك إذا استجوبته جيدا فسوف جتد يف معظم األحوال أن . يستجيب ملعاجلة االلتهاب

هناك أعراضا أخرى ظهرت منذ أسابيع أو شهور اشتدت وطأا مؤخرا فحملته على 
  . اللجوء إىل املستشفى

19املضاعفات  

191- التهاب اجلنبة pleurisy التجمع القيحي (والدبيلة (empyema  سيأيت
  . 149 الصفحة يف ذكرمها بالتفصيل

  

192-  اجلنبوي  يزـ نتيجة لتسرب اهلواء إىل احلالتلقائي استرواح الصدرحيدث
اجلانب الذي يقع فيه هذا  يسبب أملا مفاجئا يف الصدر يف، نتيجة النفجار تكهف سلي

  . دبيلة سليةاألمر إىل وقد يتحول . احليز مع صعوبة شديدة يف التنفس
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193165جتد وصفا له يف الصفحة و، التهاب احلنجرة السلي .  
  

194- االحتقاين الناجم عن الضغط الراجع الناجم عن        فشل القلب ( القلب الرئوي
وميكن أن حيدث هذا    ،  وقد حيدث يف حالة التخرب الشديد الشامل للرئة       ) الرئة املتضررة 

على . بعد أن خلف وراءه الكثري من التندب املرض قد توقف  الفشل حىت ولو كان نشاط      
  . أن املعاجلة املبكرة للسل تقلل من احتماالت حدوث هذا الفشل

  

1-95-  اشيالورم الرش Aspergillomata  
مما يؤدي إىل   ،  قد تظل  التكهفات السلية اليت شفيت واندملت مفتوحة يف بعض األحيان           

  اشييف هذه احلالة ميكن أن و. )وهي نوع من الفطريات الناقصة   (ة  إصابتها بالفطريات الرش
يسبب يف بعض    وهذا. تظهر يف صورة األشعة السينية كرة من الطفيليات داخل التكهف         

فإذا ما اسـتمر    .  ميكن أن يكون قاتال    )خروج الدم مع السعال   (األحيان نفثا شديدا للدم     
 أن تفكر يف قطـع هـذا التكهـف          كانت اإلمكانيات اجلراحية متوافرة فيجب    والرتف  

للتلف الشديد من جـراء      وظائف الرئة قد تعرضت    غري أنه يغلب أن تكون    . واستئصاله
  . فال يتحمل املريض هذه العملية، اإلصابة بالسل

 

 2االنصباب اجلنيب والدبيلة    
21كيف تصاب اجلنبة   
  : رق ثالث هي بإحدى ط، اليت هي جزء من اجلهاز التنفسي، قد تصاب اجلنبة 
يف األطفال ) 44الصفحة (انصباب حيدث يف غضون بضعة شهور من العدوى األولية           -1

  . شباب البالغنيو
إىل  وقد يتطور يف حاالت نادرة    ،  انصباب حيدث نتيجة مرض رئوي يف كبار البالغني        -2

  . )دبيلة(انصباب جنبوي تقيحي 
 . لرئة وبني اجلدار الـصدري  الواقع بني ا   انفجار تكهف سلي وتسرب اهلواء إىل احليز       -3

ويـسمى  ،  )دبيلـة (انصبابا متقيحا    تسبب العصيات السلية اليت خترج من التكهف      و
 pyopneumothorax" االسترواح الصدري القيحي"اهلواء والقيح معا 
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22إكلينيكيا( سريريا  كيف يظهر االنصباب اجلنيب(  
  .  غري حاد يف أسفل الصدريتطور فيما بعد إىل أمل) أمل جنبوي(أمل عند الشهيق  -1
  خفيفة وال تستمر طويال محى  قد تكون -2
  سعال خفيف مهيج -3
  عسر تنفس عند اإلجهاد -4
  رنني مكتوم عند القرع عل اجلزء السفلي من الصدر -5
  عدم وجود أصوات مسموعة تنم عن دخول اهلواء يف هذه املنطقة من الصدر -6
الـشكل  (باب اجلنيب الـضخم    ابتعاد املنصف عن املنطقة املصابة يف حاالت االنص   -7

27(  
 ، يكون فحص التوبركولني يف بعض األحيان سلبيا والسيما عند املصابني بسوء تغذية        -8

. أو يف حاالت اإلصابة احلديثة باحلصبة أو العدوى بفريوس العوز املناعي البـشري            
  . لكن حىت لو كان الفحص سلبيا يف البداية فقد ينقلب إجيابيا بعد شهر واحدو

حيدث خراج فوق اجلزء السفلي من الصدر إذا ما انتشرت الدبيلة مـن خـالل                قد    -9
ال وغري حار   ،  "بارد" تذكر أن أي انتفاخ متموج      (. اجلدار الصدري  بني األضالع    

ناشئ من عقدة ملفاويـة سـلية  وربيـة          " خراج بارد "قد يكون نامجا عن     ،  موجع
)intercostal (      طالقا من شوكة سـلية     أو خراج زاحف حول اجلدار الصدري ان
  . )87 الصفحة(

  
 الحظ أن الرغامى والقلب واملنصف قد أزحيت مجيعا ؛ضاغطانصباب جنيب مييين  – 27 الشكل

  . حنو اجلهة اليسرى
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23االستقصاء عن هذه احلالة كيفية  

القاع  يف تتكاثف االنصبابات الضخمة  . )27الشكل  (الصورة الشعاعية للصدر    -2-3-1
على أن الظالل تأخذ يف التالشي      . احلجاب احلاجز  عليك رؤية  تتعذرو. مةوختف عند الق  

ويف حالة عدم تأكدك من وجود السائل فقـم بأخـذ صـورة             . كلما اقتربت من القمة   
  . شعاعية أخرى واملريض مستلق على ظهره فهذا الوضع يساعد على حترك ظل السائل

ا ـويكون سطح السائل مستوي . لـف يظهر اهلواء مع السائ    ـويف حالة انفجار أي تكه    
وإذا ما رججت صدر املريض يف هذا الوضع مسعت صوت          ،  )28الشكل  (يعلوه اهلواء     و

  . خضخضة السائل
  

أو بواسطة أنبوب وريب إذا     (اسحب قدرا من هذا السائل بواسطة حمقنة وإبرة          -2-3-2
لعـصيات  وأرسل السائل أو القيح للفحص والتحـري عـن ا  ،  )كان القيح ثخني القوام   

  . السلية
  

التدريب الالزم فقم يف نفس الوقت  بأخذ        و إذا ما توافرت لديك اإلمكانيات       -2-3-3
فحـص  (وأرسلها للفحص حتت اهر ، )135الصفحة ) (خزعة(قطعة من النسيج اجلنيب   

  . )األنسجة

  
ـ   , . يظهر اهلواء والسائل معا   و. تكهف انفجر إىل داخل اجلنبة     -28 الشكل طح لذلك يبدو س

  )التهاب الصدر القيحي الغازي(يغلب أن يتحول السائل إىل قيح و. السائل مستويا
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24حاالت أخرى ينبغي متييزها  

  الورم -1
مثل االلتهاب الرئوي؛ أو السائل اجلنبوي الناجم عن خـراج أمـييب   (عداوى أخرى   -2

  )إذا ظهر يف الناحية اليمىن، بالكبد
  األمراض القلبية -3
  حتشاء الرئوياالواالنصمام الرئوي  -4
 
25التدبري العالجي  

       250و 236املعاجلة الكيميائية على النحو املبني يف  -1
  274  على النحو املبني يف الصفحة، املعاجلة بالربدنيزولون إذا أمكن -2
رمبا ال تدعو احلاجة إىل إجرائه أكثر من مرة واحـدة مـرة             : السائل) سحب(شفط   -3

  . تجابة سريعة للمعاجلةفاملألوف أن تكون هناك اس. واحدة
 )قد تدعو الضرورة أحيانا إىل إزالة دبيلة موضعية بالتدخل اجلراحي( -4

26النتيجة النهائية  
. ليفية القـوام و ة فقد تصبح غليظةأما إذا أمهلت اجلنب . عادة مرضية  تكون النتيجة النهائية  

  .  يف التنفسمن بعد ذلك عسراو، هذا بدوره ميكن أن يسبب انكماشا يف جدار الصدرو
  

3خين يف البالغنيالسل الد  
31كيفية نشوئه  

وعجـز  ،  ينجم السل الدخين عن انتشار عدد كبري من العصيات السلية يف جمرى الـدم             
ألن اآلفات الـصغرية يف أعـضاء        " الدخين"ويطلق عليها   (. دفاعات املريض  عن قتلها    

، )ببذور الدخن  قرن التاسع عشر أشبه   اجلسم كانت يف نظر اختصاصيي الباثولوجيا يف  ال        
  :وتدخل العصيات السلية إىل الدم  عن طريق
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وقد حيدث هذا عن طريـق العقـد   . عدوى أولية حديثةاالنتشار إىل جمرى الدم من       -1
  . أو عن طريق آفة سلية حتدث تآكال يف أحد األوعية الدموية، اللمفاوية واللمفاويات

وقد . مع تآكل أحد األوعية الدموية    ) أو بعد األولية  أولية   (استنشاط آفة سلية قدمية    -2
بسبب العدوى بفريوس   ،  حيدث هذا االستنشاط إذا ما تدنت دفاعات جسم املريض        

  . أو بسبب سوء التغذية أو الشيخوخة، مرض آخر مثال عي البشري أوالعوز املنا
أعـط  (. ةاالنتشار إىل جمرى الدم بعد عملية جراحية لعضو كان حيتوي على آفة سلي             -3

  . )بعدها ودائما عالجا كيميائيا قبل  العملية

32ملاذا يتسم تشخيص السل الدخين بأمهية خاصة  

مل يتلق مرضى السل الدخين املعاجلة املالئمة فإن هذا املرض ميكن أن يسبب وفـام                إذا
ـ            . مجيعا وإذا . هأما إذا توافرت املعاجلة املالئمة فإن الفرصة تتاح جلميع املرضى للشفاء من

تسىن لك احلصول على صورة شعاعية لصدر املريض فإن التـشخيص يكـون يف غايـة      
فقد ختفق صورة األشـعة يف      .  ولو أنه قد يكون بالغ الصعوبة يف بعض احلاالت         ؛السهولة

  . كنباألشعة متاحا يف بعض األماوقد ال يكون التصوير ؛إظهار اآلفات
ـ      ـأن امل ،  حاالت املسنني  السيما يف و،   أضف إىل ذلك   دا ـرض قد يكون خفيفـا ج

   . لذلك فقد تستبعد إمكانية حدوثهو )انظر أدناه: ’السل الدخين اخلفي’(

33 يف البالغني) إكلينيكيا(كيف يظهر املرض سريريا  

  )6اجلدول (ميكن أن يقسم املرضى سريريا إىل ثالثة أمناط خمتلفة 
  

 احلمـى من املـألوف أن تبـدأ     .أو التقليدي  "الكالسيكي"السل الدخين    -3-3-1
وهـي  . ويرافق ذلك توعك وفتور ونقص يف الـوزن  ،  بالتطور تدرجييا على مدى أسابيع    

ليس هناك منط   و. أعراض كثريا ما تعقب اإلصابة ببعض األمراض األخرى كاحلصبة مثال         
وقد يكون هناك دليل علـى  . لة والظروففهي تتباين تباينا كبريا تبعا للحا ،  معني للحمى 

قد يالحظ يف بعض األحيان تضخم      و. لكنها غري واضحة املعامل   و جود آفة سلية باجلسم   و
على أن هـذا    ،  )و يغلب أن يكون يف البالغني أقل منه يف األطفال         ( الطحال أو   الكبديف  

  . قد يعود ألسباب أخرى كثرية
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 . )100الـصفحة    (مشيموية يبات حدفإذا ما كان لديك منظار عيين فتحر عن وجود          
احبث عن  . هي تقل يف البالغني عنها يف األطفال ولكن وجودها يؤكد إجيابية التشخيص           و

فالـسل  :  )80الـصفحة   (عالمات تيبس الرقبة والعالمات األخرى للتهيج الـسحائي         
  . السحائي غالبا ما يكون سببا يف تعقيدات السل الدخين

. وزعة بانتظام  للصدر ظالال صغرية منتشرة وم     صورة األشعة السينية  وقد تظهر   
وختتلف هذه الظالل باختالف  احلاالت من ظالل مبهمة يتراوح قطرها ما بني مليمتـر               

عـشرة  و أو ظالل كثيفة كبرية احلجم تتراوح أقطارها بـني مخـسة          ‘ مليمترينو واحد
فإذا مـا اشـتبهت   . وقد ال يظهر يف املراحل األوىل من املرض أي من الفئتني  . مليمترات

ين فخذ صورة معتمة ونافذة لألشعة السينية وسلط ضوءا قويا خلـف            بوجود السل الدخ  
يكون تعداد و. فقد يظهر ذلك اآلفات  الصغرية األوىل   : الفراغات  اخلارجية بني األضالع    

ويف .  سـلبيا  التوبركولني اختباركما قد يكون    .  عادة طبيعيا أو متدنيا    البيضاء الكريات
أحيانا إىل مـا      وقد متتد هذه األسابيع    ؛ون أسابيع حالة عدم املعاجلة حتدث الوفاة يف غض      

  . بني شهر وثالثة أشهر
  
   ملخص ألنواع السل الدخين يف البالغني– 6اجلدول رقم 

  
 غري مستنشط خفي كالسيكي حاد 

 تواتر احلدوث
 

 : بسببأكثر ندرة اآلن نادر شائع
فريوس العوز املناعي 

 البشري
  أي عمر  املسنون عادة  أي عمر  العمر

 الفتورو احلمى
  ونقص الوزن

  شديد االعتدال  معتدل  جلي واضح

  ؟غري موجودة  غري موجودة  %30-1  الدرنات
قد يكون   %10  التهاب السحايا

  قاضيا
  غري موجود

تضخم الكبد أو 
  الطحال

  الاص قد يكون موجود  نادر  قد يكون موجوداً

ال تكون  قد تكون أوال ظالل يف   ظالل دخنية عادةصورة األشعة 
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  هناك ظالل  البداية  للصدر
اختبار      
  التوبر كولني

  سليب عادة  سليب غالباً  إجيايب أو سليب

الشذوذات 
  الدموية

احتمال وجود فقر 
  .اخل، الدم

فقر الدم 
  غالباً

قد يوجد فقر الدم 
قلة ) الالتنسجي غالباً(

ندرة ، الكريات الشاملة
التفاعل ، احملببات

  االبيضاضي
اخنفاض 

يوم أو الصود
البوتاسيوم يف 

  املصل

والسيما يف املسنني 
  والنساء

  ؟  طبيعي

اخلزعة 
  التشخيصية

نادراً ما تدعو احلاجة 
  إليها

: هامة ىف التشخيص  تساعد غالباً
 نقي  خزعةوالسيما

  العظم
  
غالبا ما تكـون    و. هو يصيب املسنني عادة   و،  )الغامض( اخلفي   الدخين السل  "3-3-2

غري منتظمة وقد تستمر على هذا املنوال شهورا عديـدة؛ ويغلـب أن   احلرارة معتدلة  أو     
علـى أن   . وال تظهر عادة أي عالمات مادية تساعد على التشخيص        . الدم فقريصاحبها  

غري أن  .  عن وجود آفات دخنية    الشعاعية الصورةالتشخيص يكون سهال إذا ما كشفت       
فهذه اآلفات قد ال تظهر إال      . املرضالصورة الشعاعية ال تظهر غالبا هذه اآلفات يف بداية          

وإذا مل  .  عـادة سـلبيا    التوبركولني اختبارويكون  . بعد مرور عدة أسابيع أو عدة أشهر      
سـواء   ,يتلق املريض املعاجلة الالزمة فإن حالته تسوء ببطء على مدى شهور تنتهي بوفاته       

  . أصيب أم مل يصب بالتهاب السحايا القاتل
  

لقد كان هذا الداء نادر احلدوث قبل ظهور وباء         . مستنشطالسل الدخين الال   3-3-3
وهو عبارة عن شكل خبيث حاد مـن أشـكال          . )اإليدز(فريوس العوز املناعي البشري     

. )انتشار أعداد ضخمة من العصيات السلية خالل جمـرى الـدم     (اإلنتان الدموي السلي    
 أن اآلفات ذات طبيعة      يتبني )ومن خالل الفحص حتت اهر    ( اهلستولوجيةومن الناحية   
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ويـشعر  . إال أا حتتوي على عدد ضخم من العصيات السلية        , خنرية وليست سلية منطية   
وقد تظهر أو ال تظهـر اآلفـات يف الـصورة           . املريض يف هذه احلالة باالعتالل الشديد     

 كما تكـون هنـاك      . يف هذه احلالة يكون سلبيا     التوبركولني اختباركما أن   . الشعاعية
وقلـة  ، )الالتنسجي غالبـا (قد يكون منها فقر الدم  ،   يف أغلب احلاالت   بالدم شذوذات
أو مظاهر شبيهة بابيـضاض     ) والسيما قلة الكريات البيضاء أو ندرة احملببات      (الكريات  

، ويف هذه احلالة يتوىف املريض بسرعة      .وغالبا ما خيطئ التشخيص يف هذه الظروف      . الدم
  . حيح إال بعد الوفاةوال يتم التوصل إىل التشخيص الص

  
34كيف يشخص السل الدخين  

ولعل اكتشاف أسباا هـو إحـدى       . يشيع انتشار احلمى يف البلدان احلارة      -3-4-1
لذلك ينبغي أن تذكر دائما أن إمكانية اإلصابة بالسل الـدخين هـي           و. أولويات عملك 

قد تكـون     املناسب فمسألة اكتشافك هلذا الداء يف الوقت     . احتمال قائم ال يصح جتاهله    
  . مسألة حياة أو موت بالنسبة للمريض

  

دة تزيد على سبعة أو عشرة أيـام    إذا دل التاريخ املرضي على اتصال احلمى مل        -3-4-2
فيجب أن يتجه تفكريك إىل إمكانيـة       ،  )وذا نكون قد استبعدنا معظم العداوى احلادة      (

احلمى (يا حمددا لالستقصاء عن أنواع      وينبغي أن تتبع نظاما روتين    . اإلصابة بالسل الدخين  
ويف ،  ويعتمد هذا النظام يف جانب منه على األسباب الشائعة يف منطقتك          . )اهولة املنشأ 

مثـل تعـداد    (اجلانب اآلخر على ما يتوافر لديك من تسهيالت تعينك على االستقصاء            
  . )والتصوير باألشعة السينية، وزرع الدم، الكريات البيضاء

  

إذا استطعت أخذ صورة شعاعية للصدر فيمكنك أن        . لتصوير باألشعة السينية  ا 3-4-3
، املعروف هو أن االلتـهاب الرئـوي    و. ) أعاله 1-3-3انظر  (تعتمدها كأداة تشخيصية    

غري أن من املرجح أن     ،  يتشابه يف بعض األحيان مع السل الدخين      ،  الفريوسي أو اجلرثومي  
 ؛ي باملعاجلة خالل أسبوع واحد أو حنـو ذلـك         تتحسن الظالل يف حالة االلتهاب الرئو     

ال يكفي كون صورة األشعة طبيعية الستبعاد اإلصابة بالـسل          ،  كما بينا من قبل   و ولكن
  . الدخين
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علـى أن  (قم بإجراء عملية الزرع إذا أمكن       . عادة سلبية  البلغم لطاخةتكون   -3-4-4
وقـد يكـون زرع      .)عالنتيجة ستظهر متأخرة جدا ولن تساعدك على التشخيص السري        

  . البول إجيابيا بعد ذلك
  

ال تدعو احلاجة إىل هذه االستقـصاءات إال        . االستقصاءات النوعية األخرى   -3-4-5
  . يف احلاالت الصعبة

 أن تكشف عن وجود     نقي العظم  أو   الكبدفإذا توافرت لك املرافق الالزمة ميكن خلزعة        
وتأكد إذا أمكـن مـن   . )نسيجيا(درنات السل الدخين عند فحصها فحصا هستولوجيا      

، )بدون مواد حافظة قد تقتـل العـصيات الـسلية     (وضع جزء من العينة يف وعاء معقم        
على أن النتيجة قد تصل متأخرة جدا فال        . وأرسلها للزرع للكشف عن العصيات السلية     

يف وقت  ،  ولكنها قد تؤكد تشخيصك للمرض    ،  تؤثر يف القرار الذي تتخذه بشأن املعاجلة      
  . حقال
  
وإذا كانت الصورة الشعاعية للـصدر      ،  إذا مل يكن التشخيص واضحا سريريا      -3-4-6

تأثري املعاجلـة املـضادة   فعليك أن جترب ، ومل تتوافر لك وسائل تشخيص أخرى ،  سلبية
 النوعيـة  األدويـة ومن األمهية مبكان يف هذه التجربة أن تقتصر على استعمال           . للسل

 املـشترك  مـع      )258الـصفحة    (أي اإليزونيازيد : ريه   دون غ  السل ملعاجلة املخصصة
 تشخيـصية ألسباب  و. )264الصفحة    (أو اإليثامبوتول   ) 266الصفحة  (الثيوأسيتازون  

فهما يؤثران على العديـد مـن       ،   أن تستعمل الستربتوميسني أو الريفامبيسني     إياك،  حبتة
  . العداوى األخرى إىل جانب السل

فإن احلرارة تبدأ عادة باالخنفاض خـالل أسـبوع واحـد           فإذا كانت احلالة  حالة سل       
  . )29الشكل (

وإذا ما قطعت بأن  املرض هو السل فأخضع املريض للمعاجلة الكاملة مبـضادات الـسل    
  . )218الصفحة (
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ألن املريض حتسنت حالته عند  املعاجلـة         دخين خفي  مت تشخيص املرض على أنه سل     : 29لشكل  ا

ونتيجة ،  رجل يبلغ السبعني من العمر  يشكو من محى مستمرة وفقر دم           . ادة للسل باألدوية النوعية املض  
فال توجد أي    :ومل يالحظ عليه أي داللة مباشرة على إصابته بالسل الدخين         ،  فحصه بالتوبركولني سلبية  

أضف إىل ذلـك أن االستقـصاءات       . كما أن الصورة الشعاعية للصدر طبيعية     ،  عالمات سريرية شاذة  
لكنه عندما أعطي معاجلة مكونة من البارا أمينوساليسيالت        و. ة للحمى اهولة املنشأ كانت سلبية     املعتاد

الذي ال يـؤثر  (اإليزونيازيد و "PAS”  Sodium Para  Aminosalicylateالصوديوم 
  . اخنفضت حرارته وعاد تعداد كريات الدم لديه إىل املعدل الطبيعي) على العداوى األخرى

35اجل املرضكيف تع  

يستجيب كل من السل الدخين احلاد واخلفي بصورة جيدة للمعاجلة الكيميائية           -3-5-1
وقـد تطـول   (فتنخفض احلرارة ويقل الشعور بالتوعك والفتور يف غضون أيام       . املعيارية

 أكثر مـن   أو،  ن األشعة السينية شهرا كامال    ويستغرق اختفاء الظالل م   ) هذه املدة أحيانا  
  . حيانشهر يف بعض األ

  

حالة حادة أو  من احلـاالت الالتفاعليـة          (شديد االعتالل إذا كان املريض     -3-5-2
الـصفحة   (الربيدنيزولونوتوافرت لك اإلمكانات فإن هذا الوضع يربر إعطاء         ،  )النادرة
فهذا يقلل من احتماالت تعرض حياته خلطر التسمم كمـا          . مع املعاجلة الكيميائية  ) 274

على أن مـن اخلطـورة مبكـان اسـتعمال          .  األدوية املضادة للسل   يتيح الفرصة لتأثري  
فعندما تكبت دفاعات املـريض     (الربيدنيزولون إذا مل تكن متأكدا من صحة التشخيص         

الالزمة ملكافحة عدوى مل يكشف عنها التشخيص ال تستطيع أن تزعم أنك تعاجل ذلـك           
ـ    ال جيوز لك أن تعطي املريض دو      ،  وألسباب واضحة . )املريض ان اء الربيدنيزولون إذا ك

  . )3-4-6(خيضع ملعاجلة تشخيصية 
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  قصتان حول السل الدخين
 

  مريض يراجع أحد مستشفيات املنطقة اليت جهزت جتهيزا جيدا ولكن باعتدال
 وكـان   ؛جاء إىل العيادة اخلارجية   ،   عاما 18مرسي فتح اهللا شاب يبلغ من العمر        

ظلـت  و، نه بدأ يشعر بالتعب قبل حوايل شهر     وقال إ . مرتفعة حرارتهو،  االعتالل شديد
 التعرقو احلمىوكان يعاين من    . وتتدهور من سيئ إىل أسوأ    ،  حالته تتفاقم يوما بعد يوم    

 على مدى   خفيف سعالوانتابه  ،  النحولوأخذ جسمه يف    ،  للطعام شهيتهفقد  و. الشديد
  . ومل يكن يشكو من أي أعراض أخرى. عدة أسابيع

 طبيب العيـادة اخلارجيـة إىل   أدخلهاالعتالل الشديد فقد    وملا كان يبدو عليه     
  .أحد أجنحة املستشفى

  
يف جـانيب صـدر   ) الكركرة (الفرقعاتهناك اكتشف الطبيب وجود بعض   و 

أو أي  ،  ومل يكن هناك تيبس بـالعنق     . الطحالكما استطاع أن يتحسس ذروة      ،  املريض
علم أن املالريا مرض مـألوف      وكان الطبيب ي  . أو تضخم بالعقد اللمفاوية   ،  طفح جلدي 

مل تكـن   و. ولذا كان العديد من املرضى يعانون من تضخم الطحـال         . يف تلك املنطقة  
كـان   الدخين السللكن  ،  توحي بأي اشتباه باإلصابة  بالتيفود      السرية املرضية للمريض  

، العائلةواستفسر الطبيب عن وجود حاالت سعال أو إصابات بالسل يف           . احتماال قائما 
  . جاب املريض بالنفيفأ

قام الطبيب بتوسـيع    ،  ويف إطار البحث عن دليل على اإلصابة بالسل الدخين        
استخدم منظار العني يف البحث الـدقيق عـن         و. احلدقتني باستعمال قطرة خاصة بالعني    

فوجد منطقـتني صـغريتني     ،  )100الصفحة  ( يف الشبكيتني    مشيموية درناتوجود أي   
ني ارتفاعا بسيطا جبوار أحد األوعية الدموية يف شبكية العـني           مرتفعتو مائلتني لالصفرار 

كان هذا كافيـا تقريبـا      و. مشيمويتني حديبتني مل يكن هذان النتوءان سوى    و. اليسرى
 شـعاعية  صـورة لكن الطبيب مل يكتف بذلك بل أجـرى      و .إلثبات صحة التشخيص  

  .  ملي متر5 و4 بني للصدر  أظهرت ظالال دائرية منتشرة يف الرئتني تتراوح أقطارها
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 دمويـة  لطاخات و توخيا ملزيد من احليطة والتأكد قام الطبيب بإرسال ثالث         
 للتحري  البلغم لعينات من    فحوص ثالثةكما طلب إجراء    . املالرياللتحري عن طفيليات    

وكانـت  . )فلم يكن الزرع للكشف عن العصيات السلية متاحا       ( السلية العصياتعن  
 الشبيه املخاط غـري     كما كان هناك قدر ضئيل من البلغم      . للمالريا  الدم سلبيتني    لطاختا

  . أن اللطاخات البلغمية كانت كلها أيضا سلبية بالنسبة للعصيات السلية
نتائج هذه الفحوص يف ضوء ما اكتشفه من حـديبات          إال أن الطبيب مل ينتظر      

  . ضادة للسلفبادر فورا إىل إعطاء املريض املعاجلة الكيميائية امل، مشيموية
 خالل ثالثة أيام وشعر بتحسن كبري وبـدأ يأكـل           وبدأت حرارة املريض يف االخنفاض    

  . وخالل عشرة أيام كانت حرارته طبيعية وبدأ يستعيد وزنه، جيدا
على أن يعود إىل املستشفى     ،   ملواصلة املعاجلة  املرتل إىل   بالعودةوعندئذ مسح له    

  . ول على إمدادات جديدة من األدويةإلجراء الفحوص الدورية بانتظام واحلص
كل األمور املتعلقـة     أوضح له الطبيب بعناية بالغة    وقبل أن ينصرف املريض     

قام بشرح كل هذه األمور     و.  يتصل باملعاجلة  اكل م  تشرح  إرشادية بنشرة زودهو باملرض
ملـدة   على تناوله كل جرعات املعاجلة طوال ا       تتوقف املريض حياةلعائلة املريض مبينا أن     

الطبيب قد قام    كانو،  هذا. يقضي عليه و  وإال فإن املرض سوف يعاوده     ؛املقررة بكاملها 
 حتسبا إلمكانية   أشقائه من   وثالثة والديه بفحصخالل إقامة السيد مرسي يف املستشفى       

  . لكنه مل جيد أيا منهم مصابا ذا الداءو، بالسل إصابتهم
  

فقد مت التشخيص بسهولة باسـتعمال      ،  باشرةاحلاالت امل كانت هذه حالة من      :التعليق
 احتمـال   فكـر الطبيـب  ىف     فقد  . التصوير باألشعة  السينية   و،  جهاز فحص الشبكية  

مث طلـب  ،  املـشيموية الـسلية  الدرناتولذلك فقد قام بالتحري عن ،  اإلصابة بالسل 
 تتكـون    الولكن تذكر أنت أن كثريا من مرضى السل الدخين          .  للصدر شعاعية صورة

األشـعة   الظالل الدخنية قد ال تظهر يف صـورة     وتذكر أيضا أن    ،  ديهم هذه الدرنات  ل
 يف اللطاخـة    سلبيا البلغم يكون أن   يغلبوأنه  ،  اإلصابة السينية يف املراحل املبكرة من    

وجدير بالذكر أن إمكانية إجراء الـزرع ال تتـاح  يف كـل    . املباشرة وإجيابيا يف الزرع   
  . ليك أن تقرر نوع املعاجلة قبل أن تصلك النتائجوعلى أية حال ع. األمكنة
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  مريضة تراجع مركزا صحيا ريفيا حمدود اإلمكانيات
        احلمىكانت تعاين من ،  عاما23متزوجة تبلغ من العمر السيدة أمل امرأة 

 ذهبت إىل املداوي احمللي الذي أعطاها عالجا إال .  طوال األيام العشرة املاضيةاالعتاللو
. اشتد عليها املرض إىل درجة استوجبت نقلها إىل النقطة الصحيةو حالتها ساءتأن 

فال سعال  . دون ظهور أعراض مرضية أخرىبالصداعاحلمى لديها مصحوبة  وكانت
  . لديها وال أعراض بولية وال إسهال

إال أنـه  ، مرتفعة كانت   حراراكما أن     .  أا حنيلة ومعتلة   الصحي للمساعدوتبني  
. ومل يستشعر أي تضخم يف الطحـال أو الكبـد  ، حظ وجود أي شذوذ يف الصدر مل يال 

ومل يكن يف النقطـة الـصحية       . كما مل يالحظ وجود أي طفح جلدي أو تيبس بالعنق         
ناهيك عن أن املساعد الصحي مل يكن مدربا على  استعمال املنظار          ،  منظار لفحص العني  

  . أصال
، املالريـا  طفيلي حبثا عن الدميت حتمل عينة وقام املساعد الصحي بفحص الشرحية ال   

ففكر يف  ،ة تفرز أي بلغم يستوجب الفحص    ـاملريض ومل تكن ،  لكن العينة كانت سلبية   و
 بأنواعأو رمبا   ) كاحلمى التيفية أو نظرية التيفية     (entericاحتمال إصابتها حبمى معدية     

إذا كـان أي مـن      ما  عو واستفسر عن السل  . الدخين لـبالسأو   ،العدوى من   أخرى
قرر أن يبـدأ     مث فقد   ومن  . وكان الرد أن اجلميع خبري    ،  مصابا بسعال مزمن  أفراد األسرة   

فهو يتكفل مبكافحة احلمى املعدية وبعـض أنـواع العـدوى      ،  الكلورمفينيكول بإعطاء
وإذا مل تتحسن حالة املريضة يف غضون ثالثة أيام فسوف يـشرع يف             . اجلرثومية األخرى 

ألن أقـرب  ، املستـشفى  إحالتها إىل  ومل يستطع . جلة الكيميائية املضادة للسل   إعطاء املعا 
 كما أنه ال توجد طرق أو وسائل مواصالت         ؛يوم كامل عن النقطة   مستشفى تبعد مسرية    

وكانت السيدة أمـل    . مث إن حالتها مل تكن تسمح بتحمل مشقة السفر        ،  صاحلة لالنتقال 
ملساعد  فقد ذهب ا   أيام ثالثة بعدتداد العلة لديها    نظرا الش و .تقطن جبوار النقطة الصحية   

 سـيئة وكانت بالفعل يف حالـة  ، مل تتحسن ا  هناك أبلغته أ  و. الصحي لزيارا يف املرتل   
  . للغاية

مل يكن يف وسعه أن يتريث أكثر مـن          و يف ضوء سوء حالتها على هذا النحو       
احليطـة واصـل إعطـاء      من بـاب    و . للسل املعاجلة الكيميائية املضادة   فأضاف،  ذلك

حبمـى   فقد كان خيشى أن تكون مصابة فعـال  . الكلورمفينيكول ملدة عشرة أيام أخرى  
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دم أخـرى   وزيادة يف احليطة أخذ لطاخـة       . معوية وأن تكون االستجابة للمعاجلة بطيئة     
  .  كانت سلبية أيضالكن النتيجة. لفحصها حتسبا لإلصابة باملالريا

 بتحـسن  كانت تشعر    أيام ثالثة وبعد،  ها أفضل قليال   كانت حالت  التايل اليومويف  
  . حرارا درجة اخنفضتوواضح 

وشرح املساعد الصحي للمريضة وأسرا بعنايـة       . مث متاثلت للشفاء الكامل تدرجييا    
حىت ولو شعرت   ،  طوال املدة املقررة  ،  تامة أمهية مواصلة تناول املعاجلة كاملة غري منقوصة       

  . بأا يف صحة تامة
 كانت قد أخربت املساعد الطيب بأنه ليس هناك مرضـى           العائلةلى الرغم من أن     وع

 كانت) محاة املريضة  (الزوج أمآخرون بني أفرادها إال أنه الحظ عند زيارته للمرتل أن           
وأخربته بأن السعال يالزمها منذ عام أو أكثر  إال أا ال تشعر بـأي مـرض أو               ،  تسعل
وعند فحص  . السلية  للتحري عن العصيات   بلغمها من تعينا ثالثوقام بأخذ   . اعتالل

  . فعاجلها هي األخرى معاجلة ناجحة، إجيابيتانالعينات تبني أن اثنتني منها 
وكانا قد  . ول مخس سنوات والثاين ثالث سنوات     وكان للسيدة أمل طفالن عمر األ     

 علـى   وكانت ندبتا اللقـاح واضـحة     ،   عندما كانا صغريين   جي سي اليبأعطيا  لقاح    
ولكنـهما كانـا    ،  لقد كانا يف صحة جيـدة     . ومل يكن التوبركولني متوافرا   . ذراعيهما

ولذلك  فقد أعطامها معاجلة وقائية باإليزونيازيـد ملـدة سـتة       . معرضني خلطر  العدوى   
وطلب منهم مجيعا أن يبادروا إىل مراجعة املستشفى فورا عند الشعور بأي نكـس    . أشهر

  .  أي منهم وواصلوا حيام يف صحة تامةلكن مل يشتكو. أو اعتالل
  

فـإن علـى الطبيـب أو    ، عندما تكون الوسائل واإلمكانيات املتاحة قليلة   :التعليق
سـرية  عليه أن يبحـث يف      و،  املساعد الطيب أن يبذل قصارى جهده لالستفادة مبا لديه        

 وجـه   علـى ،  تستفسرولذلك فعليك أن    .  عن معامل يسترشد ا يف تدبري حالته       املريض
أمـا إذا مل جتـد      .  بعينه السلفقد يكون هو    ،  عن املرض الذي حل بالعائلة    ،  اخلصوص

فلك أن تلجأ إىل املعاجلـة  ، بغيتك يف التاريخ املرضي للعائلة أو العالمات البدنية للمريض   
على أن هذا اإلجراء ال يرقى حبال من األحوال إىل مستوى االختبار             . كاختبار تشخيصي 

  . إال أن هذا هو خري ما ميكنك فعله، تحسن حال املريض لسبب آخرفقد ي. املؤكد
إعطائهـا  كـان مـن األفـضل اسـتمرار       ،  ويف حالة املريضة اليت عرضـنا لقـصتها       

 أن حالة املريضة كانت قد       إال .قبل التسليم بفشل املعاجلة    ملدة أسبوع  الكلورمفينيكول
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طيب صائبا حني تـبني لـه أن يف       ولذا كان قرار املساعد ال    . بالفعل بصورة سريعة  ساءت  
أضاف املعاجلـة   لذلك فقد   و. االنتظار خطرا شديدا على املريضة ال يصح أن  جيازف به          

مما عزز مـن احتمـال إصـابتها      ،  وبالفعل حتسنت حالة املريضة بسرعة    . املضادة للسل 
 ومن احملتمل أيضا  أن ال يكون حتسن حالتها اكثر من نتيجـة متـأخرة لتـأثري                  .بالسل

ولذلك ،  على أن السل الدخين مرض قاتل إذا مل يعاجل معاجلة صحيحة          . الكلورمفينيكول
انا مـن أي    ـأم رـأكثو ةـكانت معاجلة احلالة على أا حالة سل دخين خطوة سليم         

  . إجراء آخر
شديد  لكن املساعد الطيب كان، ونالحظ أن العائلة قد أنكرت وجود أمراض أخرى

 ،وعندما ثبتت لديه إجيابية بلغمها. )احلماة( الزوج سعال والدةاليقظة حني لفت انتباهه 
  .  املريضة األصليةقويا يف تأكيد تشخيص حالةكان هذا عامال 
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  الفصل الرابع 

  السل خارج الرئة يف البالغني
 

لسان : سل السبيل التنفسي العلوي يف البالغني -1
  املزمار، واحلنجرة، والبلعوم

يغلب أن يشخص سل احلنجـرة      و. واضحة للمرض يف مواضع أخرى من اجلسم      
إصابة احلنجرة بالـسل لـسان       ويف أغلب األوقات تشمل   . خطأ على أنه سرطان احلنجرة    

  .وقد تشمل البلعوم أيضا، املزمار

  العالمات السريرية للسل 1-1
ألن سل احلنجرة يظهر غالبا     ،   لبعض الوقت  البلغمتكون   و السعالقد يعاين املريض من      -1

  .الوزن فقدانيف احلاالت املتقدمة من السل الرئوي، وقد يترافق ذلك أيضا مع 
  . مع تغريات يف الصوت تتحول إىل مهس رطبحبة -2
  األذن يف أمل -3
  .وقد يكون األمل شديدا، ، وهذا يعين عادة إصابة لسان املزمارالبلع عند أمل -4
  .باللسانيف احلاالت املتقدمة جدا قد تظهر قرحات  -5
 أو يف مواضع أخرى من السبيل التنفـسي  الصوتية احلبال يف تقرحاتقد يظهر الفحص    -6

  .العلوي
  . حتريا عن العصيات السليةالبلغمافحص  -7
  .إذا أمكن باألشعة الصدر صور -8
  

12متييز السل خارج الرئة عن األمراض األخرى  
إذ يندر أن يكـون     . إن املرض الرئيسي الذي ينبغي متييزه عن السل هو السرطان         

ولكـن قـد     يكون البلغم عند الفحص إجيابيـا        وغالبا ما . لورم  اخلبيث يف احلنجرة مؤملا     ا
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تـصورت احتمـال     و عذر ذلك فإن ت . يقتضي التشخيص إجراء خزعة يف احلاالت الصعبة      
 .فجرب املعاجلة الكيميائية، اإلصابة بالسل

  
  
13التدبري العالجي  

 شـديد مل    وإذا كان هنـاك أمل    . يستجيب سل احلنجرة استجابة جيدة للمعاجلة الكيميائية      
، ملدة أسـبوعني أو     )259الصفحة  (فأضف دواء الربيدنيزولون     ،يقض عليه العالج بسرعة   

  ).ر لديكإذا تواف(ثالثة 
  

  سل الفم واللوزتني واللسان -2
وهي تظهـر يف    . اللثةإذا حدثت فيغلب أن تتركز يف        و .تندر اإلصابة بسل الفم   

 أحيـان  ونظرا إىل كون املـرض يف . ويغلب أن يكون متقرحا  ،  شكل تورم غري مؤمل نسبيا    
ون هـذه   من املرجح أن تك    و .بتضخم يف العقد اللمفاوية احمليطة    كثرية  آفة أولية مصحوبة      

 امللوث، أو   )احلليب(اآلفة وغريها من اآلفات األخرى اليت تصيب اللوزتني نامجة عن اللنب            
إال أن وجود آفـات  . الطعام امللوث يف بعض األحيان أو عن قطريات ملوثة ساحبة يف اهلواء       

  .اللوزتني قد ال يتضح سريريا
ويغلـب أن   . لرئوي املتقـدم  أما آفات اللسان فتكون عادة من املضاعفات الثانوية للسل ا         

  .غري أا تتحسن بسرعة مع املعاجلة الكيميائية. قد تسبب أملا شديدا وتكون متقرحة،
  

3التهاب السحايا السلي  
وسببا هاما من أسباب الوفاة يف      لسحايا السلي ميثل مشكلة رئيسية      يظل التهاب ا  

 ملعظـم حـاالت     لسبب األول لسلية البشرية تعترب ا   ولقد أصبحت املتفطرة ا   . بعض البلدان 
كما أن يف إمكان املتفطرات االنتهازية أن تسبب هذا املرض ملرضى  . التهاب السحايا السلي  

  ).190الصفحة (اإليدز 
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31كيف ينشأ التهاب السحايا السلي:  
أو ، ينشأ التهاب السحايا السلي يف سياق انتشار العصيات السلية من البؤرة السلية األولية

ات السلية البالغة ـحني يستقر عدد من الدرين ويتم ذلك . انتشار السل الدخينكجزء من
. وقد تستقر يف بعض األحيان يف عظام اجلمجمة أو الفقرات. الدقة يف الدماغ والسحايا

  :احليز الكائن حتت العنكبوتية مسببة ما يلي وقد تنفجر هذه العصيات يف 
  التهاب السحايا -1
  ، ة اللون عند قاعدة الدماغتكون كتلة هالمية رمادي -2
وضعي يف ـ ممما يسبب حدوث تلف، تضيق يف الشرايني املؤدية للدماغ والتهاب -3

  .الدماغ
 .وهذه اإلصابات الثالث هي اليت تشكل الصورة السريرية للمرض

  
32كيف يظهر املرض على املريض:  

، مـع  نيـة أسـابيع  اعتالل صحي عام ملدة تتراوح بني أسبوعني ومثامن املعتاد أن حيدث  
ومحـى  ، ونقصان يف الـوزن ، فقدان الشهية، ووتغريات يف السلوك،  ويج،  وتعب،  توعك
ويترتب على كل مظهر من مظاهر املرض نتائج ترتبط به ارتباطا مباشرا على النحو              . خفيفة
  :التايل

  وتيبس العنق، والقيء،  يؤدي إىل الصداعفالتهاب السحايا -1
 قد تؤثر يف األعصاب القحفية  فتـؤدي         شمل قاعدة الدماغ  النضحة الرمادية اليت ت   و   -2

  ، واحلـول ،  شـلل اجلفـنني   ، و كتدهور الرؤيـة  : إىل ظهور بعض العالمات املتوقعة      
مـن  % 40كما تظهر وذمة حليمة العصب البصري يف        .والصمم  ،  وتفاوت احلدقتني 

  .املرضى
أو فقدان  ،  بات تشنجية   فيمكن أن تؤدي إىل نو      إصابة الشرايني اليت تغذي الدماغ    أما   -3

 الدماغ إىل وقد تتعرض أي منطقة يف    .  أو أكثر  النطق، أو فقدان القدرة يف طرف واحد      
  .التلف نتيجة هلذه اإلصابة

 بعض قنوات الـسائل  )انسداد( نتيجة إحصار موه الرأسمن الشائع أن حيدث قدر من       -4
السبب الرئيـسي   املوه هو   و .النخاعي الشوكي داخل الدماغ بسبب النضحة الرمادية      

ورمبا أصبح هذا املوه    . وقد يصبح التلف الناجم عنه  تلفا دائما       . الخنفاض درجة الوعي  
  .إنذارا سيئا  مبآل املريض الذي مل تالحظ حالته طبيا  إال بعد فقدانه الوعي
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 الناجم عن النضحة املاديـة إىل ضـعف يف العـصبونات         اإلحصار النخاعي قد يؤدي    -5
  . شلل يف الساقني أو، احلركية العلوية

، أمرا مفروغا منه يف أغلب األحيان      إصابة مواضع أخرى يف اجلسم بالسل       وملا كانت  -6
 :عليك أن تتحرى عما يلي

  
  سل  العقد اللمفاوية −
إذا كـان   ( دليل يف األشعة السينية على وجود مرض رئوي والسيما السل الدخين           −

  )التصوير باألشعة متاحا
  ليهماتضخم الكبد أو الطحال أو ك −
  الشبكية  مرئية عند فحص) مشيموية( سلية )درنات( حديبات −

  . سلبيا والسيما يف املراحل املتقدمة من املرضاختبار التوبركولنيوقد يكون 
  

33 التشخيص  
والتـهاب  ،  اليت جيب متييزها هنا هي التهاب السحايا اجلرثومي        إن أهم احلاالت   

تخفيات املرتبط باإلصابة بعدوى فريوس العـوز       والتهاب السحايا باملس  ،  السحايا الفريوسي 
أمـا اإلصـابة    . ففي احلالتني األوىل والثانية تكون بداية املرض أكثر حدة        . املناعي البشري 

وجود الـسل يف العائلـة أو        و .باملستخفيات فقد تكون بطيئة البداية بالقياس إىل سابقتيها       
لكن خري دليـل علـى   . ابة بالداءاكتشافه يف مواضع أخرى باجلسم يزيد من احتمال اإلص       

وجود املرض إمنا هو ما حنصل عليه من خالل فحص السائل النخاعي الـذي يـستخرج                 
  :وتتمثل دالئل املرض بالقرائن التالية. بعملية  البزل القطين

  .مرتفع يف العادة : الضغط -1
 إىل  وقد مييل لونه  . ولكنه قد يشكل جلطة كشبكة العنكبوت     ،  صاف يف البداية  : املظهر -2

  .)خناعي(االصفرار إذا كان هناك انسداد شوكي 
تكثـر  و . خلية يف امللي متـر املكعـب       800و 200يتراوح عدد اخلاليا بني     : اخلاليا -3

 أن عدد العدالت ال يكون دائما على النحو         على(،   يف البداية  neutrophilsالعدالت  
عداد اخلاليا أعلـى    الذي نالحظه يف حالة التهاب السحايا اجلرثومي الذي يكون فيه ت          

قـد يـنخفض   و .وتتحول اخلاليا إىل ملفاويات يف ما بعد   ،  )بكثري منه يف سائر احلاالت    
  .العدد يف حالة اإلصابة باإليدز
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لكنه قد يكون طبيعيا يف املرحلة املبكرة من         من احلاالت، % 90ينخفض يف   : الغلوكوز -4
على متييز احلالـة    ض عونا كبريا    يعترب هذا االخنفا  و،  .املرض أو يف حالة اإلصابة باإليدز     

  .اجلرثومية عن احلالة الفريوسية اليت يكون الغلوكوز فيها طبيعيا
ما مل يكن   ،  من احلاالت %  10ال يكون فحص اللطاخة إجيابيا إال يف        : الباكتريولوجيا -5

أمـا إذا أمـضى     . ملدة طويلة  و  بشدة تنبيذهاجرى   و ) مل 12-10(حجم العينة كبريا    
دقيقة أو أكثر يف الفحص اهري لشرحية لطاخة مسيكـة فـيمكن أن             الفاحص ثالثني   

. وإذا كانت اإلمكانيات متوافرة فينبغـي زرع العينـة       %. 90ترتفع نسبة اإلجيابية إىل     
تكون نتيجة الزرع عادة إجيابية؛ لكن دورها يقتصر على التأكيـد املتـأخر لوجـود            و

 طبعا عن طريق أخذ املتفطرات من  أما التشخيص الباكتريولوجي فيمكن إجراؤه    . املرض
أما يف املناطق املوبوءة بفـريوس العـوز املنـاعي           و .عينات أخرى مثل البلغم أو القيح     

 .البشري فعليك أن تستخدم التلوين باحلرب اهلندي للكشف عن املستخفيات 
وكلما كان تـشخيص املـرض وعالجـه        . يكون املوت حتميا إذا مل يعاجل املرض      املآل

وكلمـا كـان   .  كلما زادت فرصة شفاء املريض بدون تعرضه لعطب خطري دائم        مبكرين،
أما إذا كان املريض يف حالـة       . كان مآله أفضل  ،  وعي املريض أكثر صفاء عند بداية املرض      

مـن  % 30و 10من املؤسف أن ما بـني       و. غيبوبة فإن إمكانية الشفاء التام تكون ضعيفة      
  . أكثر من أنواع العطبالناجني من الداء ال ينجون من نوع أو

عليك أن تبـادر  ، و يف ضوء االحتماالت القاتلة اليت تترتب على فشل التشخيص    
ولالطالع على تفاصيل   . إىل املعاجلة فورا  إذا كان يف التشخيص جمرد اشتباه بوجود املرض           

  232املعاجلة انظر الصفحة 

 

4سل التأمورPericardiumTB of the  
 

لكنه يشيع نسبيا يف ، والنوع من املرض يف أحناء كثرية من العامليندر حدوث هذا 
 ).اإليدز(س العوز املناعي البشريأحناء أخرى والسيما حيث تنتشر  عدوى فريو

  

41كيف ينشأ هذا املرض:  
عنـدما يكـون املـرض      (قد تصل العصيات السلية إىل التأمور عن طريق الدم            

كن الشائع أنه حيدث نتيجة لتمزق عقـدة ملفاويـة   ل). موجودا يف أعضاء أخرى من اجلسم 
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وجود السل   ويندر تزامن . )47 الصفحة(منصفيه وانصباب حمتواها يف احليز احمليط بالتأمور        
  .الرئوي مع هذه احلالة يف وقت واحد 

  

42 املالمح السريرية(كيف يظهر املرض على املريض:(  
  :  املظاهر التالية  على وجود التهاب التأمور اجلاف من خالليستدل

ميكن ختفيف األمل بإجالس املريض منحنيا إىل        و به املريض خلف القص،    أمل  حاد يشعر    -1
  األمام؛

  متوافقا مع النبض ؛، صوت احتكاك يسمع بالسماعة الطبية فوق القلب -2
  Tيف حالة وجود خمطط لكهربية القلب، يالحظ انتشار تغريات كثرية يف موجة  -3

  : تظهر العالمات السريرية التاليةريحدوث انصباب تأموعند 
  )أو حىت يف حالة الراحة(عسر التنفس يف حالة اإلجهاد  -1
مع هبوط ملحوظ يف ضغط الدم وضـغط النـبض عنـد            ،  تسارع تناقضي يف النبض    -2

ألن من الطبيعي أن يؤدي الضغط الـسليب      (قد ال حتدث هذه التغريات دائما        و .الشهيق
 غري أن  -إرجاعه إىل القلب   و دم من األوردة الكبرية   عند الشهيق إىل سحب ال     يف الصدر 

  .هذه العملية ال تتم إذا كان يف التأمور سائل كثري
  )يكون شديدا يف بعض األحيان(هبوط يف ضغط الدم  -3
  ارتفاع ضغط  الوريد الوداجي -4
  كبد متضخم -5
  وجود سائل يف البطن -6
  )بدرجات متفاوتة(وجود محى  -7
  .ولكنه قد يستمر يف بعض األحيان، سائلقد خيتفي صوت االحتكاك مع تكون ال -8
 الـصفحة  15 انظر الشكل (يظهر الفحص باألشعة السينية عادة انصبابا تأموريا شديدا          -9

53.(  
  . إجيابيا اختبار التوبركولنيومن املعتاد أن يكون 

وقد يسبب تكلسه   ،  قد يؤدي هذا االلتهاب إىل زيادة مسك التأمور       : التهاب التأمور املضِيق  
 أحيانا يف صورة األشعة السينية على شكل حافة رقيقة بيـضاء            التكلسيظهر هذا   و .أيضا

وقـد  ). 30الـشكل  (غري منتظمة على طول خط احلد اخلارجي لظل القلب يف الـصورة   
وهذا مينع القلـب مـن      . يشكل التأمور السميك نوعا من الدرع أو الغالف حول القلب         
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وتكون النتيجة . )ركة اليت جتذب الدم إىل القلبوتوسع القلب هو احل  (التوسع أثناء انبساطه    
  .أن القلب يعجز عن احلصول على ما يكفيه من الدم املوجود يف األوردة 

  
خالل أشهر أو أسابيع  من حدوث االنصباب، وقد ال يظهر إال بعـد               و قد حيدث التضيق   

  .ري التأمو تسبقه مؤشرات على حدوث االنصبابرمبا ظهر دون أنو .سنوات عديدة
  : و قد يأتيك املريض وقد بدت عليه املظاهر التالية 

 ونظرا إىل عدم وجود احتقان بالرئة، فإن املريض يستطيع أن يرقـد             –عسر التنفس    -1
بـسبب عـدم    ،  كما أن الفرقعات الرئوية ال وجود هلا      . بدون أن يتفاقم عسر تنفسه    

  .وجود وذمة رئوية
سبب الـضغط الراجـع يف شـبكة         ب،   يف الساقني أو يف مواضع أخرى      وذمةوجود   -2

  .األوردة
وقـد  ؛  وقد يكون املريض مصابا باالستسقاء    ؛  الكبدقد يكون هناك تضخم شديد يف        -3

  .متضخما  الطحاليكون
وهذا خيتلف اختالفا تاما عن معظم أسباب فشل القلـب         . القلب ضئيال وهادئا  يبدو   -4

  .يكرب فيه حجم القلبالذى االحتقاين 
  ).والعادة هي أن ينخفض ال أن يرتفع(مع الشهيق لوداجي ارتفاع الضغط الوريدي ا -5
  )انظر أعاله( نبض تناقضيوجود  -6
  احبث عن عالمات السل يف مواضع أخرى باجلسم -7

  

  
وهـذا   . فلم أشعة سينية جانبية تظهر تثخن  التأمور وتكلـسه     : التهاب التأمور املضِيق   -30الشكل  

  .مينع القلب من التوسع الكامل" الدرع"
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أقوى دالالت هذا   و. لب حاالت التهاب التأمور املضيق إمنا تنجم عن اإلصابة بالسل         إن أغ 
  على الرغم من وجود دليل قوي آخر هو وجود        صغر حجم القلب   النوع من االلتهاب هو   

إذا كان  ) سوداء(قم بإجراء أشعة سينية نافذة      .  احتقان الرئتني  مع عدم ،  األطرافوذمة يف   
  .د يظهر التكلس الذي يؤكد التشخيصفهذا ق. ذلك يف اإلمكان

43التشخيص  
  :يتم تشخيص التهاب التأمور السلي من خالل األمور التالية

   من اجلسم وجود السل يف مواضع أخرىقيام الدليل على -1
مـن  % 60تكون النتيجـة إجيابيـة يف       (زرع السائل التأموري، إذا كان ذلك ممكنا         -2

  )احلاالت
  )من احلاالت% 70تكون النتيجة إجيابية يف (كن من التأمور إذا أم أخذ خزعة -3

واألسباب األخرى لفشل القلـب واملـرض       ،  جيب التفريق بينه وبني مرض العضلة القلبية      
  .اخلبيث

  
44املعاجلة   

وإذا أمكن  ). 236 الصفحة(يستجيب هذا املرض بصورة جيدة للمعاجلة الكيميائية املعيارية         
 ملـغ   15تني يوميا ملدة أربعة أسـابيع، ختفـض إىل           ملغ مر  30 الربيدنيزوليعطى دواء   

وهذا اإلجراء يقلل احلاجة إىل تكرار شفط       . لألسابيع األربعة التالية، مث ختفض اجلرعة ببطء      
  . وخيفض معدل الوفيات، السائل

  .الرتح املفتوح و قلما تدعو احلاجة إىل إجراء عملية 
ولكن .  عند حدوث التضيق   حيااستئصال التأمور جرا  قد تدعو احلاجة أحيانا إىل      

وهي يف كل األحوال أفضل ما ميكنك   . فقد تكون فعالة  ،  جرب أوال تأثري املعاجلة الكيميائية    
  .إذا تعذر إجراء العمل اجلراحي، أن تفعله

  
  عمره تسع سنوات ونصف السنة حالة التهاب تأمور سلي يف صيب
). 186الـصفحة  ( erythema nodosumقبل أربعة أشهر أصيب متيم باحلمامى العقدة 

وطلب من الصيب مالزمـة     . باحلمى الروماتيزمية بيب آنذاك بأن هلذه اإلصابة صلة       وظن الط 
  .غيب عن املدرسة ملدة ثالثة أشهر وأعطي الساليسيالت ملدة ستة أسابيع والفراش
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 بـأمل شـعر   و الفتورانتابه  و ارتفعت حرارته وقبل أربعة أيام من دخول متيم إىل املستشفى،         
ويف . م يف أعلى  الـصدر ـمن ذراعه اليسرى وكتفه، مث انتشر األل يف اجلزء العلوي    غامض

ولكنه ظن أن هذا االحتكاك     .  لدى املريض   احتكاك تأموري  اليوم التايل مسع الطبيب صوت    
 بدا حنيال ومييل إىل      فحص الصيب  وعند .ناجم عن احلمى الروماتيزمية وأرسله إىل املستشفى      

 كانت. لسكون على الرغم من أنه مل يكن يبدو عليه الضيق أو االعتالل الشديد       االستلقاء وا 
مـع ارتفـاع    ،  120 والنـبض  24معدل التنفس   و) سيلزيوس( مئوية   39 حرارة الصيب 

كمـا كـان   . والسيما يف اجلانب األيسر heart murmurملحوظ يف األصمية القلبية  
ومل يكن هناك نفخة    . القلب بوضوح هناك احتكاك تأموري عال ال يسمح بسماع أصوات         

على أنه كان هناك بعض األصـمية يف        . أو متدد يف أوردة العنق    ،  أو تضخم يف الكبد   ،  قلبية
  .وتناقص يف دخول اهلواء إىل القاعدة اليسرى اخللفية، الصدر

العقدة واالنصباب التأموري لدى فىت مل تظهر عليـه           نظرا إىل وجود احلمامى    :التشخيص
عتالل الشديد على النحو املنتظر يف حالة اإلصابة بالتهاب القلب الرومـاتزمي،            أعراض اال 

املعاجلـة  بناء على ذلك، فقد بـدأ بإعطـاء         و. فقد رجح الطبيب إمكانية اإلصابة بالسل     
 شـديدة   اختبار التوبركولني وكانت نتيجة    .استقصاءاته مث باشر  الكيميائية املضادة للسل  

، وكالمها غـري    %110واهليموغلوبني   8000ريات البيضاء إىل    اإلجيابية؛ ووصل تعداد الك   
 ظال لقلب متضخم يتوافـق       األشعة السينية  كما أظهرت .متوقع يف حاالت الروماتزم احلاد    

، مع قدر من التفاعل اجلـنيب        )53  الصفحة 15انظر الشكل   (مع حالة االنصباب التأموري     
  .الرئتني ومل يالحظ أي شذوذ يف ساحة . يف القاعدة اليسرى

وعلـى  . واخنفضت احلـرارة ،  و يف غضون أربعة أيام من املعاجلة أخذت احلالة يف التحسن          
علت أصوات القلـب مـن      ،  الرغم من استمرار صوت االحتكاك ملدة عشرة أيام ألخرى        

اليت أخـذت يف اليـوم العاشـر         صورة األشعة السينية     وأكدت. أصبحت طبيعية  و جديد
أن االنـصباب قـد     ،  لم الثالث الذي صور بعد شهر واحد      أثبت الف ، و تضاؤل االنصباب 

 العقد اللمفيـة النقرييـة      غري أن الصورتني  الثانية والثالثة أظهرتا تضخما يف        . اختفى متاما 
الثة سـنوات تكلـسا يف هـذه        وأظهرت صورة األشعة السينية اليت أخذت بعد ث       . اليمىن
  .نعم املريض بالشفاء التام و.املنطقة

كان اختبار التوبركويل الذي أجري     ، و فكان الوالدان طبيعيني  ،  كلهالة متيم   عائو مت فحص    
  . نشطمصاب بسل رئويأما والد األم فقد تبني أنه . لشقيقه  سلبيا
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5سل العقد اللمفية  
  
51مالحظات عامة:  
على النحو املوصـوف يف الـصفحة        ،   مثيله يف األطفال   به سل العقد اللمفية يف البالغني     يش
  :إال أن هناك بعض االختالفات اليت حيسن التركيز عليها. 70
 نشأت عن   ترسبات سرطانية تذكر أن العقد املتضخمة يف البالغني قد يكون مردها إىل            -1

وغالبا ما ترتبط العقد الصلبة الواقعـة خلـف النهايـة           . أولية يف منطقة الرتح    سرطانة
ابة شيوعا يف بعض البلدان مع      تزداد هذه اإلص  ، و الداخلية للترقوة بوجود سرطان رئوي    

  .تزايد انتشار عادة التدخني فيها
   . سل العقد اللمفية الطرفيـة مـع احلمـى         يترافق   ال،  ويف البالغني ،كما يف األطفال     -2

على أننا نشاهد مـن حـني آلخـر    . بصورة خفيفة يف بعض األحيان    لكن قد حتدث  و
لشعاعية لصدورهم عقـدا    حدوث محى شديدة جدا لدى البالغني الذين تظهر الصور ا         

  .وقد تكون هناك عقد ملفية متضخمة يف العنق أيضا. ملفية متضخمة يف النقري والرغامى
غـري أن وجـود   . احتماالت قوية ) مآل املرض (إن احتماالت بقاء املريض على قيد احلياة        

  . جيوب مفرزة متعددة حيدث قدرا كبريا من التندب يف منطقة هذه اجليوب
 غري أنه قد يكون سلبيا يف حاالت سوء التغذية          ، فيكون إجيابيا عادة   لتوبركولنياختبار ا أما  

 .)62 الصفحة(أو سواها 
  

52املعاجلة  
 : حتـذير  .216جيب إعطاء املعاجلة الكيميائية على النحو املوضح بالتفصيل يف الـصفحة            

وايل ربع جمموع   ميكن أن تفعله هذه العقد عند معاجلتها، ففي ح         يستحيل عليك أن تعلم مبا    
مـن  % 20 يفو. بل وقد تظهر عقـد جديـدة      . املرضى قد يتضخم حجمها أثناء املعاجلة     

ورمبا كان هذا كله مـن      . قد تتكون جيوب يف بعض األحيان     ، و احلاالت قد حيدث خراج   
 .قبيل فرط احلساسية التفاعلية للتوبركولني الذي تطلقه العصيات السلية عند القضاء عليهـا     

فسوف ختتفي هذه العقد يف النهاية بفعل املعاجلة املـضادة          ،  إذا حدث ذلك  عاجلة  ال تغري امل  
  .للسل
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 أنه ال تزال هناك بعض العقد إال أـا ال           من املرضى الذين متاثلوا للشفاء     %5 وقد حتس يف  
الـصفحة   ( دواء الربيدنيزولونكما أنه ال ضرورة إلعطاء. تسبب  أي متاعب يف املستقبل   

ولكن يف حال وجود خراج كبري متموج، ميكن للربيـدنيزولون أن           . ينيةبصورة روت ) 259
وإذا . كما يساعد على اختفاء اخلراج بدون اللجوء إىل اجلراحـة ، حيول دون نشوء اجليوب   
فهو يساعد على   ؛  فاستعمله يف حالة وجود عقد منصفية جسيمة      ،  توافر لديك الربيدنيزولون  

ولـو يف   ،  ألنه يـؤدي  ،  ي جتنبه قدر اإلمكان   ـينبغ ف  شفط اخلراجات  أما. اختفائها بسرعة 
ويفضل إجراء شق جراحي صـغري      .  إىل تكون اجليوب يف مسار إبرة الشفط       ،أحوال نادرة 
  .لتصريف القيح

.  يف مـا مـضى     العقد اللمفية الـسلية   و لقد كان جيرى الكثري من العمل اجلراحي على          
على أن هذا مل يعد ضروريا      .لعقد  وكانت العمليات اجلراحية تتم خصيصا الستئصال هذه ا       

واملربر الوحيد الستئصال أي عقدة هو أن تكون لديك شكوك          . مع توافر املعاجلة الكيميائية   
  .وجيهة يف صحة التشخيص

  

6سل العظام واملفاصل  
نظرا إىل تشابه مشكالت هذه األمراض يف البالغني واألطفال، فقد متت تغطية املوضوع  يف 

  .87الصفحة 
  

7اجلهاز البويل وسل الكلى  
  

71كيف ينشأ املرض:  
ويظهر املرض عادة بعـد  .  الدم من العدوى األولية أ سل الكلى عن انتشار العصيات يف      ينش

والظاهر أن السل   .  سنة 15سنوات و  5مدة طويلة من حدوث العدوى األوىل تتراوح بني         
 ترتفع فيها معدالت انتـشار       الكلوي ليس من األشكال الشائعة للسل حىت يف البلدان اليت         

ط ـني فق ـادة  أحد اجلانب   ـكما أنه يصيب ع   . الـهو نادر احلدوث بني األطف     و .املرض
  .)الكلية اليمىن أو الكلية اليسرى(

وحني ينتـشر خيـِرب النـسيج    . )القشرة(ويبدأ املرض عادة يف اجلزء اخلارجي من الكلية         
ة ـبني الكلي ) منطقة الوصل (االلتهابية املوصل   فإذا ما سدت املواد     . الكلوي ويكِون تكهفا  
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ومتتد العـدوى لتـصيب     . احلالب فقد يؤدي الضغط الراجع إىل التخريب الشامل للكلية        و
، مث إىل  )حيث ميكـن أن تتكـون القرحـات       (، وإىل املثانة    )الذي قد ينسد أيضا   (احلالب  

  .الربوستاتة واحلويصالت املنوية والربخبني
  

72املالمح السريرية(ض على املريض كيف يظهر املر(  
  تكرار التبول -1
  األمل عند التبول -2
مغـص   (قد يتحول أحيانا إىل أمل حـاد     loin) املنطقة القطنية  (أمل غري حاد يف القطن     -3

  )كلوي
والسيما إذا كان املرض يتركز بصورة رئيسية  يف الكليـة، مـع   الدم يف البول   ظهور   -4

يف البول هو العرض الوحيـد مـن أعـراض          وقد يكون الدم    . التهاب خفيف باملثانة  
ويف بعض البلـدان    . وتذكر أن من األسباب املمكنة أيضا ظهور ورم كلوي        .  اإلصابة

  .تعترب البلهارسيا سببا شائعا 
  )181الصفحة  ( الرببخانتفاخ -5
فإذا مـا   . وتكون نتيجة زرع القيح حبثا عن اجلراثيم غري السلية سلبيا         . قيح يف البول   -6

ظهور قيح يف البـول كانـت       ، و ن تكرار التبول مع األمل أثناء التبول      املريض م شكا  
  .فإن مرض السل يكون أكثر األسباب شيوعا يف هذه احلالة، نتيجة زرعه سلبية

 . يف احلاالت املتقدمةخراج القطن -7
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73كيف يتم تشخيص املرض  
على التشخيص31ريات يف الشكل يساعدك خمطط ا :  
  :الحظ النقاط التالية

فقد يكون فحـص اللطاخـة      . العصيات السلية  و افحص البول حبثا عن القيح    : البول -1
ال . يشيع وجودها يف البـول     غري الضارة الصامدة للحمض    مضلال، فاجلراثيم الالسلية  

. تعتمد على هذا التشخيص إال إذا كان هناك دالالت أخرى تشري إىل اإلصابة بالـسل              

   خمطط جمريات تشخيص السل البويل– 31الشكل 
  

 أو/و دم واضح يف البول

 مزرعة حتري السل غري ممكنة

ملدة (رار التبول أمل وتك
  )أسابيع أو شهور

 

 و

 إن أمكن

مثل (حتر السل يف مكان آخر -1
  )الرببخ

 أجر فحص باألشعة السينية للكُلَى -2
، وما إىل بعد ذلك، وتنظري للمثانة

  إن أمكن) ذلك
  

 مزرعة حتري السل غري ممكنة

  ال يتحسن
 

: حتسن
استكمل 
 املعاجلة

  جرب املعاجلة مبضادات السل
  

حتر وجود خاليا قيحية 
 أو دموية يف البول

مزرعة لتحري اجلراثيم 
  البسيطة

 

 يعاجل كالتهاب :إجيايب
 احلويضة مثانة أو كالتهاب

  سلبي
 

مزرعة لتحري 
 السل

 إن أمكن



  السل خارج الرئة في البالغين

- 174 - 

ها يف التحري عـن  أما إذا كان الزرع ممكنا فهو الطريقة املوثوقة اليت ميكن االعتماد علي          
  .بطبيعة احلال يستغرق عدة أسابيعإال أنه  ،العصيات السلية

 وأفضل وسيلة هي صورة احلويـضة الوريديـة الـيت        :عة السينية تصوير الكلى باألش   -2
  .تساعد كثريا يف حال توافرها

قم ). 181 الصفحة(الفحص السريري للرببخ واخلصيتني ميكن أن يكون مفيدا جدا           -3
فبدال من أن حتس بسطح أملس ناعم ،قـد  . أيضا بفحص الربوستاتة عن طريق املستقيم  

  . انبني أو يف أحدمهاتتحسس مناطق متجعدة يف كال اجل
  تكون عادة بدون أي شذوذات: الصورة الشعاعية للصدر -4
  .  ال جيدي عادة:اختبار التوبركولني -5
ميكن أن تبني ما إذا كانت  الكلية الثانية تعمـل           ) إذا أمكن التعرف عليها   (يوريا الدم    -6

  .بصورة طبيعية
ا مل تكن قـادرا علـى        إذ:  إجراء عدد حمدود من االستقصاءات     حني يكون يف اإلمكان      

اجلة على  فيتوجب عليك أن تتخذ قرارك باملع     ،  إجراء عملية زرع للبول أو التصوير باألشعة      
فتكرار التبول وما يصاحبه من األمل حيـدثان عـادة          . سريرية أساس ما لديك من معطيات    

ـ  .أسابيع أو شهور من رؤيتك املريض      وهذا يعين أما موجودان قبل    . يةبصورة تدرجي  ا  ومل
كان التهاب املثانة احلاد يندلع عادة بصورة مفاجئة فإنه جيعل املريض يـسارع إىل طلـب                

  .النجدة
واحبث بعد ذلك بصورة دقيقة عن دالالت اإلصابة بالسل يف مواضع أخرى والسـيما يف               

  )180 الصفحة (الرببخ 
وإذا مل  . نة البـسيط  وإذا ساورك الشك فقم بإعطاء املعاجلة املعيارية املعتمدة اللتهاب املثا          

، وتأخذ )236الصفحة (فعليك أن جترب املعاجلة الكيميائية مبضادات السل  يتحسن املريض
  .غضون عشرة أيام األعراض يف التحسن عادة يف 

  .  وصفا للتدبري العالجي هلذا النوع من السل253يف الصفحة  وجتد  
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  حالة سل تناسلي بويل
توجه ذات يوم إىل النقطة  الصحية يف إحدى . ربعني من العمرالسيد موسى يف الرابعة واأل

وكان تبوله يتكرر . منذ حوايل ثالثة أشهرعند التبول بأمل فقد أخذ يشعر . املناطق الريفية
  . بالبول يف بعض األحياندمكما أفاد أنه الحظ وجود . مخس مرات أو ست مرات ليال

  . يظن أنه قد فقد جزءا من وزنههو، وأخذ حيس بأن صحته ليست على ما يرامو
انقضى أسبوع كامل    و .ملعاجلة التهاب املثانة  مضادا حيويا بسيطا    وأعطاه املساعد الصحي    

لذلك قام بإحالة املريض إىل مستـشفى املنطقـة         و. ومل يطرأ أي حتسن على حالة املريض      
ى بفحـص   وقام طبيب املستشف  . الذي يبعد مسرية  نصف يوم عن النقطة الصحية        ،  الصغري

 يف ، املريض بعناية، ووجد أن هناك انتفاخا غري منتظم ومتجعد السطح ولكنه غـري مـؤمل          
قام بفحص املريض عن طريق املستقيم وأحس بوجود انتفـاخ غـري            و. أعلى الرببخ األمين  

  .منتظم يف الفص األمين من الربوستاتة
 اخلاليا القيحيـة     للفحص، حيث اكتشف وجود الكثري من      عينة من البول  وأرسل الطبيب   

ومل حتتـو   . كما عثر أيضا على عصيات صامدة للمحـض       . والكريات احلمراء يف الراسب   
بناء على  و .العينة على أي بيوض  للبلهارسيا رغم أن هذا املرض كان شائعا يف تلك املنطقة              

 مال الطبيـب إىل     على التاريخ املرضي للمريض   ، و ما وجده الطبيب يف  الرببخ والربوستاتة      
.  رمبا كان مصحوبا مبرض كلوي أيـضا       حالة  التهاب سلي يف املثانة     لظن أن  احلالة هي      ا

علـى أن الطبيـب   .  االستنتاجصيات الصامدة للحمض جانبا من هذا     ولقد أكد وجود الع   
؛ كان يعلم أيضا أن العصيات الالسلية الصامدة للحمض قد تكون موجودة أيضا يف البـول  

ومل تكن تتـوافر يف هـذا املستـشفى    . تشخيص جزئيا فحسبوهذا جيعل تأكيد إجيابية ال   
كان الوصـول إىل    و. جتهيزات لزرع العينة أو ألخذ صورة احلويضة الوريدية       الصغري أي   

مل تكن لدى املريض رغبة     و. مستشفى حيتوي على هذه اإلمكانيات يستغرق عدة أيام       أقرب  
  .املريض  يف القيام ذه الرحلة

يد االعتالل وكان تارخيه املرضي قصريا نسبيا فقد رأى الطبيـب أن  وملا مل يكن املريض شد    
ـ ، ومن األفضل أن يعطيه املعاجلة الكيميائية املضادة للسل        .ةـأن يراقب املريض بدقة وعناي

بفحص عينتني أخريني حبثا عن بيوض البلهارسـيا، وكانـت          توخيا ملزيد من احليطة قام      و
  .نتيجة الفحص سلبية يف احلالتني 
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واختفت األعراض املرضية مـن بولـه يف   . رعان ما حتسنت حالة السيد موسى باملعاجلة      سو
. أخذ يستعيد وزنه تدرجييا    و وازدادت شهيته للطعام  . ون مدة ال تزيد على ثالثة أسابيع      غض

كما أخرب املريض وعائلته    . ما يتعلق باملرض واملعاجلة    وقام الطبيب بعناية ولطف بشرح كل     
حىت إذا مل تعد تظهر عليـه أي       . حىت تستويف كامل املدة املقررة     ة املعاجلة مبدى أمهية مواصل  

ولذلك فقد أصبح السيد موسى يراجع      . أعراض مرضية وشعر بتحسن تام بعد بضعة أسابيع       
  .املستشفى بانتظام حىت استوىف املعاجلة

إذا تأكد ممـا  ة احلويضة الوريدية وال مما الشك فيه أنه كان من األسلم  إجراء صور      :التعليق
. ولقد تصرف املريض حبكمة بالغة    . على أن هذا مل يكن ممكنا     . كان احلالب مسدودا أم ال    

حىت لو تلفت إحدى الكليتني بسبب انسداد احلالب، فقد جرت العادة على أن اإلصـابة               و
إذا كانت سـليمة، أن تقـوم       ،  تستطيع الكلية األخرى  و. باملرض تقتصر على كلية واحدة    

  . حتول دون اإلصابة بالفشل الكلوي، وصورة طبيعيةبوظيفتها ب
  

8سل السبيل التناسلي األنثوي  
  

81كيف ينشأ  
حيدث سل السبيل التناسلي يف املرأة نتيجة النتشار الدم بعد العدوى األولية، ويصيب بطانة              

  .الرحم وبوقي فالوب
  

82كيف يظهر املرض على املريضة  
 يتم تـشخيص املـرض      ويغلب أن .  املساعدة شيوعا هو أكثر أسباب طلب      و ،العقم -1

ن هـذا  ـولذلك ينبغـي أن يتـضم  . اب العقمـروتيين  عن أسب اءـنتيجة الستقص
  .بالسل  االستقصاء دائما البحث عن عالمات اإلصابة

مع انقطـاع   (واضطراب يف نظم الطمث     ،  توعك و أمل يف أسفل البطن أويف احلوض،      -2
  . لإلياس، والرتف التايل)الطمث أو الرتف

 كـبرية   كتل بطنية وقد تتكون أحيانا تكون هناك     .تكوين خراج ميل بوق فالوب إىل      -3
  .احلجم

  احلمل املنتبذ -4
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83االستقصاءات  
  ميكن حتسس كتل قد تكون صغرية أو كبرية فوق منطقة بوق فالوب: فحص احلوض -1
 .إذا كان ممكنا،  التصوير الشعاعي للسبيل التناسلي -2
84املعاجلة  

وقد ختتفي الكتل الكبرية   ). 236الصفحة  (ن املريضة بصورة جيدة باملعاجلة الكيميائية       تتحس
  .وهلذا فإن اجلراحة الستئصال هذه الكتل غري ضرورية. نتيجة لذلك

وعلى الرغم من إمكانية السيطرة على املرض بفعل املعاجلة الكيميائية إذا ما أخذت بصورة              
هكـذا تظـل    و.دي إىل انسداد ملعته البالغة الصغر       صحيحة إال أن تلف بوق فالوب قد يؤ       

نظرا لعدم متكن البويضة من املرور عرب البوق الضيق فقد حيدث يف وقـت             و .املريضة عقيما 
، وميكن يف حـال تـوافر املعاجلـة       )يف البوق ال يف الرحم    (باحلمل املنتبذ   الحق ما يسمى    

  .وبةاستعادة اخلص واجلراحية املاهرة معاجلة انسداد البوق
  

9سل السبيل التناسلي الذكري  
  
91كيف ينشأ املرض  

وقد تأيت العـدوى  . مجيعا أو فرادى، تصاب الربوستاتة واحلويصالت املنوية والرببخ باملرض   
   .)175 الصفحة(من جمرى الدم أو من الكلية عن طريق السبيل البويل 

  

92 املالمح السريرية(كيف يظهر املرض على املريض(  
 إحدى خصتيه، ويكون الـرببخ      يف أغلب األحيان يأيت املريض شاكيا من خلل ما يف              
متجعدا ابتداء   و ويصبح صلبا الرببخ  إذ يتضخم   . هو مصدر الشكوى وليس اخلصيتني    عادة  

يكون أمله ممضا إىل حد ما، أما يف االلتهابات غري السلية فيكون أمله       و .من قطبه العلوي عادة   
ـ   ،  خراجول اآلفة يف الرببخ إىل      ـ وقد تتح  .حادا وبالغ الشدة   يتخـذ   و دـوقد يطال اجلل

لتني املنويتني عن   دائما أن تقوم بفحص احلويص    عليك  و. شكل جيب قيحي يف اية املطاف     
ن حتسس احلويصلتني علـى   وقد حتس بتجعد  الربوستاتة ،كما قد تتمكن م     .طريق املستقيم 

فإذا أمكنك حتسسهما فقد يعين ذلك أمـا        . هاالوحشي من على اجلانب    و أعالها :اجلانبني
  .غري طبيعيتني
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  .السل البويل من احلاالت تظهر على املريض أعراض وعالمات %40ويف 
  

93االستقصاءات  
  )176الصفحة (حبثا عن أدلة اإلصابة بالسل ، ما إىل ذلك، وفحص البول -1
  )117675 الصفحة(إذا أمكن ذلك ، إجراء صورة شعاعية للكلية -2
  . فائدة تذكردر أن تكون الختبار التوبركولني ين -3
  

94التشخيص  
  وأمل موضعي حاد محى وقشعريرة: حاد يف الرببخ التهاب  -1
  .يكون عادة أملس قاسيا، وتكون الكتلة السلية املتجعدة منطية املظهر:  ورم -2
  

95املعاجلة  
  .)236 الصفحة(تنجح املعاجلة الكيميائية عادة جناحا تاما 

  .عاجلة اجلراحية فال ضرورة هلا إال يف حالة الشك يف ماهية الورمأما امل
  

10 الصفاقي/ السل املعوي  
  

101كيف ينشأ  
والسل اللفـائفي   ،  السل الثانوي ، و السل األويل :  هناك ثالثة أشكال من السل البطين هي      

  . حد كبريقد يتشابه السل األويل والسل الثانوي سريريا إىل و.األعوري املفرط التنسج
ويف املاضـي كـان     . )املعقد األويل  ( البؤرة األولية    وصف  38لقد تقدم يف الصفحة      -1

 يف أوربا هو السل البقري من خالل العدوى الـيت       )أو املعقد (سبب  تكون هذه البؤرة      
، اآلفة األولية يف جدار األمعـاء     واملفترض هنا أن حتدث     . البقر) بحلي(تنتقل من لنب    

منـها مـسببة   مث تنتشر ، )البطنية(تتكون  يف العقد اللمفاوية املساريقية  لكن الواقع أا    
ويف بعض احلاالت ينشأ املرض عن طريق االنتشار الدموي عرب العقد           . معظم األعراض 

ويشيع هذا عادة يف آسيا وأفريقيـا اللـتني يظـن أن           . اللمفاوية أو من خالل الصفاق    
يهما، على الرغم من أننا ال نـزال نفتقـر إىل   اإلصابة بالسل البقري هي احتمال نادر ف  

انظر الصفحة (املعلومات الكافية حول هذا املوضوع يف الكثري من بلدان هاتني القارتني        
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عندما تنفجـر تنتـشر العـدوى إىل        و. مث تتدامج معا  ،  وتتضخم العقد اللمفاوية  ). 9
اللتصاق  نتيجةوقد حيدث انسداد     .)االستسقاء(التكهف الصفاقي فيحدث االنصباب     

أو ، بني األمعاء واملثانـة ) النواسري(وقد ينشأ نوع من الوصل . باألمعاءالعقد اللمفاوية  
  .بني األمعاء واجلدار البطين

 للمرض فيعمد مرضى السل الرئوي إىل بلـع الـبلغم، فتـؤثر            الشكل الثانوي  أما يف  -2
 )املعى اللفـائفي عـادة  ( جدار األمعاء بالعدوى     لية املوجودة يف البلغم يف    العصيات الس 

وقد متتد العـدوى إىل جـوف       . وقد تظهر النواسري كما ذكر سابقا     . حمدثة تقرحا فيه  
   . مسببة االستسقاءالبطن

وحيدث ،  هو شكل نادر من أشكال املرض     ،  األعوري املفرط التنسج   -السل اللفائفي  -3
  .األعوري -يف منطقة الصمام اللفائفي

  
102املالمح السريرية(ريض كيف يظهر املرض على امل(  

  :قد تشاهد األعراض أو العالمات التالية 
  يكثر شيوعهما: الشهية وفقدان نقصان  الوزن -1
  .فقدان العادة الشهرية ووتعرق ليلي، وإسهال، محى و،)مبهم غالبا (أمل يف البطن -2
كما يغلب أن يوجد  سائل يف البطن        . )تكون غالبا ناعمة امللمس   ( كتل بطنية    كتلة أو  -3

فيكـون  ،  قد يكون السائل غزيرا حبيث ال تستطيع أن تتحسس أي كتل          و. )استسقاء(
رط ويف حالة السل اللفائفي األعوري املف     . االستسقاء يف هذه احلالة هو العالمة الوحيدة      

كما ميكن حتسس كتلة يف أسفل اجلزء األميـن مـن           ،  التنسج قد يشعر املريض باألمل    
وقد .  مرضية يف مواضع أخرى من جسم املريض       قد ال تالحظ أي عالمات     و .  البطن

  .حيدث خلط بني هذا النوع من السل وبني سرطان األمعاء 
   وانتفاخ يف البطناالنسداد املعوي مع أمل حادمن ) هجمات(نوبات  -4
إذا كان املرض نامجا عن ابتالع البلغم من قبل املريض املصاب بالـسل             ،  سعال وبلغم  -5

  ).الشكل الثانوي(الرئوي 
  

103التشخيص:  
ويـشكو مـن    ،  ينبغي أن تشتبه يف إمكانية وجود السل البطين يف أي مريض يفقد وزنه            " 

وليكن اشتباهك أشد إذا تبني لك وجود كتلة        . ويعاين أملا مبهما يف البطن    ،  ارتفاع  احلرارة  
  "سائل يف البطن بطنية أو



  السل خارج الرئة في البالغين

- 180 - 

أنه ميكن االستعانة  على .وينبغي لك يف كل األحوال أن تبين تشخيصك على أساس سريري   
  :مبعطيات اإلجراءات التالية 

  

  باألشعة السينية فحص األمعاء  -
أو إجراء تنظري   ،  فحص خزعة من عقدة ملفاوية أو من الصفاق تؤخذ بعملية جراحية           -

  ).أنبوب مضاء إىل األمعاء إدخال(للبطن 
يف أو من القـيح املوجـود       ،   من شفط السائل من جوف البطن      زرع املواد املتجمعة   -

  .اجليوب
ويف بعض األحيان يشكو املريض فقط من أمل بطين مبهم متكرر وال يكـون هنـاك أي              

أما يف حالـة تعـذر      . مظهر على وجود سوائل أو كتل حمسوسة، وقد ترتفع احلرارة قليال          
 فـإذا  جتربة تأثري املعاجلة الكيميائية،إجراء أي من هذه االستقصاءات السابقة فمن األفضل      

  .التحسن  زالت األعراض وبدأ املريض يف كان سال،
  

104املعاجلة  
، ، إذ ختتفي الكتـل مجيعـا      )236الصفحة  (عادة شديدة الفعالية    تكون املعاجلة الكيميائية    

، بعـد شـفائه  ، و لكن قد حيدث يف بعض األحيان أن يتـرك املـرض         .حىت الكبرية منها  
هذا قد يـؤدي إىل حـدوث     و. اقمث تندب يف مواضع االلتص    ،  التصاقات بني عرى األمعاء   

وإذا كانت كمية السوائل كـبرية      . انسداد ميكانيكي يف األمعاء رمبا تطلب تدخال جراحيا       
ويفضل يف هذه احلالة إضافة دواء الربيدنيزولون إىل املعاجلة الكيميائية          . فيتعني عليك شفطها  

 .، إذا كان متوافرا)274الصفحة (
 
  

105الناسور الشرجي  
إال أنه قـد  ، هو قد يزيد السل البطين تعقيدا  و. ر أو جيب يظهر يف منطقة الشرج      وهو ناسو 

، يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت االنتشار و.  يكون اآلفة الواضحة الوحيدة يف هذه احلالة      
لكنه قد يكون نامجا عن التهاب تقرحـي        و .اـيعترب السل أكثر أسباب هذا الناسور شيوع      

أو عـن حـاالت   ،  Crohn’s disease" رونـك"أو عن مرض ، ييف القولون التقرح
  .ويف حالة كونه سلي املنشأ فإنه يتحسن سريعا باملعاجلة الكيميائية. مرضية أخرى
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11سل العني 
  

وقـد مت وصـف   . العمرع من السل يف أي مرحلة من مراحل قد حيدث هذا النو  
  .97لصفحة يف ا، أمناطه املختلفة  يف القسم اخلاص بسل األطفال

  

12سل الكظر  
  

121مالحظات عامة:  
مرض (سببا مباشرا لنصف حاالت قصور الكظر ، قد يكون السل يف البلدان اليت ينتشر فيها     

عن طريق جمرى   ،  )يف حال اإلصابة بالسل   (وتصل العصيات السلية إىل الكظرين      . )أديسون
  .الدم

قـد  و. والضعف العـام  ،  ب الشديد التع:  هلذا النوع من السل هي       و األعراض الرئيسية  
مثة داللة قيمة وشائعة  تساعد على تـشخيص          و .يضاف إىل ذلك تكرار  القيء واإلسهال      

يف املناطق اليت تتعرض للضغط     ،  على وجه اخلصوص  ،  هو حيدث و. هي  تصبغ اجللد   ،  املرض
ـ  – التصبغ  يف بقع داخل الفم     كما حيدث   .  كاملرفقني والشوكة الصدرية السفلية    ذه  وهل

من و. السيما يف األعراق اليت يكون اجللد لديها متصبغا بصورة طبيعية        ، و العالمة قيمة كبرية  
وقد يساعد اختبار التوبركـولني أحيانـا علـى         . أعراض املرض أيضا اخنفاض ضغط الدم     

  .التشخيص
دون املـستوى الطبيعـي      فيغلب أن جتده     لصوديوم املصل وإذا استطعت أن جتري اختبارا      

األشيع من هذا هو ارتفاع مستوى بوتاسـيوم البالزمـا          و. ار القيء واإلسهال  بسبب تكر 
  .بسبب نقص  األلدوستريون

 ميكـن أن تظهـر      – يف حال متكنك من احلصول عليها        –مث إن الصورة الشعاعية للبطن      
مـن املعتـاد أن     و.  من حاالت اإلصابة باملرض    %20تكلسا يف منطقة الكظرين يف حوايل       

إال أننا ال نستطيع أن نتثبت من تضخمهما ، لكظريتان  املصابتان متضخمتني   تكون الغدتان ا  
مها وسـيلتان غـري     و(إال عن طريق الفحص باملوجات فوق الصوتية أو بالتصوير املقطعي           

  ). متاحتني يف أغلب األحوال
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إال أن عليك أن تضع يف اعتبارك دائما إمكانية وجـود           . وقد يسبب اإليدز نفس األعراض    
وال تنس أن تبحث عن بقع التـصبغ  . ديسون الذي تستطيع أن تعاجله معاجلة فعالةمرض أ 
  .يف الفم

  

122املعاجلة  
، على أن من الضروري دائما تعويض       )236الصفحة  (ميكن شفاء السل باملعاجلة الكيميائية      

اهلرمونات الضائعة بسبب املرض، ولذلك ينبغي عليك إرسال املريض إىل طبيب خمـتص يف       
  . املستشفياتأحد

  

13والسل حتت اجللدي ، السل اجللدي  
 )اخلراجات السلية(

  
وإذا متكنـت مـن   . ال يشيع السل اجللدي كثريا ولكن يغلب أن يغفل تشخيصه       

التشخيص الصحيح حلالة من حاالت السل اجللدي، فقد يساعدك هذا أيضا على اكتشاف             
  . من احلاالت اجللدية النامجة عن السلومثة أمناط خمتلفة. السل  يف مواضع أخرى من اجلسم

  

131اآلفات األولية:  
  .102انظر الصفحة 

  

132احلمامى العقدة  
ليس دائما، ، ووحيدث عادة. للتوبركولني احلساسية فرطهذا الداء هو منط من أمناط 

هو أقل حدوثا يف  أصحاب اجللد الداكن عنه يف  و.متزامنا مع حدوث العدوى األولية
قد يكون السبب يف ذلك أن اآلفات اجللدية تكون أقل وضوحا على اجللد و. بشرةبيض ال

يذكر لنا طبيب هندي أنه بعد أن تعلم كيفية التعرف على داء احلمامى  و.األمسر أو الداكن
والسل ليس هو . العقدة يف أوربا، أصبح يشخصه مرتبطا مع حاالت سل كثرية يف اهلند

 اتـمن بينها  العدوى بالعقديأسباب أخرى فهنالك . اءالسبب الوحيد حلدوث هذا الد
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streptococcal infection ،واألدوية، والساركويد sarcoidosis ، واجلذام، وداء
  .coccidioidomycosis والفطار الكرواين،  histoplasmosis النوسجات

 يف  اإلنـاث  أكثر شيوعا عند     ولكنه. ونادرا ما يظهر هذا النوع من السل قبل سن السابعة         
وقد ينتاب املرأة املـصابة  . الفتيات عند تشتديبدأ هذا الداء غالبا  حبمى قد     و. كل األعمار 

  .مصحوبا بسخونة كما هي احلال يف احلمى الرثوية وأمل يف املفاصل الكربى قد يكون ممضا
تكون هذه  و.  ظهور آفات يف مقدم الساقني حتت الركبتني       أوضح مظاهر هذا الداء هو        

 و تبدو عند اللمس عميقة حتت اجللـد       .داكنة  احلمرة     و مؤملة، و آلفات عقيدية إىل حد ما    ا
وقـد  . غري منتظمة احلوايف   و ملم 20-5يتراوح قطرها بني    و. ليست يف نسيج اجللد نفسه    و

 .فتكون منطقة صلبة مؤملة قامتة احلمـرة ) فوق الكاحل عادة(تتداخل هذه البقع  أو اآلفات     
  .هذه اآلفات على مدى أسابيعقد يتكرر ظهور و

وعـن أي   ،  وإذا اشتبهت بوجود احلمامى العقدة فاحبث بدقة عن بينات تؤكد وجود السل           
على . ويكون اختبار التوبركولني عادة شديد اإلجيابية   . سبب من األسباب اليت ذكرناها آنفا     

مـع  ،  شـديدا ويجا جلديا   ،  أن اجلرعة الطبيعية من التوبركولني قد تسبب استجابة عامة        
لذلك فينبغي عليك أن تعطي املريض عـشر اجلرعـة الطبيعيـة أوال             و. ارتفاع يف احلرارة  

إذا كانـت    و .و إذا مل حيدث رد فعل فيمكنك أن تعطيه اجلرعة الطبيعية           ).292الصفحة  (
  .هناك إصابة سلية فإن احلمامى العقدة تتحسن بسرعة كبرية مع املعاجلة

  

133اآلفات الدخنية  
 املصابني بعدوى فريوس العوز املنـاعي       رة احلدوث، إال أا أكثر شيوعا يف      اآلفات ناد هذه  

الـصفحة  (وقد تأيت مترافقة مع اإلصابة بالسل الدخين العام أو بدونه           . البشري والسل معا  
  :وهناك ثالثة أشكال هلذه اآلفات هي ). 152

  بقع صغرية متعددة حناسية اللون -1
  تشكل بثرات وف يف الوسط حطاطات متعددة تنخس-2
أو  على جـدار الـصدر   قد تظهر وخراجات متعددة حتت اجللد على الساعد والساق؛      -3

  .خراجات حوايل الشرج: اإلليتني
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134السل الثؤلويل  
وجنـدها عـادة يف املهنـيني    .  ضد السل عند املرضى ذوي املناعة العالية تظهر هذه اآلفات  

ال حيـدث   و. ية اجللدية على األجزاء املكشوفة من اجلسم      وتظهر اآلفات الثؤلول  . الصحيني
  .)احمليطة ا(للمفاوية الناحية معها عادة أي تضخم يف العقد ا

  

135قرحات الفم، واألنف، والشرج  
  .وقد تكون مؤملة. حتدث هذه اآلفات يف احلاالت املتقدمة من السل

  

136 سل اجللد(اخلنازير اجللدية(  
بسبب آفة سلية كامنة، تنطلق عادة من عقدة         غزو مباشر وتداع للجلد       السل عن  ينشأ هذا 

  .وتتكون بسببها عادة جيوب تترك ندبات بعد شفائها.  وأحيانا من العظم أو الرببخ-ملفية
  

137الذئبة الشائعة  
ـ  و ظهوره يف جسر األنـف يشيعو. الرقبة ويصيب هذا السل كال من الرأس   . دينـيف اخل

ـ  ـقد تسبب تن  و. مية الشكل، قد تتقرح يف بعض األحيان      عقيدات هال تظهر  و فا ـدبا عني
ومن النادر رؤية العصيات السلية يف هذه احلالة إال أن اختبار التوبركولني            . تشويها للوجه و

  .وهي إصابة مزمنة وقد خيطئها التشخيص لسنوات عديدة . يكون إجيابيا عادة
  

138الطفحات السلية  
تظهر يف شكل    و .كما ترتفع ارتفاعا بسيطا عن سطح اجللد      . خفيفاتسبب هذه اآلفات أملا     

يسية يف اجلهـة    وتظهر بصورة  رئ   . طبقة جلدية ثخينة مييل لوا إىل الزرقة املشربة باحلمرة        
. يكون اختبار التوبركولني إجيابيا يف كل احلاالت تقريبـا        و). بطة الساق ( اخللفية من الربلة  

وإذا أمكنك التأكد من أـا غـري        . ئما عن  اإلصابة بالسل    على أن هذه اآلفات التنشأ دا     
  . فإنك لن تتمكن من العثور على السبب احلقيقي هلذه الطفحات، نامجة عن اإلصابة بالسل
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139املعاجلة  
تستجيب كافة اآلفات اجللدية وحتت اجللدية استجابة جيدة للمعاجلة الكيميائيـة املـضادة          

  .للسل
عليك أن تضع يف اعتبارك إمكانية وجـود        ،   يرتفع فيها معدل انتشار السل     ويف البلدان اليت  

وإذا سـاورك الـشك يف التـشخيص       . السل كلما واجهت إصابة جلدية مزمنة غري مؤملة       
  .اجللدي، فاحبث عن اآلفات السلية يف مواضع أخرى من جسم املريض
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   الفصل اخلامس

اعي ـالسل وعدوى فريوس العوز املن
  البشري واإليدز 

  
  

 يف أحناء HIVأصبح التزايد السريع النتشار عدوى فريوس العوز املناعي البشري 
كما أنه يسبب . تشخيص السل ومعاجلته مشكالت ضخمة يف العامل يسبب كثرية من

 17  كان هناك حوايل،1995 ففي عام. السل مشكالت ال تقل عنها يف جمال مكافحة
 ماليني حالة إيدز 6ويقدر أن . مليون حالة عدوى بفريوس العوز املناعي البشري يف العامل

كما أن . قد حدثت بني البالغني واألطفال منذ بداية جائحة فريوس العوز املناعي البشري
من % 70وكان . حوايل ثلث الذين أصيبوا بعدوى الفريوس كانوا مصابني أيضا بالسل

كانت توقعات  و.أمريكا الالتينية يف% 8ويف قارة آسيا، % 20 وهؤالء يف قارة أفريقيا،
مصابني أيضا  من إمجايل املصابني بالسل% 40 أن يكون 2000منظمة الصحة العاملية لعام 

يف جنوب غرب آسيا  من هؤالء %18أن يكون ، وبعدوى فريوس العوز املناعي البشري
  .تينيةيف أمريكا لال% 15و

  .117 فانظر الصفحة فريوس العوز املناعي البشري والسل يف األطفالأما بالنسبة ملشكلة 

   اخللفية العلمية-1
11فريوس العوز املناعي البشري واإليدز  

ويبدو أن أول ظهور هلذا     . HIV فريوس العوز املناعي البشري   ينجم اإليدز عن    
. وقد حدد الباحثون منطني من هذا الفـريوس       . يف بداية السبعينات   الفريوس يف العامل كان   

وتشيع عـدواه  ، HIV 2 وهو السائد يف بقاع العامل، والنمط الثاين HIV 1النمط األول 
جيعل اجلسم   مما   ،ويقوم الفريوس تدرجييا بتخريب اخلاليا الدفاعية للجسم      . يف غرب أفريقيا  

يرتفع فيها معـدل انتـشار   ويف البلدان اليت . عاجزا عن الدفاع عن نفسه ضد أي عدوى    
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ويف الغالبية . العصيات السليةمن البالغني حيملون    % 60 و 30بني    جند أن ما يتراوح    ،السل
 .  حتول دفاعات اجلسم دون تطور هذه العدوى إىل حالة مرضية،العظمى من هؤالء

أما إذا كان فريوس العوز املناعي البشري قد أضر ذه الدفاعات فإن التحكم يف              
يصبح من املمكن أن تتكاثر هذه العصيات مـسببة         و. يات السلية ضربا من املستحيل    العص

 كذلك احلال بالنسبة للذين حيملون عدوى فـريوس العـوز املنـاعي           و. مرض السل نفسه  
أي   قد يعجزون عـن مقاومـة      ،فهم حىت وإن مل تكن العلة قد متكنت منهم بعد         . البشري

ولذا يرتفع احتمـال    . ى اآلخرين اإلجيابيي البلغم   عدوى جديدة بالعصيات السلية من املرض     
حاالت السل يف البلدان اليت تتزايد فيها حاالت العدوى بفريوس العـوز             من حدوث املزيد 

 تبني أن مـا     ،ويف بعض البلدان الواقعة جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى       . املناعي البشري 
  .لفريوس العوز املناعي البشري ابيةمن املصابني بالسل قد أبدوا إجي% 40 و20يتراوح بني 

  
اعتمد الكثري مما ورد يف هذا الفصل على كتيب منظمة الصحة العاملية حول الـسل وفـريوس                 : مالحظة*

انظـر املرجـع يف   .  وذلك بعد احلصول على إذن املنظمة،"كتيب إرشادي سريري  "العوز املناعي البشري    
  .اية الفصل

12ريفريوس العوز املناعي البش  

  :على النحو التايل ،  بطرق خمتلفةفريوس العوز املناعي البشري ينتشر

   بني الرجل واملرأة العالقة اجلنسية -1
  )اللواط(الرجل  وبني الرجل اجلنسي الشذوذممارسة  -2
  : من خالل الدمعن طريق  -3
ـ (. نقل دم مل يتم فحصه حتريا عن فريوس العوز املناعي البشري  )أ يت يكثـر  ويف البلدان ال

املصابون بعدوى فريوس العوز املناعي البشري، قد يكون حىت الدم الذي مت حتريـه               فيها
  ).خطرا إذ ميكن أن يكون الفريوس موجودا يف الدم قبل اكتشاف األجسام املضادة فيه

 يتعـاطون بـني الـذين      هذا أمر شائع   و . تعقيما صحيحا  تعقماستخدام اإلبر اليت مل     )ب
  . املخدرات
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انظـر  : وكذلك من خالل الرضـاعة الطبيعيـة   . اخللقي االنتقال: األم إىل الطفل  من   -4
، فحوايل ثلث الولدان الذين يولدون ألمهات مصابات بعدوى الفريوس         118 الصفحة

  .بالعدوى أيضا يولدون مصابني
0  

وباستثناء النشاط اجلنسي أو تلوث الدم، فال خوف من حدوث العدوى من شـخص            
نه ليس هناك أي خطر يف رعاية املرضى املصابني باإليدز أو بعـدوى             كما أ . لشخص آخر 

على أنه ال جيـوز للعـاملني الـذين    . (الدم وطاملا توخيت احلذر عند تداول اإلبر    الفريوس
أن ،  تأكدت إصابتهم بعدوى فريوس العوز املناعي البشري، حىت ولو كانوا بصحة جيـدة            

أكثر من األشخاص الطبيعيني     صيات السلية؛ فهم  يضطلعوا برعاية املرضى الذين حيملون الع     
  ). اليت تتحول يف ما بعد إىل مرض السل،تعرضا لإلصابة بعدوى العصيات السلية

13االنتشار اجلغرايف  
لقد بلغت نسبة املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البـشري يف اموعـات               

نـوب الـصحراء اإلفريقيـة      يف بعض مدن ج   % 25 و 10السكانية النشطة جنسيا ما بني      
هي آخذة يف االزديـاد يف       و . وأجزاء من أمريكا الالتينية والسيما منطقة الكارييب       ،الكربى

جنوب شرقي   كما أا تتزايد بسرعة ملحوظة يف     . كل من أمريكا الشمالية وأوربا وأستراليا     
  .آسيا
 يغلـب أن    ،ةأمريكا الشمالية، حيث تنخفض معدالت انتشار عدوى العصيات السلي         ويف

، ولـيس   )290الـصفحة   (االنتهازية   يصاب مرضى اإليدز بعدوى جمموعة من املتفطرات      
على أن هذا مل مينع اندالع فاشيات سلية هامة بني املصابني بعدوى فريوس العـوز                . السل

بل إن البعض قد أصيبوا بالعصيات الـسلية املقاومـة لألدويـة            ). اإليدز(املناعي البشري   
ا يف البلدان اليت يرتفع فيها معدل انتشار مرض السل، فإن السل هـو املـرض                أم. املتعددة

  .الرئيسي الذي يصيب مرضى اإليدز
 بني اإلصـابة بعـدوى      ، متتد غالبا إىل عدة سنوات     ، ومتر مدة زمنية طويلة    ،هذا

وتقل هـذه الفتـرة يف      . فريوس العوز املناعي البشري وبني ظهور اإليدز يف شكله املرضي         
قد يشعر املريض أثناء   و .ل دون اخلامسة ويف املرضى الذين جتاوزوا األربعني من العمر         األطفا

 ).على الرغم من أنه يظل مصدرا للعـدوى       (دور احلضانة هذا بأنه يف حالة صحية جيدة         "
بعدوى فريوس العـوز   يعترب ظهور السل غالبا هو أوىل العالمات الدالة على إصابة املريض         و

 ال توجـد أي  من املرضى املصابني بالفريوس والسل معا    % 50يف حوايل   و. املناعي البشري 
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والوسيلة الوحيدة لتشخيص املرض هـي إجـراء        . عالمة أخرى تدل على عدوى الفريوس     
لقد ثبت أن السل حني يصيب املريض املصاب بعدوى الفريوس،           و .االختبار اخلاص باإليدز  

 .قد يعجل ببلوغ مرحلة اإليدز السريري الكامل
يعد انتشار اإليدز الناجم عن املمارسات اجلنسية بني الرجل واملرأة هو الـنمط              و

لـذلك فـإن   ، و.جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى يف الوقت احلاضر      و األكثر شيوعا آسيا  
  . اجلنسني السل قد يسبب كثريا من مضاعفات اإليدز يف

14األدوية  
غـري أن األدويـة     . ناعي البشري  ضد فريوس العوز امل    مل يستنبط بعد لقاح فعال    

 قد تؤخر بدايـة ظهـور اإليـدز         ،إذا ما أعطيت يف شكل توليفة دوائية        والسيما ،احلديثة
  .)206  الصفحة،8انظر الفقرة . (ولكنها ال تزال باهظة التكاليف. وتقدمه

15التشخيص واالختبار  
المـات  قد ال تتاح لك الفرصة لرؤية املريض إال وقد ظهرت عليه أعـراض وع             

العالمـات تكـون يف أغلـب     ولكن هذه األعراض. اإلصابة بالسل أو بأي عدوى أخرى 
ولن ميكنك اجلزم بأن لديه عدوى كامنة بفريوس العـوز          . )انظر أدناه (احلاالت غري عادية    

وملا كانـت   . أضداد الفريوس يف دمه   عن   املناعي البشري إال إذا أجريت اختبارا للتحري      
خيص مقترنة بعدم االرتياح فيحتمل أن تقضي القواعد املرعية يف بلـدك  النظرة إىل هذا التش 

كما ينبغي عليك أن تبني له      . هذا االختبار  بوجوب احلصول على إذن املريض قبل إجراء      
ما قد تعنيه النتيجة بالنسبة      و لطف األسباب اليت تدعو إىل إجراء هذا االختبار،        و بكل عناية 

  . أدناه6انظر الفقرة : )إجيابية كانت أو سلبية(إليه 
تشري عليه بنفس العناية واللطف عنـدما حتـصل        وهذا يعين أيضا أن عليك أن         

  ).انظر الفقرة أدناه( سواء كانت النتيجة إجيابية أم سلبية ،على نتيجة االختبار
و اختبار أضداد فريوس العوز املناعي البشري هو الطريقـة الوحيـدة املؤكـدة                

يف هذه احلالة يتعني   و. نه قد ال يكون متاحا يف املكان الذي تعمل فيه         إال أ . لتشخيص املرض 
  .عليك أن تأخذ مجيع احلقائق السريرية يف االعتبار عندما تتخذ قرارك حول وضع املريض
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2ريـتأثري فريوس العوز املناعي البش  
   على برامج املكافحة

  

21انتشار املرض  

البشري يف البلدان اليت يرتفع فيها معدل انتشار        تعترب عدوى فريوس العوز املناعي        
ويعترب قرابة  . السل أهم العوامل على اإلطالق يف تعريض اإلنسان لإلصابة بالسل السريري          

 ،)الذين ثبتت إجيابيتهم باختبـار التوبركـولني      (من الذين حيملون العصيات السلية      50%
انوا مصابني بعـدوى فـريوس       إذا ك  ، طوال حيام  خلطر اإلصابة بالسل السريري   عرضة  

إذا كـانوا سـلبيني     % 10 و 5العوز املناعي البشري لكن هذه النسبة تنخفض إىل ما بني           
 كلما وحيثمـا ارتفعـت      زيادة كبرية يف حاالت السل    واخلالصة هي أن هناك     . للفريوس

هذا يسبب إجهادا كـبريا للخـدمات       و. معدالت اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري     
  .الصحية

22فحص البلغم  

 بني املرضى الذين جيمعون بني السل وفـريوس         إجيابية البلغم هي أقل شيوعا    إن    
يغلب أن تتشابه أعراض اإلصابة بالفريوس مع أعـراض اإلصـابة            و .العوز املناعي البشري  

تكون النتيجة أن يشخص العامل الصحي حالة ما على أا حالة سل سلبية البلغم               و .بالسل
.  على الرغم من أن حقيقة أعراض املريض ال عالقة هلا بالسل           ،عاجلة املضادة للسل  فيعطي امل 

كما يؤدي إىل هـدر املـوارد دون أن      . هذا يعين فرطا يف استعمال لألدوية املضادة للسل       و
  . يكون يف ذلك أي عون للمريض

  

23تفاعالت األدوية  

 جتمع بني السل وفريوس  أكثر ما تشيع بني احلاالت اليت   تشيع التفاعالت الدوائية  
عـن  ) التخلـف  (معدالت االنقطـاع  وقد يؤدي ذلك إىل ازدياد      . العوز املناعي البشري  

  .املعاجلة
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24فصل املرضى  

املرضـى   واملستشفيات، جيب أن يتم فصل املرضى الذين ثبتت إصابتهم بالسل  يف
ـ  ، عن مرضى فريوس العوز املناعي البشري      ،الذين قد تثبت إصابتهم به     ث أن هـؤالء     حي

ومن املرجح عندئذ أن تتطور هذه العدوى       . يلتقطون عدوى العصيات السلية بسهولة بالغة     
  . إىل حالة سلية ثابتة

   

25لفريوس العوز املناعي البشري اإلجيابيون العاملون الصحيون  
العاملون اإلجيابيو املصل لفريوس العوز املناعي ولنفس األسباب ال جيوز أن يقوم 

  . برعاية املرضى املصابني بالسلالبشري
  

26اإلبر  
وهلذا السبب فقد توقف استعمال . اإلبرجيب توخي احلذر الشديد عند استعمال 

الستربتوميسني يف العديد من البلدان اليت يرتفع فيها معدل انتشار فريوس العوز املناعي 
.  السل بسبب اإلبر بطل استخدام دواء الستربتوميسني يف معاجلة،البشري بصورة كبرية،

  ).لالطالع على االحتياطات الكاملة 217 انظر امللحق يف الصفحة(

 

3 كيفية ظهور السل املصحوب بعدوى فريوس العوز
  املناعي البشري سريريا

بني ظهور السل يف  وبني هذه احلالة  نورد يف ما يلي عددا من االختالفات
  :اعي البشرياملرضى غري املصابني بعدوى فريوس العوز املن

  

حيدث يف هذه و.  هو أكثر شيوعا،ال سيما يف العقد اللمفية، وشيوع السل خارج الرئة -1
  .  يف العقد اللمفية نادرا ما حيدث يف أنواع السل األخرىعاماحلالة تضخم 
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و هذا ( الذي ميكن فيه عزل العصيات السلية يف عملية زرع الدم السل الدخينشيوع  -2
  ).لقا يف حاالت السل العاديأن حيدث مط ما ال ميكن

يف املراحل األوىل من العدوى بفريوس العوز املناعي البشري املصحوب . السينية األشعة -3
بالسل الرئوي، يغلب أن يكون االختالف بسيطا عن املظاهر املعتادة يف الصورة 

فية كتل كبرية من العقد اللمأما يف املراحل املتأخرة فغالبا ما تكون هناك . الشعاعية
فقد يقتصر وجود الظالل .  من الرئةالفص السفليغالبا ما يتركز املرض يف  و.املنصفية

 بينما ،يقل حدوث التكهفات يف هذه احلالة و.على الفص السفلي دون كثافة تذكر
الظالل املوجودة يف  وقد حيدث تغري سريع يف. والتأمورية اجلنبية االنصباباتتشيع 
  .الرئة

الصفحة (، مثل التورم السلي يف الدماغ معتادة غري مواضعالسل يف قد حتدث اإلصابة ب -4
  .، أو يف أماكن أخرى)103 الصفحة(، أو اخلراجات يف جدار الصدر )80

 على الرغم من التغريات الكبرية اليت تظهر يف صورة سلبية البلغم لطاخاتقد تكون  -5
  .األشعة السينية للصدر

  لبياغالبا ما يكون اختبار التوبركولني س -6
 مها األكثر شيوعا يف مرضى السل اإلجيابيني لفريوس العوز الوزن فقدان واحلمىإن  -7

تواتر السعال والبصاق كما أن . املناعي البشري عنهما يف املرضى السلبيني للفريوس
  .  عند تلك الفئة من مرضى السليقل املدمى

وى فريوس و عندما يعرض عليك مريض السل فينبغي لك أن تشتبه بإصابته بعد
  : العوز املناعي البشري إذا ما كان يعاين أيا من املظاهر التالية 

ويف املراحل املتأخرة من عدوى فريوس العوز املناعي . التضخم العام يف العقد اللمفية -
  .البشري، قد تكون العقد مؤملة وممضة كما هي احلال عند االلتهاب الشديد

  )ملة يف الفملطخات فطرية بيضاء مؤ(عدوى املبيضات  -
  إسهال مزمن ألكثر من شهر -
  اهلربس النطاقي -
احبث عن عقيدات وعائية صغرية ) : ساركومة نزفية جمهولة السبب(ساركومة كابوزي  -

  .محراء اللون على اجللد، والسيما يف منطقة احلنك
  التهاب اجللد احلكَاك العام -
  اهلربس البسيط املزمن املتزايد أو املعمم -
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  )بسبب اعتالل األعصاب( القدم شعور باحلرقة يف -
 .تقرح مستدمي ومؤمل يف األعضاء التناسلية -
  

4التعريفات التوضيحية اليت  مالحظة حول
  اعتمدا منظمة الصحة العاملية حلاالت اإليدز

  
نورد هذه التعريفات لتكون مبثابة مرجع قد يفيدك يف عملك السريري العام أو يف عملك يف 

  :ي على النحو التايلجمال مكافحة السل، وه
  

41عندما ال يكون اختبار عدوى الفريوس متاحا  

ميكنك تشخيص احلالة على أا حالة إيدز عند وجود عالمتني رئيسيتني على 
  : باإلضافة إىل عالمة ثانوية واحدة على األقل،األقل من العالمات التالية

  

  العالمات الرئيسية
 وزن اجلسم من% 10فقدان أكثر من  -
 هال مزمن ألكثر من شهرإس -
 محى مطولة ألكثر من شهر -

 العالمات الثانوية
 السعال املستدمي ألكثر من شهر -
 االلتهاب اجللدي احلكَاك املنتشر -
 إصابة سابقة باهلربس النطاقي  -
 )لطخات فطرية بيضاء مؤملة يف الفم(العدوى بداء املبيضات  -
 يف اجلسمتزايد اهلربس البسيط املزمن املتزايد أو انتشاره  -
  انتشار ظاهرة تضخم العقد اللمفية يف اجلسم -
  

قد يكون السبب يف فقدان الوزن، أو احلمى املطولة، أو السعال املستدمي، هو  :مالحظة
ولتقرير ما إذا كان املريض مصابا بالسل أو باإليدز فإن هناك عالمات . اإلصابة بالسل



   العوز المناعي البشري واإليدز وعدوى فيروس السل

- 195 - 

 ،فإذا ما أثبت أن املريض مصاب بالسل. ) أعاله3انظر القائمة بالفقرة (أكثر أمهية  أخرى
من خالل إجيابية البلغم مثال، فإن تلك العالمات األخرى قد تبني لك أن املريض مصاب 

  .أيضا بفريوس العوز املناعي البشري

42عند توافر إمكانية إجراء فحص فريوس العوز املناعي البشري  

 كانت نتيجة اختبار اإليدز ميكنك تشخيص احلالة على أا خالة إيدز إذا ما  
  : من العالمات التالية،رافق ذلك وجود عالمة أو أكثر وإجيابية

وهو حالة  (Cachexiaوزن اجلسم، أو وجود دنف  من% 10فقدان أكثر من  -
إسهال أو محى أو كليهما، ملدة ال  ، مع)متقدمة من االعتالل مصحوبة باهلزال والضعف

 .بني أي مرض آخر وبط بني هذه األعراضتقل عن شهر، مع عدم إمكانية الر
 التهاب السحايا باملستخفيات -
 )الرئوي أو غري الرئوي(السل  -
 ساركومة كابوزي -
ضعف عصيب مينع املريض من االعتماد على نفسه يف القيام باألنشطة اليومية، إذا مل يكن  -

 .هذا الضعف نامجا عن مرض آخر
 ).عدوى فطرية(داء املبيضات املريئي  -
 .  رئوي يهدد حياة املريض أو يعاوده بني احلني واحلنيالتهاب -
  .سرطان رقيب غزوي -

43 117ة انظر أيضا الصفح(األطفال(  

 إذا ، فيمكنك تشخيص احلالة على أا حالة إيدز،مل يكن اختبار اإليدز متاحاإذا  4-3-1
إذا مل (ة ـلتالي من العالمات ا، على األقل،عالمتان ثانويتان وكانت هناك عالمتان رئيسيتان

  ) :يكن هناك سبب معروف آخر لكبت املناعة
  

  العالمات الرئيسية
  فقدان الوزن أو بطء النمو على حنو غري طبيعي  -
  )ألكثر من شهر(إسهال مزمن  -
  ).ألكثر من شهر(محى مطولة  -
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  العالمات الثانوية
  تضخم منتشر يف الغدد اللمفية -
  )عدوى فطرية(داء املبيضات الفموي  -
   مثل عداوى األذن والتهاب احللق،ائعة معاودةعداوى ش -
  سعال مستدمي -
  طفح منتشر -
  

  عندما يكون اختبار اإليدز متاحا 4-3-2
إذ ميكن للوليد أن يرث من أمه أضداد فريوس العوز . إن تعريف احلالة هنا هو تعريف معقد

ذا كان حيتمل يدل االختبار اإلجيايب على ما إ و.املناعي البشري دون أن يرث الفريوس نفسه
لذلك فإن العالمات السريرية املبينة آنفا أعاله هي و. وجود العدوى الفريوسية أو ال حيتمل

  .أهم دليل على وجود املرض
على . عدوى فريوسية  وختتفي األضداد املوروثة تدرجييا إذا مل تكن هناك،هذا  

  .دوى يدل على وجود الع،أناالختبار اإلجيايب لطفل عمره سنتان أو أكثر
  

5 املضاعفات الالسلية لعدوى فريوس  
العوز املناعي البشري 

أو أنه قد . بني السل وإذ إنك قد حتتاج إىل التمييز بينها. يتعني عليك اإلملام ذه املضاعفات
أو قد تطرأ يف وقت الحق بعد أن تكون املعاجلة اليت . حتدث للمريض باإلضافة إىل السل

  :وهذه املضاعفات هي.  السل والسيطرة عليهقدمتها قد جنحت يف مكافحة

51االعتالل املبكر بفريوس العوز املناعي البشري  

يظل معظم املرضى يف حالة صحية جيدة لعدة شهور أو سنوات بعد إصابتهم 
ف الفريوس عن نفسه إال عند إصابة صاحب العدوى بإحدى ـال يكشو. بالعدوى

ك قلة من املرضى يظهر عليهم االعتالل عندما على أن هنا. ا السلـال سيم واملضاعفات
حيدث هذا عادة بعد مرور فترة  ويصبح مصلهم إجيابيا لفريوس العوز املناعي البشري؛
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يكون هذا االعتالل غالبا من  و.تتراوح بني ستة أسابيع وثالثة أشهر على اإلصابة بالعدوى
 ، وطفح، وآالم مفاصل،محى): ةكثرة الوحيدات العدوائي" (احلمى العقيدية أو الغدية"قبيل

التهاب سحائي عقيم، أو  ويف احلاالت الوخيمة ميكن أن حيدث. وتضخم يف العقد اللمفية
. ، أو التهاب األعصاب احمليطية)التهاب احلبل الشوكي(التهاب الدماغ، أو التهاب النخاع 

  .لكن هذه االعتالالت ختتفي عادة بدون معاجلة نوعية
  

52زيساركومة كابو  

يكون التشخيص سهال إذا ما وجدت عقيدات وعائية صغرية محراء اللون على 
أمعن النظر يف . على أن هذه العقيدات قد تكون أقل وضوحا يف اجللد الداكن .اجللد
  .أكثر وضوحا  فقد تكون هناك،احلنك

يرجح أن خيتلط  وأما اآلفات يف الرئة أو اجلنبة فيكون تشخيصها أكثر صعوبة
عسر  ويعاين املريض يف هذه احلالة عادة من السعال واحلمى و.نها وبني السلاألمر بي
 .ابا جنبياـانصب منتشرة أو عقيدات  عند توفرها،،وقد تظهر األشعة السينية. التنفس

فإذا ساورك أي شك فعاجل املظهر املرضي الذي ميكن . يكون االنصباب عادة مبقعا بالدمو
  . أي السل،معاجلته

  

53هاب الرئوي باملتكيسة اجلؤجؤيةااللت  

ويعاين مريضه عادة . يعترب هذا الداء أقل شيوعا يف أفريقيا منه يف املناطق األخرى  
من املرجح يف حالة إصابة املريض بالسل أن يفرز و. عسر تنفس متزايد ومن سعال جاف

وي باملتكيسة أما عند اإلصابة بااللتهاب الرئ. بلغما قيحيا مدمى مع شعوره بأمل يف الصدر
اجلؤجؤية فقد تكون صورة األشعة السينية طبيعية أو قد تشوا ظالل خاللية منتشرة يف 

 يف البلغم أو يف cystsويعتمد التشخيص احلاسم على العثور على كيسات . كلتا الرئتني
  .على أن وسائل الكشف عن هذه الكيسات قد ال تكون متوافرة لديك. غسالة القصبات

، سيطرة على مرضهأمكنت ال و لديك مريض بالسل يتلقى معاجلة جيدةو إذا كان  
 فقم أول األمر بالتأكد من عدم تزايد وطأة االلتهاب ،لكنه أخذ يشعر بعسر تنفس متزايد

فإذا مل تعثر على أي من هذه . عدم إصابته بقصور يف القلب أو ربو أو فقر دم، والرئوي
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 .ته هو إصابته بااللتهاب الرئوي باملتكيسة اجلؤجؤية يكون التفسري الوحيد حلال،اإلشكاالت
إجراء االختبارات الالزمة للتأكد من هذه األمور، فحاول إعطاء  إذا مل يكن يف إمكانكو

، باإلضافة إىل ) أقراص أربع مرات يوميا4-3(املريض جرعة عالية من الكوترميوكسازول 
هذه نصيحة من . ()ا كان متوافراإذ(مقرر عالجي متناقص تدرجييا من الربيدنيزولون 

  ).هاريس.د.،األستاذ الدكتور
  

54داء املستخفيات الرئوي  

على العثور على أبواغ فطرية  ويعتمد احلسم يف تشخيصه. قد يبدو مشاا للسل
  .يف البلغم

  

55داء النوكارديات  

ه قد يكون مكروب، وقد يبدو هذا الداء يف الصورة الشعاعية شديد الشبه بالسل
إذا ما تبني لك وجود خراجات يف الدماغ أو نسيج  و.ضعيفا للصبغة يف صموده للحمض

ويعتمد التشخيص احلاسم . رخو فالبد لك من ترجيح إمكانية اإلصابة بداء النوكارديات
عليك  ولكن. سبحية متفرعة إجيابية الغرام يف لطاخة البلغم للمرض على العثور على نبابيت

  .ن تتحرى عن العصيات السليةأوال وقبل كل شيء أ
  

6والتوعية،إجراء اختبار اإليدز  
61  فريوس العوز املناعي البشري(اختبار اإليدز(  

إن االختبار املصلي اإلجيايب لفريوس العوز املناعي البشري هو الربهان على صحة 
وهذا يعين أن  :لكن قد ال يكون إجراء هذا االختبار ممكنا يف مقر عملكو. تشخيص املرض
  ).انظر أعاله(بالتشخيص سريريا  عليك أن تقوم
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 فاقترحه على مرضى السل الذين يأتون ،يف حال توافر إمكانية إجراء االختبار  
على علم بارتباط فريوس العوز املناعي البشري مبرض  لسوف يكون كثريون منهمو. إليك

  :ا التالية للمريضمث إن االختبار قد يوفر املزاي. السل يف أغلب األحيان
ولكن . املخاوف وإن االختبار القطعي السلبية من شأنه أن خيلص املريض من القلق -1

كمسألة استخدام العازل ،ذلك ال يعفيك من توعيته باملخاطر املستقبلية وكيفية جتنبها
 ،الذكري من قبل الزوج إذا كان هناك اشتباه بإصابة أحد الزوجني بعدوى الفريوس

  .ثالعلى سبيل امل
ضمان التدبري العالجي اجليد لسائر االعتالالت املتصلة ، وتشخيص احلالة بصورة أفضل -2

  .بعدوى فريوس العوز املناعي البشري
  .  مثل الثيوأسيتازون،جتنب األدوية ذات التأثريات اجلانبية الشديدة اخلطر -3
ام العازل أمهية استخد) املريض أو املريضة(إذا كان االختبار إجيابيا، فسوف يدرك  -4

 .الذكري لتجنب إعداء الزوج
  

62الفحص املختربي  

مقايسة املمتز املناعي املرتبط (إن الفحص املختربي املعياري هو اختبار اإلليزا   
. ويف حالة إجيابية هذا االختبار فإن من السلم أن يكرر إجراؤه للتثبت من النتيجة). باإلنزمي

 االختبار مرتني أخريني للتأكد من أن النتيجة اإلجيابية فإذا كانت نتيجة اإلعادة سلبية فيكرر
 ،قد ال يتاح إجراء هذا االختبار إال مرة واحدة فقط، ويف البلدان الفقرية. مل تكن خطأ

  .إما إجيابية وتكون نتيجتها إما سلبية
  

63 122 انظر أيضا الصفحة(التوعية قبل إجراء االختبار(  

حاول أن . )مزايا االختبار(طلع املريض على مزاياه الجتر االختبار إال بعد أن ت  
وتأكد من أنه يدرك . تعرف مدى ما يعرفه املريض عن فريوس العوز املناعي البشري

يشمل ذلك اجلوانب الصحية و. ما يعنيه ذلك بالنسبة حلياته واملقصود بالنتيجة اإلجيابية
 ابط معيارية حمددة لثقافة املنطقةلرمبا تكون هنالك ضو و.العائلية/ واجلوانب االجتماعية 
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أو  ونـأيضا عاملون صحيون أو مرشدون اجتماعي رمبا كان هناكو. اليت تعمل فيها
  .متطوعون مدربون على أعمال التوعية

64التوعية بعد إجراء االختبار  

عليك أن تتأكد و. تعترب التوعية والدعم مطلبا حيويا عند ثبوت إجيابية االختبار  
بالسل على الرغم من وجود فريوس العوز  ريض مقتنع بأنك سوف تشفيه منمن أن امل

مع أي منظمة حملية معنية بتقدمي التوعية والدعم  ال تال جهدا يف التعاون و.املناعي البشري
ركز يف هذا اال على مناقشة النقاط و. للمصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البشري

  :التالية
والسيما العدوى (جتنب العدوى  ووالتمارين، ظام الغذائي، والراحةالن: الصحة العامة -

  . )اجلنسية
االعتالالت األخرى املتصلة بفريوس العوز  مىت ينبغي التماس املساعدة ملواجهة أعراض -

  املناعي البشري
  التأثريات اجلانبية احملتملة لألدوية املضادة للسل -
  السلوك اجلنسي املأمون -
  و باألعضاءجتنب التربع بالدم أ -
  رد فعل املريض جتاه نتيجة االختبار  -
  السيكولوجي والدعم العاطفي -
  الزمالء وكيفية إخبار العائلة واألصدقاء -
  توعية الزوجني -
  التأمني على احلياة، واملقتضيات االجتماعية مثل الوظيفة -
 .اموعات احمللية، عند توافرها واإلحالة إىل خدمات الدعم -
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7معاجلة السل 
71املعاجلة القصرية األمد  

املعاجلة احلديثة القصرية األمد ملرض السل هي معاجلة فعالة يف حالة املريض إن 
 .العوز املناعي البشري كما هي فعالة يف حالة املريض السليب للفريوس اإلجيايب لفريوس

جيابيني كما أن معدالت النكس يف اإل. فالبلغم اإلجيايب يتحول إىل بلغم سليب بسرعة كبرية
على أن استعادة الوزن قد تكون . يف املرضى السلبيني للفريوس للفريوس ال تزيد عنها

 واليت ال ،القدمية الطويلة األمد" املعيارية"املعاجلة  أما. أضعف يف احلاالت اإلجيابية للفريوس
ويرجع . حاالت النكس فيها أكثر شيوعا، وتشتمل على الريفامبيسني، فهي أقل جناحا

 حاالت النكس هذه إىل عودة العدوى من جديد بسبب تدين فاعلية دفاعات املريض بعض
  .بفعل اإلصابة بعدوى فريوس العوز املناعي البشري

72معدل الوفيات  

ترتفع معدالت الوفيات يف مرضى السل املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي 
خرى اليت تسببها عدوى يعود ذلك يف جانب كبري منه إىل املضاعفات األو. البشري

إال أنه يبدو أن بعض هذه الوفيات إمنا حتدث كنتيجة مباشرة ). انظر أدناه(الفريوس 
  .لإلصابة بالسل

  

73املآل  
إن حسن املآل املرتقب على املدى البعيد ضعيف كما هو احلال بالنسبة جلميع 

لسل لدى هؤالء املرضى ا على أن معاجلة. املرضى املصابني بفريوس العوز املناعي البشري
كما أن هذه املعاجلة متنع . متنحهم عادة فترة إضافية من الصحة اجليدة تستحق عناء املعاجلة

أن السل يسِرع تفاقم االعتالالت املتصلة  على أن من املؤسف. انتشار السل إىل اآلخرين
  .بعدوى فريوس العوز املناعي البشري
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74التأثريات اجلانبية  
فالثيوأسيتازون . أثريات اجلانبية لألدوية يف املرضى اإلجيابيني للفريوستشيع الت
قد تكون هذه  و).268و 266 الصفحتان(تفاعالت جلدية وخيمة  كفيل بإحداث

فإذا ما اشتكى املريض من احلكة فاطلب منه . من احلاالت% 25قاتلة يف حوايل  التفاعالت
التفاعل  فقد حيول هذا اإلجراء دون حدوث. اقم باإلبالغ عن ذلك فور وأن يوقف املعاجلة

وإذا ما حدث أي تفاعل بسبب دواء الثيوأسيتازون فال تستعمله مرة ثانية مطلقا . الوخيم
وملزيد من تفاصيل املعاجلة انظر الصفحة (. اإليثامبوتول بدال منه استعمل و.لنفس املريض

 انتشار فريوس العوز املناعي لقد توقفت بعض البلدان اليت ترتفع فيها معدالت و).268
 .البشري توقفا تاما عن استعمال الثيوأسيتازون

75الستربتوميسني  

 هذا ينطوي على خطر نشر الفريوس و.البد أن يعطى دواء الستربتوميسني حقنا
اليت ال  ويستحسن يف البلدان اليت يرتفع فيها معدل انتشار الفريوس و.من جراء تلوث الدم

وتول بدال من ـاإليثامب  أن يستعمل،لكل مريض ةـحمقن صيصخت تتحمل تكاليف
  .الستربتوميسني

  

  معاجلة العدوى بفريوس العوز املناعي البشري -8
  

من (تعطى للمرضى املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البشري أدوية جديدة 
 من أجل تأخري ،)ايد والنيلفينافري، والريتونافري واللوفري،قبيل الزيدوفيودين، والالميفيودين

فاعلية عندما تعطى  ويبدو أن هذه األدوية تكون أشد ما تكون. بدء ظهور اإليدز وتفاقمه
هذه األدوية باهظة  و).يف وقت واحد(يف شكل توليفة، كأن يعطى ثالثة منها معا 

 مل مث إن الوقت. التكاليف حاليا حبيث يصعب على الربامج الوطنية يف البلدان الفقرية حتملها
عليك  و.إن يكن الوضع يدعو إىل التفاؤل واألمل و،"شفاء املرض"حين بعد للحديث عن 

لقد عملت منظمة و. أن تترقب املزيد من األخبار مع تطور البحوث والتجارب السريرية
الصحة العاملية على وضع مشروعات ارتيادية لتحري أفضل السبل الستعمال هذه األدوية 

  .يف البلدان الفقرية
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  .  أعاله4-6 انظر الفقرة ،و لتوعية املرضى اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي البشري
 ألنواع من العداوى ،و قد يتعرض مرضاك املصابون بالسل وبفريوس العوز املناعي البشري

لسوف نبني يف ما يلي بإجياز كيفية التدبري العالجي ألكثرها  و.واملضاعفات األخرى
  . انظر املراجع الواردة يف آخر هذا الفصل،مزيد من التفاصيلللحصول على  و.شيوعا

9 معاجلة املضاعفات األخرى لعدوى فريوس العوز
املناعي البشري 

91األمراض املنقولة جنسيا  
يكون فيها معظم حاالت اإلصابة بعدوى فريوس العوز املناعي البشري نامجا  يف البلدان اليت

األمراض األخرى  عرضة أيضا لشىت نسني، يكون املصابعن املمارسات اجلنسية بني اجل
خلطر  من املؤكد أن املصاب بأحد األمراض املنقولة جنسيا هو أشد عرضةو. املنقولة جنسيا

  .اإلصابة بعدوى فريوس العوز املناعي البشري إذا ما تعرض له
جنسيا، ولذلك وقد ال تتاح لك املوارد اليت متكنك من التشخيص الدقيق لألمراض املنقولة 

وكل . "التدبري العالجي للمتالزمات"فقد قامت منظمة الصحة العاملية بوضع ما يطلق عليه 
واملعاجلة املوصى ا لكل متالزمة كفيلة . جمموعة من األعراض والعالمات متالزمة هي

 املتالزمات املعروفة وخطة املعاجلة 7 يضم اجلدولو. بشفاء معظم املرضى املصابني ا
  .منها اصة بكلاخل

،كما هو موصوف يف 7يف اجلدول " خطة املعاجلة"عاجل أي من األمراض الواردة حتت 
  8اجلدول 

  
إن اجلداول التالية هي نسخ خمتصرة من اجلداول الواردة يف كتاب ) أ( :مالحظتان هامتان 

أيضا وقد أوردنا فيها . منظمة الصحة العاملية حول السل وفريوس العوز املناعي البشري
ميكنك الرجوع إىل كتاب املنظمة للحصول على املزيد من و. بعض املعاجلات البديلة

فهو يتلف أسنان الوليد أو : األطفال ال تستعمل التتراسكلني للحوامل أو) ب. (التفاصيل
  .الطفل
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  متالزمات األمراض املنقولة جنسيا وتدبريها عالجيا 7 دولاجل
  

  خطة املعاجلة  املتالزمة  اجلنس
  عاجل داء السيالن واملتدثرة  جنيج إحليلي  الرجال
  التهاب عنق الرحم  النساء

  
املترافق عاجل السيالن غري 

 مبضاعفات والناجم عن
  املتدثرة

عاجل داء املبيضات واملشعرات   التهاب املهبل  
  املهبل اجلرثومي التهاب/املهبلية

عاجل التهاب عنق الرحم   جنيج مهبلي  
  والتهاب املهبل

  قرحات تناسلية  الرجال والنساء
بالعقد  تضخم مؤمل(دبل أريب 
  )اللمفية
  و مع قرحات •
  بدون قرحات •

  
  عاجل الزهري والقرح اللينة

  
  القرحيات وعاجل الزهري

عاجل الورم احلبييب اللمفي 
  املنقول جنسيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



   العوز المناعي البشري واإليدز وعدوى فيروس السل

- 205 - 

  معاجلة األمراض املنقولة جنسيا 8 اجلدول
  

  عاجلاتامل      املرض املنقول جنسيا
بدون ( ) ملغ400(سلفاميثوكسازول )/ملغ 80(الترميثوبرمي   داء السيالن

  أقراص عن طريق الفمTMP-SMX :(10( )مضاعفات
  جرعة واحدة

إبرة جديدة لكل كمريض  و إذا أمكنك استعمال حمقنةأو
   . ملغ حقنا يف العضل240اجلنتاميسني  :فاستعمل

  أيام 7  مرات يوميا ملدة4طريق الفم  ملغ عن 500تراسكلني   داء املتدثرات
والسيما (  أيام7 مرات يوميا ملدة 4ملغ 500 اريثروميسني أو

    )للحوامل
 الزهري األويل

  )القرح(
   يوما 15 مرات يوميا ملدة 4 ملغ عن طريق الفم 500تتراسكلني 

فأعط برتاثني ) انظر أعاله(إذا أمكنك أن تعطي الدواء بأمان  أو
ليون وحدة عن طريق احلقن العضلي يف جلسة م G4 ,2بنسيلني

ىل جرعتني تعطيان يف موضعني خمتلفني من إيقسم غالبا (واحدة 
  )اجلسم

   أيام7 مرات يوميا ملدة 3 ملغ 500اريثروميسني   قرح لينة
) انظر أعاله( TMP-SMX سلفا مثياكسول - الترمييثوبرميأو

  قرصان عن طريق الفم مرتني يوميا ملدة سبعة أيام
ورم حبييب ملفي منقول 

  جنسيا
   يوما14  مرات يوميا ملدة4 مع عن طريق الفم 500تتراسكلني 

   يوما14 ملغ يف جرعة واحدة يوميا ملدة 500 اريثروميسني أو
 وحدة داخل املهبل 100ر000جرعة واحدة من النيستاتني   داء املبيضات

   يوما14ملدة  يوميا
   غرام عن طريق الفم 2واحدة من املترونيدازول جرعة    التهاب املهبل باملشعرات

  
   غرام عن طريق الفم2جرعة واحدة من املترونيدازول    التهاب املهبل اجلرثومي
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92املشكالت املتعلقة باجللد والفم  
  9 إن معاجلة املشكالت املختلفة قد مت إجيازها يف اجلدول

  ممعاجلة املشكالت املتعلقة باجللد والف 9 جلدولا
  املعاجلة      التشخيص
  مشكالت اجللد
  عداوى فريوسية

  اهلربس البسيط
يف  وإذا كان يف الفم أو
  اجلهاز التناسلي

    )إذا كانت وخيمة(رعاية موضعية لآلفة 
مرات يوميا حىت  5 مع عن طريق الفم 200أسيكلوفري 

    تندمل
  فريوس احلماق

اهلربس احلماقي (
  )املنطقي

  رعاية موضعية لآلفة
 أيام 7 مرات يوميا 5 مع عن طريق الفم 800لوفري أسيك

  على األقل
الثآليل 
   التناسلية/الشرجية

 مرة إىل مرتني أسبوعيا حىت،موضعي% 20بود وفيلني 
  تشفى

فريوس الورم احلليمي 
  البشري

  

  تترك اآلفات   اامليساء املعدية
 اثقب كل آفة بعصى حادة أو إبرة حادة وضع فوقها أو

عمل عصا أو إبرة جديدة لكل مريض مث ختلص است( الفينول
  )منها

 العداوى الفطرية
  السعفة

     

  مرهم وايتفيلد أو دهان الكاستالين  )القدم أو السم أو افربية( 

  من دهان اجلنطيان البنفسجي% 1دهان موضعي ملا نسبته   داء املبيضات
   مرهم النيستاتني ملدة يومني حىت يتم الشفاءأو

ت اجللدي داء املستخفيا
  داء النوسجات أو

  أدوية جمموعية مضادة للفطريات

  نزح جراح مع مضادات حيوية مثل حالة القوباء  االلتهاب العضلي القيحي

 )تكاليف دواء األسيكلوفري قد ال تتحمل البلدان املنخفضة الدخل: مالحظة(
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  اإلصابة بعدوى أخرى
    التهاب اجلريبات املطاطي للجلد املصحوب حبكة

  ن كالمني مع مضادات اهليستامنيدها
  يدهن الكورتيسوئيدات موضعيا: إذا كان شديدا

  -:تابـع اجلـدول السـابق
    مضاد للفطريات موضعي  إكزمية مثية

    من اهليدروكورتيزون املوضعي% 1أو 
  مرهم ساليسالت القطران الفحمي مرتني يوميا   الصدفية
  من برتيل برتوات املوضعي% 25  اجلرب
  رعاية موضعية لآلفة  ة كابوزيساركوم

  .عالج باألشعة أو معاجلة كيميائية يف حالة توافرها
    مشكالت الفم

   يوما14-7 مرات يوميا ملدة 3قطرات النيستاتني   امليبضات الفموي داء
أربع مرات يوميا ملدة   وحدة500ر000 أقراص النيستاتني أو
   يوما7-14

  التهاب الفم الزاوي
  )لشفاهالتهاب زوايا ا(

  % 1مضاد للفطريات موضعي على سبيل املثال الكلوترميازول

  داء التهاب اللثة
اخلراجات  /التهاب اللثة (

  )السنية

   مرات يوميا3 ملغ عن طريق الفم 400مترونيزادول 
   أيام7 مرات يوميا ملدة 4  ملغV 500البنسلني   أو

  التهاب الفم القالعي
 قرحات مؤملة بالفم (

ت داء ولكنها ليس
  )املبيضات

  بالتتراسكلني والسترويدات مضمضة
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93املشكالت املعدية املعوية  
   معاجلة املشكالت املعدية املعوية10يوضح اجلدول 

  معاجلة املشكالت املعدية املعوية 10جلدول ا
  املعاجلة      التشخيص
  عسر البلع

وسببه عادة  البلع املؤمل(
  )داء املبيضات

 14إىل   يوم منبع مرات يوميا ملدةردة أ وح500النيستاتني 
 وحدة كل أربع ساعات 100ر000أو فرازج النيستاتني  يوما

   يوما14ملدة من يوم إىل 
  مصائص النيستاتني: للوقاية

طبيب   ل املريض إذا أمكن إىلاحيإذا ما فشلت املعاجلة،  (
   )متخصص يف اجلهاز اهلضمي

يوميا  ن طريق الفم مخس مرات ملغ ع800األسيكلوفري   اهلربس البسيط
   أيام10 إىل 7ملدة 

 قرحات غري معروفة
  السبب

    مرات يوميا ملدة أسبوعني مث تقلل4 ملغ 10الربيدنيزولون 
  ببطء إىل الصفر والكمية تدرجييا

  اإلسهال
شائع جدا ويغلب أن 
يصحبه غثيان وقيئ 
ومغص ىف البطن 
وفقدان للوزن وجتفاف 
وىف معظم احلاالت لن 

تمكن من معرفة ت
  السبب

  
طريق الفحص  احبث عن السبب عن: فرت الوسائلإذا توا
 عليك بإمهاء املريض .الزرع وأعط املعاجلة مناسبة واهري

بإعطائه حملول تعويض السوائل عن طريق الفم، أو عن 
  .طريق الوريد يف احلاالت الوخيمة

  . ويف معظم احلاالت لن تتمكن من معرفة السبب
  سلفا مثياكسول- الترمييثوبرميجرب إعطاء قرصني من  ل املستدمياإلسها

TMP-SMXمرتني يوميا ملدة سبعة أيام   
 )9اجلدول (إذا مل تكن هناك استجابة جرب املترونيدازول 
  إذا كان مصحوبا بأعراض فاستعمل الكودين
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94املشكالت التنفسية  

عرضون لإلصابة بااللتهاب إن املرضى املصابني بفريوس العوز املناعي البشري م
ويف حالة . تأكد أوال من أن املريض يواظب على تناول مجيع أدويته املضادة للسل.الرئوي

 اإلجياب، فإن األعراض قد تكون نامجة عن إحدى العداوى اجلرثومية املدرجة يف اجلدول
11.  

  معاجلة االلتهاب الرئوي الناجم عن عدوى جرثومية  11 اجلدول
  عاجلةامل      التشخيص
   ملغ كل ست ساعاتV 750البنسيلني   العقدية الرئوية

 ملغ TMP-SMX 960  سلفا مثياكسول-الترمييثوبرمي أو
  كل ست ساعات

حسب (   ساعات8 ملغ كل 500-250األموكسيسيلني   املستدمية الرتلية
  )شدا
 ملغ TMP-SMX 960  سلفا مثياكسول- الترمييثوبرميأو

  كل ست ساعات
 ملغ كل ست ساعات 500-250الفلوكلوكساسيلني   الذهبيةالعنقودية 

  قبل الطعام بثالثني دقيقة على األقل) حسب شدا(
   ساعات6 ملغ كل 500مفينيكول االكلورأو 

  197 الصفحة،3-5انظر الفقرة   املتكيسة الرئوية اجلؤجؤية
  الكلورمفينيكول  العصيات السلبية الغرام

95 املشكالت العصبية    

االستقصاءات الدقيقة  واج تشخيص هذه املشكالت إىل الفحص السريريقد حيت
وقد يكون باإلمكان إجراء بعض االختبارات البسيطة للدم أو ). إذا كان ذلك ممكنا(

 ولكننا نعرض ؛وال ميكننا هنا أن نعرض هلذه املشكالت بصورة تفصيلية. النخاعي للسائل
  :يف ما يلي بإجياز لبعض املظاهر اهلامة

  

 أو نقص ،تذكر أن هذا قد يكون نامجا عن اإلصابة بعدوى :احلاد) الذهين(التخليط  -
  . اعتالل استقاليب  أو،األكسجني
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و غري قابل (قد يكون سببها خرف ناجم عن اإليدز  :التغريات السلوكية املزمنة -
 زهري،أما االعتالالت األخرى القابلة للمعاجلة فتشمل ال.  أو ما شابه ذلك،)للمعاجلة

  التهاب السحايا املزمن وداء املثقبيات،و
ص عنه بصورة ـاستق. رض أو عالمةـرد عـتمل أن يكون جمال حي :الصداع املستدمي -

  . ،كما ذكرنا آنفاوافية
فإذا مل يكن هذا هو . )86 الصفحة(تأكد من عدم وجود سل النخاع  :صعوبة املشي -

ارجع إىل  (؛)النخاع(ل النخاعي  فاحبث عن أسباب أخرى العتالل احلب،السبب 
  ).الكتب الدراسية الطبية

ملساعدة و. قد يكون بسبب اإليدز وزاده اإليزونيازيد سوءا :إحساس األقدام احلرقة -
 ملغ من 10 أعطهم ،مرضى السل املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي البشري

  .حساسللقضاء على هذا اإل) إذا كان متوافرا(البرييدوكسني يوميا 
  

96اإلنتان الدمويSepticemia 

إن املكورات الرئوية أو السلمونيلة التيفية الفأرية هي أكثر أسباب هذا الداء 
ة املعيارية للمكورات وإذا مل تتمكن من زرع الدم، فحاول أوال إعطاء املعاجل .شيوعا
.  احليوية املعياريةاومة للمضاداتوغالبا ما تكون السلمونيلة التيفية الفأرية مق. الرئوية

  .اجلنتاميسني وولذلك فعليك أن تعاجل املريض بإعطائه الكلورمفينيكول أو األمبيسيلني
  

97فقر الدم  
قد يرجع فقر الدم إىل أسباب متعددة يف حاالت العدوى بفريوس العوز املناعي 

  .يهما معاتكون املعاجلة يف هذه احلالة بإعطاء احلديد أو محض الفوليك أو كلو. البشري
  

98قلة الصفيحات  

عن اإلصابة باإليدز أو عن ) تعداد الصفيحات املنخفض(قد تنجم قلة الصفيحات 
  .كان هناك نزف فاستعمل السترويدات جبرعات عالية فإذا. تفاعل دوائي
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10املعاجلة الوقائية باإليزونيازيد 
  

البشري الذين ال وهي تستعمل يف املرضى املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي 
ملعاجلة تثري عددا من غري أن هذه ا. تتوافر لديهم البينات على اإلصابة بالسل السريري

  .286ة الصفح انظر امللحق ج:املشكالت 
  

11لقاح اليب سي جي  
  

  .120 انظر الصفحة

12استنتاجات 
بشري تستطيع أن حتقق شفاء السل يف املرضى اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي ال-1

 يف ،إىل أعمارهم بذلك تستطيع أن تضيف و.باستعمال املعاجلة احلديثة القصرية األمد
  .  عامني كاملني،املتوسط

 وبإعطائك املعاجلة اجليدة املضادة للسل ولفريوس العوز املناعي البشري تكون قد -2
ة، وهذا أمر بالغ األمهي. ةـسليات الـار عدوى العصيـسامهت يف الوقاية من انتش

حالة وجود أعداد كبرية من املرضى اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي  السيما يفو
  .ألن دفاعام ضعيفة يف مواجهة مرض السل؛البشري

  .تطور العدوى بفريوس العوز املناعي البشري من املؤسف أن مرض السل يسِرع و-3
ضاعفات الشائعة ولذلك فقد يتعرض مرضاك املصابني بالسل وعدوى الفريوس إىل امل-4

كما عددنا بعض . ولقد بينا بإجياز بعض هذه املضاعفات. األخرى لعدوى الفريوس
  .وملزيد من التفاصيل انظر املراجع التالية. املعاجلات املوصى هلم ا
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  ملحق لكيفية محاية العاملني الصحيني 
  من اإلصابة بعدوى فريوس العوز املناعي البشري

  

 وبعد االنتهاء ضع اإلبرة ،خذ دما من املريض فارتد أوال قفازات واقيةإذا أردت أن تأ-1
يف كيس مانع ) القطيالت(اسحات ـازات واملـ وضع القف،واحملقنة يف صندوق خاص

  .للتسرب

، )اجلراحة أو التوليد مثل( إذا قمت بأي إجراء من شأنه أن يعرضك للتماس مع الدم -2
  . عينيك بالنظاراتاملئزر، مع محاية وفارتد القفازات

 ، فنظفه يف أسرع وقت ممكن، إذا ما انسكب الدم أو سائل آخر من سوائل اجلسم-3
  .واستخدم مطهرا مثل الفينول أو هيبوكلوريت الصوديوم

 بل استخدم كيسا وقناعا ،قمت بعملية إنعاش فال تتنفس من الفم إىل الفم مباشرة إذا-4
  .واقيا
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  الفصل السادس

  معاجلة السل
11املقدمة 

تعاطى املريض هذه األدوية على النحو ، وإذا وصف الطبيب األدوية الصحيحة
االستثناء و.  فإن كل مريض سوف يشفى من املرض،كافيةاحملدد يف وصفة الطبيب ملدة 

ء  لألدوية عند بدةمقاوم أن تكون عصيات السل يف املريض  القاعدة هومن هذهالوحيد 
  . املعاجلة

  :األهداف التالية  وأهداف املعاجلة هي

  شفاء املرضى مع أقل تدخل يف حيام  -1
   املرضى الشديدي االعتاللالوقاية من الوفاة يف  -2
  لرئتني وما ينجم عنه من مضاعفاتل من التخرب الشديدالوقاية  -3
  جتنب نكس املرض -4
  )ملقاومة املكتسبةا ( املقاومةعصيات السلنشوء الوقاية من  -5
  محاية عائلة املريض وجمتمعه من العدوى -6

مثل  (املداواة ونظم ، وصفا لألدوية املستخدمة يف املعاجلةبعدما  نورد يف سوف و
، ) الواحد األسبوععدة مرات يف واآلخر ،ا بعضها يوميإعطاء؛ واملوصوفةالتوليفات الدوائية 

  . بعض النقاط العامة حول املعاجلةلك قبل ذ سوف نناقش لكنناو.  املعاجلةمدةو
  
12 دة لعايري امل(عاجل نمىتلمعاجلةاحملد(  

. لمرضىل األذىكما أن األدوية املستخدمة قد تسبب . باهظة التكاليفإن معاجلة السل 
  .  تقريبا إصابتهم بالسلالذين تأكدت املرضى أن تقتصر على معاجلة جيب عليك ولذلك

 تثبت للمريض الذي تعطى  املطلقة األولويةال شك يف أناجلته؟ من الذي يتعني عليك مع
تثبت  أي مريض  بطبيعة احلال أن تعاجلعليك أيضاو.  فحص لطاختهعندإجيابية بلغمه 
  . شطا وأي طفل جتده مصابا بسل ن،إجيابيته بالزرع
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لبية  تشتبه يف إصابتهم بالسل رغم سللتعامل مع الذينالدالئل اإلرشادية  ،ما يلي ويف
  :بلغمهم عند فحص اللطاخة

   منهك مريض  
  ثالث عينات من مع سلبية

  لبلغما

  

     
 وجود ظالل: التصوير الشعاعيإمكانية : أ  

 زرع العصيات السلية إذا أمكن
  

      
 يعاجل باملضادات احليوية لاللتهاب الرئو -1  

باإلضافة إىل املعاجلة الكيميائية املضادة  -2
  لللس

  

      
     أسابيع4-3بعد   
      
  الصورة الشعاعيةكرر -1  

كرر فحص ثالث عينات -2
  بلغم

  

      

   إجياىببلغم  سليببلغم  
  

        
 الصورة يفحتسن كبري 
   املريض يفالشعاعية و

تغري طفيف يف الصورة 
  الشعاعية

ا عاجل على إ  
 يةحالة سل

          
   أوقف املعاجلة-1
أن يعود  اطلب من املريض -2

 تبأن حالته ليس إذا شعر
  يرام على ما

    
    املعاجلة أكمل  

  املضادة للسل

    

 .الدالئل اإلرشادية للتديري العالجي للمشتبه يف إصابتهم بالسل الرئوي –أ  32 الشكل
 ،عيةصورة شعا إجراء أمكن.  ثالث عينات من البلغم نتائج فحصاالعتالل مع سلبية  شديدمريض

  . )غري طبيعية ( شاذةل ظالتظهر فيهاو
  



   لـــــســالة ــالـجـــمـع

- 215 -  

  : ثالث عينات من بلغمه فحص املريض أعراض صدرية سلية النمط مع سلبية لدىإذا كان
  
 والسيما إذا كانت ،)"ب" و"أ "32الشكل ( شديد االعتاللكان املريض  إذا 1-2-1

املعاجلة املضادة  إذا أمكن وابدأ صورة شعاعيةالصدر، قم بإجراء يف هناك عالمات شاذة 
  .  مضادا حيويا بسيطا ملعاجلتهضفالتهاب رئوي فأتبدت لك إمكانية وجود وإذا . للسل

إذا ف ، حبثا عن العصيات السليةمن بلغم املريضأخرى افحص ثالث عينات 
 قد اختفت  الظاللفإذا كانت.  بعد شهر واحدالصورة الشعاعية فكرر  أيضاكانت سلبية
تبدو إذا كانت حالة املريض و.  هو االلتهاب الرئوي ال السلان املرض فرمبا ك،بصورة عامة

أو ظل , أما إذا تبني أن إحدى عينات اموعة الثانية إجابية. جيدة فأوقف املعاجلةلك 
  . كمل املعاجلةاستالسل قائما من الناحية السريرية، فاحتمال وجود 
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. الدالئل اإلرشادية للتديري العالجي للمشتبه يف إصابتهم بالسل الرئوي – ب 32 الشكل
لعصيات السلية، وعدم خلوها من ا و سلبية ثالث عينات من البلغم ثبوتض شديد االعتالل معيرم

  . التصوير الشعاعيإمكانية 

   منهكمريض
 مع سلبية ثالث عينات للبلغم

عدم إمكانية إجراء : ب
 التصوير الشعاعي

  عاجل باملضادات احليوية لاللتهاب الرئوي-1
 باإلضافة إىل املعاجلة الكيميائية املضادة للسل-2

  أسابيع4-3 بعد

 بلغم إجياىب بلغم سلىب

 عاجل على أا حالة سل

 كرر فحص ثالثة عينات من البلغم

 تحسنت مل املريضحالة 
 أوز ادت سوءاً

 حتسنت حالة املريض
 مع بقاء األعراض

املريض يف حالة 
 جيدة

استكمل املعاجلة  حبث عن تشخيص آخرا
  املضادة للسل

 

  أوقف املعاجلة
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حاول احلصول ، )224 صفحة ال،33ل الشك (املريض شديد االعتاللإذا مل يكن  1-2-2
 املضادات جرب.  إذا أمكنلكريات البيضاءكذلك قم بعد او. على صورة شعاعية إذا أمكن

يف انتشارها  يف مناطق األدوية الطاردة للديدانوكذلك (لسل غري املخصصة لاحليوية 
ات من البلغم  املريض مرة ثانية بعد ثالثة أسابيع وكرر فحص ثالث عينراجع حالة. )العامل

  . إذا كان هذا ممكناتكرار الصورة الشعاعية باإلضافة إىل 
 سلبيةثبتت ، و وانقشعت الظالل يف الصورة الشعاعية، حالة املريضحتسنتإذا 
أما .  األعراض إليه إذا عادتلكن اطلب منه أن يعودو. فاصرفه إىل مرتله، البلغم اختبارات

  . دقيقةال ةراقبامل فضعه حتتإذا مل تتحسن حالة املريض 
 ابدأ ،اشتداد العلة على املريض اجلديدة أو البلغم اختبارات إجيابيةيف حال 
، لعلته أي تفسري مل يكن هنالك و،معتدلة اعتالله حالةظلت إذا أما . املعاجلة ضد السل

ينص  إذا كان الربنامج الوطين ملكافحة السل يف بلدك(. فجرب تأثري املعاجلة املضادة للسل
 هذه لتزم اللطاخة، فاعلى قواعد حمددة ملعاجلة احتمال وجود السل الرئوي رغم سلبية

  . )القواعد
13السل غري الرئوي  

اتبعت ما ورد النصائح اليت   إذا مابوجود هذا النوع من السلميكن االشتباه 
العقد تورم املريض شاكيا من   إليكفقد يأيت. )164 الصفحة(وردت يف الفصل الرابع 

 أو غري ذلك ،التهاب السحاياعالمات تظهر عليه تورم يف املفاصل، أو  واللمفية أو من أمل
  . من أعراض املرض

14اإلشراف على املعاجلة  

 شعورهم مبجرد فينقطعون عنها ،ةعاجلامل على وناليداوممن املؤسف أن كثريا من املرضى 
  . ون يف مكان آخر من البلدعن احلضور ألخذ أدويتهم أو قد خيتفميتنعون و. بالتحسن

  

   األمهيةمسألة بالغةملدة كافية  و، بانتظامعالجهم على تناول املرضى محلإن 
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 لكن هذه الطريقةو. املستشفىيف هم ستبقائلقد ثبت أنه ميكن شفاء املرضى دون ا
 بلوغ هذاول.  اإلشراف على املعاجلة على أعلى املستوياتإذا كان إال ال يكتب هلا النجاح

 عن االنقطاع تطبق القواعد اخلاصة مبساعدة املريض على عدم  أننجاح جيب عليكال
قبل املوعد احملدد  املعاجلة التوقف عن هو ‘االنقطاع’(. )225 صفحةال ،12دول اجل(العالج 
 إذا االنقطاع تقل كثريا أن فرصة التأكيدوغين عن . )انظر أدناه : للنصيحة الطبيةخالفا 
 خالل الشهرين هذا أمر بالغ األمهيةو. )انظر أدناه (لكاملاإلشراف ابة  املعاجلاقترنت

 الدقيقاإلشراف توفري  فيها يتعذر اليت ماكنويف األ.  على وجه اخلصوصاألولني من املعاجلة
 أمكن حتقيق معدالت ،أفريقيااملناطق يف  كما هو احلال يف بعض ،على املرضى اخلارجيني

األربعة سابيع األ يف املصحة على مدىأو  ىستشفيف امل املرضى يف حال استبقاءشفاء أعلى 
صفحة الانظر .  كثرية يف بلدان يكون متعذرا قد اإلجراءعلى أن هذا. األوىل من املعاجلة

  .  من اإلشرافأخرى  ممكنةطالع على أشكال لال227
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 .الدالئل اإلرشادية للتديري العالجي للمشتبه يف إصابتهم بالسل الرئوي – 33 الشكل
  . )خلوها من العصيات السلية (لبلغممن اسلبية ثالث عينات  شديدي االعتالل مع مرضى ليسوا

إذا مل يكن هناك 
 تشخيص آخر

  كرر فحص ثالث عينات من البلغم -1
 كرر الصورة الشعاعية إن أمكن -2

  منهكغري مريض 
 لبلغم من ايناتمع سلبية ثالث ع

  عدم إمكانية التصوير
 الشعاعي

 ويئعاجل باملضادات احليوية البسيطة لاللتهاب الر
 

 سلىببلغم  إجياىببلغم 

 عاجل على أا حالة سل

 أسابيع 4-  3 بعد

ساءت حالة املريض أو 
 ساءت الصورة الشعاعية 

مل تتغري حالة املريض 
 والصورة اإلشعاعية

  حالة املريضحتسنت 
 والصورة اإلشعاعية

  التمس تشخيصاً آخر
 

كرر فحص البلغم 
  بعد أربعة أسابيع

 

  إمكانية التصوير
 وجود ظلمع الشعاعي 

جرب املعاجلة الكيميائية 
 املضادة للسل

قل للمريض أن يعود  اوقف املعاجلة
 إليك إذا شعر أنه ليس على ما يرام
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 بتطبيق الربامج الوطنية  يف الوقت احلاضر بأن تقومو توصي منظمة الصحة العاملية  
في هذه املعاجلة ف.  "DOTSعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر، امل"استراتيجية 

 ، أو عامل صحي مدرب، طبيب أو من يقوم مقامهختضع كل جرعة من املعاجلة إلشراف
ففي خالل .  خالل املرحلة البدئية من املعاجلةأمهيته البالغةذا اإلجراء هلو. بمدرع متطو أو

 على معظم يقضى فيها و،الدوائيةليف اتوأقوى ال تستخدم ىل األو أشهرالثالثةأوالشهرين 
 املريض قد تناول  أن منهي أنك تستطيع أن تتأكدوميزة هذه الطريقة . العصيات السلية

 أن تتخذ على  أمكنك، جرعة احلضور ألخذ أيوإذا ختلف عن.  وصفت لهكل جرعة
 النكس شأنه أن مينع حاالت وهذا من. الكفيلة حبمله على العودة ألخذها اخلطوات الفور

ستراتيجية األخرى اللالطالع على العناصر (. جديد املعاجلة من ءويوفر على املريض بد
  السل، انظر ملكافحةةامج الوطنياملعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر، اخلاصة بالرب

  . )8 إىل 1والسيما البنود من  ،21صفحة  ال،2اجلدول 
  

   املريض من إيقاف املعاجلة يف وقت مبكرمنع 12 اجلدول
  

  قائمة مرجعية للعمل
 
   وصبوراًودوداً وكن لطيفاً -1
أنه قد يكون تذكر حين تقوم بالشرح و. لمريض وأقاربه ماهية المرضلاشرح  -2

  )22الصفحة( حول مرض السل هناك بعض األفكار السائدة والمعتقدات المحلية
   المعالجة الكاملةاستيفاء اشرح للمريض وأقاربه أهمية -3 
   واشرح له كيفية تناولها المريضتناولهاي التي سالحبوب نوع أرهم جميعا -4
 إذا يراجعك واطلب أن ،يمكن أن تحدثالدوائية التي   التفاعالتعنأقاربه  واخبره -5

  . شعر بأي منها
   بالسل ومعالجتهزِوده بمنشورة خاصة -6
إدخاله  مثل ، ترتيبات محلية لإلشراف على المعالجةتقوم به من ماب وأقاربهخبره أ -7

  . أو المصحة المستشفى
  أو الحضور يوميا إلى مركز قريب من منزله طوال الشهرين األولين

   من قبل متطوع أو شخص مسؤول بقريته عليهأو اإلشراف
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وفي حال .  التاليةحضوره في المرةومكان أعطه بطاقة حددله فيه بدقة زمان   -8
  الموعد وفق التقويم لهحدد ف، والتقويم السائد دوليامحليالتقويم ال ف بين خالوجود

  .  بصورة أفضلاألمريستوعب  فهذا يجعله ،المحلي
 أو ،العمل كمشكالت ، المريضتحقق من طبيعة المشكالت الشخصية للمريض  -9

 بكل ماتستطيع نصح حول أي مشكلةال قدم لهو. "ماذا سيقول الجيران" أو،الزواج
فقد تبين في  ، طويالستغرق وقتاي التوعية هذا النوع منولما كان . لطف ومودةمن 

 يتمتعان صحي ممرضة أو مساعد تخصصمن األفضل أن أن بعض العيادات 
  .  لالضطالع بهذه المهمةمحببة وودودةبشخصية 

ال تنس أن تتأكد  كمية جديدة من األدوية، للحصول على ما يعود المريضعند -10
 يفيدك في معرفة ماإذا كان قد هذا ف، من المرة السابقةالمتبقية بالحبوعدد  من

 ، لم يتناول جميع الجرعات المقررةإذا تبين لك أنهو. تناول جميع الجرعات أم ال
فهذا .  في إغفال بعض الجرعات عن السببفحاول أن تسأله بشيء من التعاطف

 . بأكملهاالمعالجة  ضرورة استيفاء حول المناسبةالنصيحة يساعدك على تقديم 
  

15نياملتخلف (احلضورعن  التدبري العالجي للمرضى الذي ختلفوا( 

  فقد تبدأ،ملعاجلةا ألنه إذا أوقف.  املريض املعاجلةيقطعال ن من األمهية مبكان أ
 أن اليقطع املريض على وجه اخلصوصومن املهم . التكاثر من جديدب لعصيات السليةا

يكون هناك العديد قد ففي هذه املرحلة . األولني من املعاجلة املكثفةاملعاجلة خالل الشهرين 
النمو بصورة سريعة ب هذه العصيات قد تبدأ و؛ املريض يف جسم احليةمن العصيات السلية
إذا كان جمتمع املريض (. للمعاجلة فورا أن تعيده يجب عليكلذلك فو. إذا ماأوقف املعاجلة

  . )التقومي فال تنس أن حتدد للمريض مجيع مواعيده وفق ذلك ،يستخدم تقوميا حمليا أو وطنيا
أن تعيد من املهم أيضا يظل االستمرار، الدخول يف مرحلة  ووبعد مرور الشهرين األولني،

لكن ليس من الضروري أن تكون إعادته إىل املعاجلة فورية يف هذه ، و إىل املعاجلةاملريض
  . تنتفي بالتايل صفة االستعجال ولعددقليلة االعصيات السلية تكون ف ،املرحلة
  :نوصي مبا يليأجل ذلك ومن 

 فات إذا : بعينها اليت يتم فيها اإلشراف على كل جرعةمرحلة املعاجلة املكثفة خالل -1
  . الالزمة إلعادته إىل املعاجلةاملريض أكثر من جرعة فاختذ اإلجراءات 
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 إذا ختلف  :ا املريض مرة واحدة يف الشهر فيهيراجع مرحلة استمرار املعاجلة واليت  خالل-2
  . الالزمة إلعادته إىل املعاجلةاختذ اإلجراءات فعن احلضور يف موعده 

          :الالزمة إلعادته إىل املعاجلةاإلجراءات  -3
 أن يكلفطلب منه إذا كان املريض أميا فاو.  الصحيح للمريضالعنوان املهم معرفة  من-أ

طلب ي ، العثور على املريضتيسريبغية . تابة العنوان على بطاقة كيف منطقتهساعي الربيد 
  : إعطاء ثالثة عناوين املريضبعض العيادات من

  عنوان مرتله -
  عنوان صديق له أو قريب يقطن بالقرب منه -
 الذي كان املوأمكان إقامته  و املريضيعرف صاحبه مقهى أو مطعم أو دكانعنوان  -

  . ميكن العثور عليه فيه
 ه إلقناعزيارة املريض يف مرتلههي أىل املعاجلة عادة املريض إل ةقي أفضل وأسرع طر إن-ب

تتبع " شخص مدرب على أو  مدرب"صحيزائر"وميكن أن يقوم ذه الزيارة . بالعودة
قادرا  ومتعاطفا وهذا الشخص أو الزائر دمثاومن املهم أن يكون . " عن املعاجلةملتخلفنيا

 عامل صحي  أي ممرضة أوعذر ذلك فيمكن إسناد هذه املهمة إىلإذا تو. على اإلقناع
  . آخر

لكن و. واليعول عليه كثريا  أقل سرعة عن طريق الربيد هورسالة تذكري إن إرسال -ج
. املعاجلة املستمرة يف مرحلة خطوة أوىل إذا حدث االنقطاع  اإلجراءميكن أن يكون هذا

 أثناء  عن املعاجلةإن التخلف. يارة مرتليةزلقم بالترتيب ف هذه احملاولة فشلتإذا و
زيارة املرتلية على إلعداد لليف ا لذلك فال تتردد مطلقا و:أمر خطري املرحلة املكثفة 

 . الفور
   

16 عن املعاجلةالتخلفمنع (منع املريض من إيقاف املعاجلة يف وقت مبكر (  

 مجيع كد من أنللتأوسعك ب ما أن تفعلوعليك .  متعددة جوانبذه املشكلةهل
م يعرضون أنفسهم  فإألم إذا مل يلتزموا بذلك. يتناولون عالجهم كامالمرضاك 
، حدث معهتللوقتا كافيا  عليك أن ختصص ،شخص مريض تقرر معاجلة حنيو. لالنتكاس

مساعد صحي  أو ممرضة ودودةتدريب قم ب أو. طةي بسبعباراتء يشرح له كل شلتو
أهم  بني تنشرةعطه فأ القراءة  يعرفاملريض كان إذاو. ملهمةالضطالع ذه اعلى ا عطوف
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ربنامج الوطين ملكافحة السل ال من ة احلصول على هذه النشرقد تستطيع(.  املعاجلةتفصيالت
 عائلته أو أفرادما إذا كان املريض أميا، فيمكن ألحد أ. )اجلمعية الوطنية ملكافحة السلأو 

  .  لهأن يقرأهاقريته 
 أكد له أن مرضه قابلو.  ميكن أن ينتشر مرض السل وكيفوه  ما للمريضبني

إذا مل يستوف  أنه لكن عليك أن تبني له أيضاو. اليت تقدمها لهنصائح اتبع كل اللشفاء إذا ل
  .  يعاوده املرض من جديد من املرجح أن فإنبكاملها املعاجلة

 حىت تتأكد من استيعابه ملا جراء اإلوكرر هذا. اليت تنتظر منه أن يتناوهلا األقراص أره نوع
 لو وأنه حىتأخربه و.  من هذا الدواءاليت يتعني عليه تناوهلااجلرعات  عدد بني لهو. تقول

 املقرر قبل استيفاء ال من األحوالحبيوقف املعاجلة   أنفإنه ال جيوز لهتحسن الشعر ب
 ألن ، من حني آلخراألدويةويف املعاجلة احلديثة الحيتاج األمر إىل تغيري .  بأكملهالعالجي

  .  املريضبتشويشكفيل  _بغض النظر عن كافة األمور األخرى _ هذا التغيري 
توضع فيه  )قارورة أو علبة ( وعاء معياري يف بلدك الوطينقد يكون لدى الربنامج

 حىت املريض هحيتاج  مازيادة على اأضف جرعتني أو ثالث.  للمريضإلعطائها الدواء حبوب
عندما  الوعاء معه أن حيضرواطلب من املريض . جديدةكمية  للحصول على جعتهمراموعد 
 ما  فهذا قد ميكنك من معرفة، عند عودتهاملتبقية بعِد احلباتقم .  الكمية تلكستالمال يعود

 أو أعطاها لشخص آخر يكون من أنه قدغم على الر(. قد تناول مجيع اجلرعات إذا كان
  . )رماها

 أن أخربه و؛دوائي ضار ألي تفاعل  مرضى السلجدا أن يتعرض ن النادر أن مبِين للمريض
 ويف حالة تناول ، والطفح،واحلكة اجللدية ، عودة احلمى: هي احملتملةأهم التفاعالت
إذا كان يتناول اإليثامبوتول و. )الدوخة( حيتمل حدوث نوع من الدوامالستربتوميسني 
  . الرؤية يف ةوب صععن أيفورا اإلبالغ فأخربه بأن عليه 

 أهم األسباب اليت قد حتول دون عودة املريض إىل أحد و السبب االقتصادي هو
 ساعات العمل وإال فقد خاللحلضور اله فرصة  فقد ال تتسىن. الدواء للحصول علىالعيادة 

على  والسيما إذا كانت العيادة ،أمر يف غاية األمهيةهذا و. وظيفته وتضورت عائلته جوعا
 على همايساعدأن يء للمريض حاول .  يف املناطق الريفية هو احلال كما،ةعيد بمسافة

  . جتنب األسباب اليت تؤدي إىل فشل املعاجلة
 ،يف املرتل هـزيارتب ما تقوم أو عند،ةـ للمراجع املريض إىل العيادةما يأيتوعند

ثار األدوية لتحري آ ،)261 و260 تانالصفح( هحليل بولبت  فقم،توافرت لك اإلمكانيةو
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تناول العدد قد  ما إذا كان عرف لت أو احلبوب األقراصعِدب  قمعلى أقل تقديرو. فيه
  . الصحيح منها

 ينبغي الطريقة اليت  أيضاواشرح هلم.  أقارب املريض وأصدقائهمساعدةحاول احلصول على 
ؤخذ ي الجعلا إذا كان االتأكد مموانصحهم مبداومة . تناول األدويةأن يتبعها يف ريض للم

  .  طوال فترة املعاجلة على ذلكملريضا بتشجيع، وبصورة منتظمة
 من  يسهل عليه شراؤهالسلمضادة ل أدوية تعاطي أيانصح املريض بعدم 

 يتناول أي أدوية إضافية دون ال جيوز له أنو.  آخرون"أطباء" لهيعطيها  أو ،سوقال
ضرورة  ني للمريض أيضا أن البو. أي تفاعالت دوائية خطريةحدوث  لتجنب ،استشارتك
  . له لسبب خاص هاتوصف قد أنتمامل تكن  شراء الفيتامينات على إلنفاقه املال
  

17مرحلة استمرار املعاجلةيف املريض سرياجعه الذي صحيركز الامل اختيار   
 21 نيـت انظر الصفح–املكثفة األوىل حتت اإلشراف املباشر املعاجلة ة لأن تتم مرح جيب(
  . )222و

 جتنب هذا.  البلدة أو القريةضواحي يف  متابعة املعاجلة مكانيف اختياريكمن اخلطأ أحيانا و 
  . نه قد يعين اضطرار املريض إىل السري مسافات طويلةأل االختيار

  . مرتل املريض أو مكان عملهأقرب ما تكون إىل اختر عيادة يف وسط البلد أو 
لغايات طبية  الناس الذي يقصدهسل يف نفس املكان ومن املفيد أن يكون مركز معاجلة ال

أما بالنسبة ملرضى املناطق .  الصحيةاملراكز او ،التطعيم األمومة أو رعاية مثل عيادات أخرى
مرتله أو موقع ممكن من أقرب  فحاول أن ترتب للمريض عملية متابعة املعاجلة يف ،الريفية
انظر  (عملهتغيب عن لل ادة حبيث ال يضطرمواعيد مراجعة العي نظم للمريضو.  عملهمكان

قد يصرفه عن   ألن طول االنتظار،ال تضطر املريض لالنتظار طويالو. ) أعاله6-1الفقرة 
  . مراجعة العيادة مرة أخرى
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18اختيار العاملني  

 وتأكد من حسن ، شديدةإذا كان يف إمكانك اختيار العاملني، فاخترهم بعناية
واختر . تهم منِفرة معاملت فقد اليعود املريض إذا كان،هم حلاالموتفهممعاملتهم للمرضى 

. شجعهم عندما جييدون أداء عملهمو. ةالعاملني الذين يهتمون بعملهم ويؤدونه بدقة ومحاس
 ،) وما إىل ذلك،االحتفاظ بالسجالت( باملهام املكتبية ،استطعت إن ، أحد العاملنيكِلفو
 ن ختلفوا عن مراجعة العيادة الذيضىالعثور على املر (،رضى املتغيبنيامل آخر اقتفاء أثر كِلفو

  . ) مبواصلة املعاجلةموإقناعه
  

19للمرضىاملشكالت الشخصية   

املشكالت  ،املريض باملعاجلةإن من العوامل األخرى اليت قد تتعارض مع التزام 
اخلشية مما قد  و، الوظيفةومنها على سبيل املثال فقدان.  يعانيها هذا املريض اليتالشخصية

وهي كلها مشكالت . السلب مصاببأن املريض إذا علموا  األصدقاء واألقارب يقوله
يفيد يف ضمان تناول ميكن أن  ،لكن أي مسعى يبذل لتذليل هذه الصعوبات و،صعبة

  . املريض للمعاجلة
  

110املقاومة لألدوية  

 كانت يكتب هلا النجاح إذا لن ألن املعاجلة. إن مقاومة األدوية أمر له أمهيته
  :وهناك ثالثة أمناط من املقاومة. اليت يستعملها املريضالعصيات السلية مقاومة لألدوية 

  
  
  

    املقاومةاتالطافر 1-10-1

 يتزايدو.  بطبيعتها للدواء مقاوم قليالايف أي جمموعة من العصيات السلية عددإن 
فعندما يعطى . ي سِلجوفلسلية يف أي  مالييني العصيات ا كلما تزايدتهذا العدد

اليت ثبتت حساسيتها  يقضي على العصيات السلية  هذا الدواءفإن،  دواء واحد فقطللمريض
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املعاجلة  ( فقط دواء واحداإياك أن تعطي املريض. له فتتكاثر  املقاومةالعصياتأما . له
  ). دواءاألحادية ال

  
  :بااأس واملقاومة املكتسبة أو الثانوية 1-10-2

  مثل إعطاء دواء واحد فقط: صحيحة ال غريعاجلة  امل) أ
   مقاومة ألحدمها للمريضعصيات السليةالإعطاء دواءين و) ب
   بصورة صحيحةته املريض يف تناول أدوياون)  ج
  

  املقاومة األولية 1-10-3

دواء  عصيات سلية اكتسبت مقاومة لحيمل من شخص آخر يعدى اإلنسانعندما و تكون 
  .  املضادة للسلمن األدوية ،أو أكثراحد و
  

111املتابعة  

 يف متابعة حاالت السل التصوير الشعاعي البلغم هي أكثر أمهية من إن اختبارات
 منتظمة من مواعيدملريض بالعودة إىل نفس العيادة يف ا  أنك قد أقنعتتأكد من. الرئوي

 ،)ممكناذلك إذا كان ( األدوية  آثارلتحري للعاملني إجراء حتليل البول يتسىنكل شهر حىت 
كما أن . كل األدوية املوصوفة له للتأكد من تناوله عدد حبوب الدواءوكذلك مراجعة 

 مواصلة املعاجلة حىت ولو كان يشعر بأمهية أخرى مرة إلخبارهفرصة ال جميئه إىل العيادة يتيح
  . ة من احلبوبال إلعطائه كمية جديديتيح الفرصة أيضا بطبيعة احل؛ وتحسنالب
   

112البلغماختبار   

   : فحص اللطاخةمن أجلامجع البلغم من املرضى 

  . يف املعاجلة الكيميائية القصرية األمد للمرضى اجلدد -1
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، قم بفحص البلغم يف اية الشهر الثاين،واية )239 الصفحة (الشهور الستةيف نظام    )أ
  . )ملعاجلة ااية( واية الشهر السادس ،الشهر الرابع

 حص البلغم يف اية الشهر الثاين، قم بف)239 الصفحة (الشهور الثمانيةيف نظام  )ب
  . ) املعاجلةاية( واية الشهر الثامن ،واية الشهر اخلامس

  :أمكانيات ناك ثالث فه، البلغم إجيابيا يف الشهر الثاين كانإذا  -2

هو أكثر األسباب هذا و.  للتعليماتوفقاً يأخذ العالج عدم التأكد من أن املريض   )أ
  اإلشراف على تناول كل جرعةعدم  قد يكون السبب هوأو.  على اإلطالقشيوعا
  .  هذا األمر جيداالتثبت منوعليك . بعينها

 يف املرضى الذين استشرى فيهمبطء معدل التقدم يف بعض األحيان  يكون السبب قد )ب
  . جلسم يف ا العصيات السليةوضخامة عدد ،املرض

املعاجلات إذا كنت قد وصفت للمريض إحدى  املقاومة الدوائية حدوثيقل احتمال ) ج
  ). 239 الصفحة( يف هذه األياموصى ا اليت ياملعيارية 

منظمة الصحة   نوافقافإنن، األدوية املوصوفة تناول مجيع قداملريض  أن تأكدت من إذا ماو
 املعاجلة الكاملة اليت تعطى يف إعطاء املريض واصلة على ما ذهبت إليه من التوصية مبالعاملية

  .  كاملاملرحلة املكثفة ملدة شهر إضايف

  .  "تدارك حاالت القصور الواضحةكيفية "لالطالع على  221انظر الصفحة 

 منملريض ا ختريج فإن يف إمكانك لكلذو. ويندر أن تنتكس احلالة بعد املعاجلة الناجحة
لكن أخربه بضرورة اإلبالغ عن عودة أي عرض من و. ملعاجلةاستكمال ااملستشفى بعد 
  . أعراض املرض

  

113املستشفىداخل  املعاجلة يف العيادة اخلارجية أوعاجلة امل  

حتقق النجاح  ميكن أن يف العيادة اخلارجيةعاجلة امللقد تأكد بصورة قاطعة أن 
 بالتعليمات االلتزام أن درجة فيحتجون باملستشفىيف  املعاجلة  الذين يفضلونأما. الكامل

كما أن تثقيف املريض يتم بصورة .  يتم يف وقت مبكرة الدواءي ِمسأن الكشف عنأفضل، و
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غريهم من  وسائر أفراد األسرة إىل يعين خفض نسبة انتشار املرض  املريضعزلأن ، وأحسن
 اليت املزاياقق مجيع  أن حتتستطيع احلال أن العيادات اجليدة التنظيم واقع على أن. املخالطني

  .  يف ما بعدوسوف تتم مناقشة موضوع العزل. املستشفىاملعاجلة داخل تنسب إىل 
 عدد كبري من العاملني توافر فيهاأغلبها حتت ظروف مثالية حتقق متازة فقد املنتائج الأما 

 ،لخدمات الصحيةظل الظروف الروتينية ل أنه يف لكن املؤسف. جيدااملدربني تدريبا 
 املعدالت على هذه يندر كثريا أن تزيد و،%30 عنها إىل املبلغ معدالت الشفاء نخفضت

 األموال تبديد إمنا يعين أيضا و،ال يعين أن جيين املرضى نتائج سيئة فحسبوهذا . 50%
  . يعين كذلك أن انتشار السل يف اتمع لن ينحسر أو يتراجعو. واملوارد

إال ,  املرض هام يف حجم أي اخنفاضأن حيدثه ال ميكن  أنبينت احلساباتقد لو
. )وفيات% 10مضافا إليهاحاالت شفاء % 75 ( من املرضى سلبيا%85 أصبح بلغمإذا 

  اخلدمات الروتينيةعن طريق ،ولقد أمكن حتقيق نسب قريبة من هذه النسبة أو زادت عليها
 البلدان اليت قد حدث هذا على وجه اخلصوص يفو.  عدد من البلدان الناميةوحدها يف

 حتت اإلشراف  القصرية األمد تطبيق املعاجلةعلى تعتمد الربامج الوطنية ملكافحة السل فيها
 مبساعدة من االحتاد الدويل ملكافحة السل  العمل االيت بدأ) 222 الصفحة(املباشر 

شراف  اإل توافر هواألمر األساسي يف املعاجلةو. منظمة الصحة العامليةمن  و،وأمراض الرئة
لقد و.  أثناء املرحلة البدئية املكثفة من املعاجلةال سيما و، من الدواءكل جرعةعلى املباشر 

قليلة باستثناء قلة ، جلة املرضى يف العيادات اخلارجيةاعتمد معظم برامج املكافحة على معا
 بسبب بعد ،قد تدعو الضرورة يف بعض األحيانو. الذين اشتدت عليهم العلة من املرضى

 إىل إدخال املرضى إىل املستشفى أو املصحة، لقضاء مرحلة ،املسافة أو بسبب عوامل أخرى
ال تفترض أنك إذا سلمت األدوية للمريض فإنه يف هذه احلالة لكن حىت و. املعاجلة املكثفة

بل عليك أن تتأكد من أن العاملني املكلفني باإلشراف يرون كل جرعة . سيبتلعها حكما
   .أثناء تناوهلا

114العزل  

كما أن . املعاجلة الكيميائية اجليدةب منذ أن بدأ العمل عزل املريض أمهية لقد قلَت
 سواء كان املريض يعاجل يف املرتل أو يف ، إىل أفراد األسرة قد تضاءلعدوىال خطر انتقال

 جمموعات مثةعلى أن . أشد خماطر العدوى إمنا يكون قبل بدء املعاجلةولكن . املستشفى
  . ينبغي أن تعزل عن اآلخرينيلة من املرضى قل



   لـــــســالة ــالـجـــمـع

- 229 -  

   صغار األطفالخيالطون ممن سواهم للمعلمني و:األمدقصري الالعزل  -1
خمالطة مع أشخاص كون هناك ت عندما : سلبيةإىل اللطاخة تتحولالعزل إىل أن  -2

أو مرضى حيملون  ،لسرطانل  املضادةدويةاأل مثل لمناعةل الكابتة ألدويةا يتعاطون
  .   يات سلية مقاومة لألدويةعص

املرضى اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي البشري غري   ينبغي محايةيف املستشفيات، -3
الذين ال يزالون على  املصابني بالسل،و العاملني اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي البشري

ك ينبغي كذلو. )الذي يعدي اآلخرين( من خمالطة مرضى السل املعدي ،رأس عملهم
املرضى الذين يستبقون يف املستشفى من أجل تشخيص ، وأن يوضع مرضى السل

 يف أجنحة ال تتيح هلم خمالطة أي من تلكما ،تثبت إصابتهم بالسل حاالم الذين قد
  ). 195انظر الصفحة (الفئتني 

 عن الرضاعة  حجبوا فقد يتعرضون للوفاة إذا ماالسلبالولدان ألمهات مصابات أما 
وينطبق . )236 الصفحة(هم معاجلة وقائية باإليزونيازيد ؤينبغي إعطالذلك فو. طبيعيةال

.  اتصاال وثيقا بأي مصدر من مصادر العدوىالرضع الذين يتصلونهذا أيضا على 
أن  و،أفواههم عند السعالإىل ضرورة ستر املرضى يف املستشفى أن توجه عليك و

أما . قهااحرإميكن   جرائد قدمية أو يف،تعمالأحادية االس )ورقية(يف مناديل  ايسعلو
إذا كان مريض إجيايب و.  أي خطر للعدوىفليس فيها الشخصية متلكاتالكتب وامل

 فينبغي أن تترك الغرفة خالية ملدة أربع وعشرين ،اللطاخة موجودا يف غرفة مث غادرها
بالنسبة  أما. تنظيفها تنظيفا تامابعد ذلك جيري و. ساعة وى خالهلا وية جيدة

  . 10  فانظر الصفحةلألسرة
  

115فحص املخالطني  
  11-2-4الفقرة  31يف الصفحة  املوضوع نوقش هذا

  

116العمل   

ومن .  فإن العمل ال يؤذيه على اإلطالق، وكان خيضع للمعاجلة،منهكاً إذا مل يكن املريض
 إصابته ردقف عن العمل  التوعلىاألخطاء اجلسيمة أن جنرب من يسعى لكسب قوت يومه 
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درجة وخامة مرضه، وعلى   على يف جانب منه يعتمدستبقائه يف املستشفىوقرار ا. بالسل
 على  اليت قد تنعكس وكذلك على اآلثار االقتصادية، السلىالسياسة الوطنية اخلاصة مبرض

  . لك أن تراعي كل هذه العوامل عند اختاذك القرار لذلك فينبغىو. أسرته

117منط احلياة  

لكن . )اخلمور(إن األصل يف األشياء هو عدم جواز تعاطي التبغ أو الكحول 
 فال مانع ،فإذا كانت حياة املريض تتوقف عليهما. احملافظة على احلياة تأيت يف املقام األول

مث إن . من السماح له باملقدار الذي ميسك حياته عليه ويعينه على استكمال املعاجلة فحسب
على  ثالثة أسابيع  أوبعد مرور أسبوعنيريض على اإلعداء تزول بت أن قدرة املمن الثا
 على أن عليه. ال يعود املريض املتزوج يف حاجة إىل أي تعديل يف نشاطه اجلنسيو. املعاجلة

شري البي عالعدوى بفريوس العوز املنا  يترتب عليه خطرقدجنسي  نشاط أن يتجنب أي
 جيعالن حتقيق ما تنتهي إليه من عواقب وخيمة وا الفريوسفالعدوى ذ. )193 الصفحة(

  فإن،فريوس ذا الالعدوى  معدالت فيهاترتفعيف املناطق اليت أما . صعوبةأكثر الشفاء التام 
عن طريق كيفية محاية نفسه ب )ذكرا كان أم أنثى(املتزوج ك القيام بتوعية املريض يعل

ما حيتاج   أن تيِسر له سبيل احلصول على،عتحاول ما استط واستخدام العازل الذكري،
  .  العوازل الذكريةإليه من

118احلمل  
 ال داعي للقلق إذا  جتنب احلمل أثناء املعاجلة على أنهرمبا كان من الضروري
 مع اإليزونيازيد) 240 الصفحة(أعط الربيدوكسني . حدث احلمل أثناء هذه املرحلة

 النظم اليت تتضمنهااألدوية األخرى و. جهازه العصيب اجلنني مغبة إتالف  لتجنبللمريضة
  . هيليت أوصينا ا يف هذا الكتاب االعالجية 

ال ف. على أنه الجيوز إعطاء املريضة احلامل أدوية معينة.  للجننيأدوية مأمونة
) والفيوميسني الكاناميسني ووميسنييأو األدوية االحتياطية مثل الكابر( الستربتوميسني هاتعط
  أن تسببميكن أيضا أدوية احتياطية هاوالتعط.  تسبب إصابة الوليد بالصمم قدي مجيعافه

  . الربوثيوناميد وثيوناميد مثل اإل،جلننيا و يف منشذوذا
 أقراص منع احلمل فعالية مما يقلل من ،اتستروجيناإلتذكر أن الريفامبيسني يزيد استقالب 

   .  السيئة البيئيةيف األحوالاصة اخل تهالرضاعة الطبيعية أمهيلو. )240 الصفحة(
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119الطفل احلديث الوالدة (الوليد(  

  :التدبري العالجي للوليد
  . األم يف حالة مرضية حرجةإال إذا كانت  ، عن أمهتفصل الطفلال  -1
  .  فأعط الوليد لقاح اليب سي جي على الفوراللطاخة سلبية األمإذا كانت  -2
 فقم ، وقت الوالدة كانت ال تزال كذلك أثناء احلمل أولطاخةال إجيابية األمإذا كانت -3

  :مبا يلي
 الصفحة(إصابته بالسل اخللقي ب واشتبهت الوالدة عند عليال الطفلإذا كان  ) أ

  .  كاملةفأعطه املعاجلة املضادة للسل ،)103
لكل  لغ م5  بواقعاإليزونيازيدله صف ف، جيدة صحية حالة الطفل يف إذا كان ) ب
 أجر اختبارمث .  جرعة واحدة يوميا ملدة شهرين،و غرام من وزن جسمهكيل

.  لقاح اليب سي جيه سلبيا أوقف اإليزونيازيد وأعط االختبارفإذا كان. التوبركولني
ح اوالتعطه لق. أخرىأما إذا كان إجيابيا فواصل إعطاء اإليزونيازيد ملدة أربعة أشهر 

ه ء التوبركولني وواصل إعطااختبار ألغأو  . اإليزونيازيدمادام يعطىاليب سي جي 
  . إليزونيازيد ملدة ستة أشهرا

. ترضع األم طفلها من ثديهاهو أن   العامليف العديد من بلدانإن أسلم إجراء صحي  -4
.  العدوىواعـ أنه ضد كثري منـكما أنه حيمي.  للطفلغذاءل ضفلنب الثدي هو أف

احتمال  بكثري من  فإن هاتني املزيتني مها أعظم،مصابة باإليدز حىت لو كانت األمو
  . ذا االحتمال أصال ناهيك عن ضعف ه؛إصابته بعدوى الفريوس عن طريق لنب األم
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2ت ـالذين شخصملعاجلة الكيميائية للمرضى ا
حديثاحاالم  

21الربنامج الوطين ملكافحة السل  
لسل، فاستخدم النظام العالجي أو  برنامج وطين ملكافحة ابلدكإذا كان لدى 

 هذه النظم يف بعض الربامج بالنسبة تتباينوقد .  هذا الربنامجالنظم العالجية اليت يوصي ا
نظام خاص إلعادة املعاجلة   يف بعضهاكونفقد ي. للمرضى السليب البلغم أو بالنسبة لألطفال

 النظام فيهاالت اليت يفشل  أو احلا،االنقطاع عن املعاجلةحاالت   أو، حاالت النكسيف
وقد جتد . )240 والصفحة 233انظر الصفحة  (د للمرضى اجلد بالنسبةالعالجي املعياري

  . بني النظم املذكورة أدناه ة املعتمدة يف بلدكطنيو الةالعالجيأو النظم نظام ال
  

22يف حال عدم وجود برنامج وطين ملكافحة السل  

ستخدم أحد النظم أن ت فنوصي ب،كافحة السلك برنامج وطين مللإذا مل يكن هنا
 منظمة الصادرة عن" الدالئل اإلرشادية"من ) 1997( العالجية الواردة يف الطبعة الثانية

 اخلطوط الرئيسية 13ويوضح اجلدول رقم . )1 املرجع رقم 235الصفحة (الصحة العاملية 
منط جية ختتلف باختالف وسوف ترى أن النظم العال.  النظم العالجية املوصى املختلف

  . احلالة السلية
  

23لتلخيص النظم العالجية املوجزة طريقةال  

وقتنا ال عامة يف ورة بص على الصعيد الدويلإن الطريقة التالية هي الطريقة املقبولة
   :ضر احلا

يشار إىل كل منها حبرف كبري  و املوصى ا هي األدوية التاليةاألدوية املعياريةإن 
  :روف الالتينية من احل

  E اإليثامبوتول       H اإليزونيازيد
  S الستربتوميسني     R الريفامبيسني
   T الثياأسيتازون     Z البريازيناميد
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 يوضع رقم أمام توليفة ، يوميااتناوهلأن ي م توصف األدوية اليت ينبغي للمريضوعند
 تناول هذه تمر خالهلاينبغي أن يس يعرب عن عدد األشهر اليت  املوصوفة األدوية)جمموعة(

يعين أن هذه األدوية األربعة تعطى يف جرعة واحدة يوميا ملدة ،EZRH 2 ،فمثال. التوليفة
 تعين أن هذين الدواءين يتم تناوهلما يف جرعة واحدة يوميا HR4  فإنكذلكو. شهرين

  : مايلي  النظم العالجيةمنو. ملدة أربعة أشهر
2HREZ/4HR  

 باملرحلة و هو ما يعرف(ربعة تعطى خالل الشهرين األولني وهذا يعين أن األدوية األ
ن ملدة أربعة أشهر أخرى ي اآلخرئني الدوايلي ذلك إعطاء ،)"رحلة املكثفةامل" أو "البدئية"
  . تكون املدة اإلمجالية للمعاجلة هي ستة أشهرلك وبذ). "مبرحلة االستمرار"وهو ما يعرف (
األدوية معا يف جرعة واحدة ثالث مرات أسبوعيا  بإعطاء بعض النظم العالجية يقضيو
فمثال إذا . عد كل دواءب منخفضا 3رقم ال هذه الطريقة بوضع توضحو. )املعاجلة املتقطعة(

 يوميا فيكتب  إعطائهكان النظام العالجي السابق يعطى ثالث مرات أسبوعيا بدال من
  :هكذا

   2 E3 Z3 R3 H3 /4 H3 R3 

24ديلةالنظم العالجية الب  

 النظم العالجية البديلة اليت توصي ا منظمة الصحة العاملية ملختلف 13يوضح اجلدول 
 كل عند مبراقبة املريض شخص معني بأن يقوم الدويلويوصى على املستوى . فئات املعاجلة

هلذا و. DOTS باملعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر مايسمىوهو .  يتناوهلاجرعة
  الكثرية منالينامل قتل يضمن فهو.  يف املرحلة البدئيةيف املعاجلة أمهيته اخلاصةاألسلوب 

  . )222 الصفحة انظر أيضا(يض يف بداية املعاجلة  املريفالعصيات السلية 
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  . عالجيةكل فئة لالنظم العالجية البديلة املمكنة  – 13 اجلدول
  النظم البديلة ملعاجلة السل       

فئة 
 معاجلة
  السل

  املرحلة البدئية  مرضى السل
  يوميا أو ثالث مرات(

  )يف األسبوع

 مرحلة
  االستمرار

؛ اللطاخة و اإلجيابي اجلدد السل الرئويمرضى  )أوال
 اللطاخة مع  السل الرئوي اجلدد السلبيومرضى

 حاالت جديدة من ؛اختالطات متنية شديدة
   الرئويخارج  السل نواع وخيمة منأ

2EHRZ (SHRZ)  
2EHRZ (SHRZ)  
2EHRZ (SHRZ)  

6HE 

4 HE  
4H3R3  

 فشل املعاجلة؛ إجيابية لطاخة البلغمنكس    )ثانيا
  انقطاع املعاجلة بعد

2SHRZE/1 HRZE 

2 SHRZE/1 

HRZE  

5H3R3E3 

5 HR   
 

غري املوجود ( سل رئوي جديد سليب اللطاخة  )ثالثا
جديدة من السل خارج  ؛ أنواع)4يف الفئة 

  األقل وخامة ،الرئة

2HRZ 

2HRZ 

2HRZ  

6 HR  

4 HR  

4H3R3  
  

  )رابعا
البلغم بعد إعادة  ال تزال إجيابية(حالة مزمنة 

     ) املباشرحتت اإلشراف املعاجلة

  ال ينطبق
راجع الدالئل (

  للمنظمة اإلرشادية
حول استعمال أدوية 

 املراكز اخلط الثاين يف
   )املتخصصة

 

 

             .  منظمة الصحة العامليةقتبس اجلدول بإذن منا 
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 أن مجيع النظم )233صفحة (13يتضح لك من اجلدول . املعاجلة املتقطعة 2-4-1
إذا ما أعطيت ثالث مرات يف و. العالجية ميكن أن تعطى يوميا أو ثالث مرات يف األسبوع

مبراقبة املريض واإلشراف عليه أثناء  شخص أن يقوم فإن من األمور األساسيةاألسبوع 
 أنه القد أثبتت التجربة ف ،يكون املشرف من أفراد العائلة جيب أن ال(. كل جرعةه تناول
لمعاجلة القصرية لو. ) كامالًى أفراد أسرة املريض يف هذا اإلجراء تعويالً التعويل علميكن

 ه إذا فاتت ألنوذلك.  املعاجلة املتقطعةدور حيوي خاص يف األمد حتت اإلشراف املباشر
 يعود  التكاثر قبل أنلبدء  أطولفإن هذا يتيح للعصيات السلية وقتاًرعات املريض إحدى اجل

 املقاومة نشوء اجلرعات ينطوي على خطر تفويتكما أن . للحصول على اجلرعة التالية
 أن املعاجلة التام املباشر و اليت متت حتت اإلشراف الشاهدة التجاربثبتتوقد أ. الدوائية

على أن اجلرعة بالنسبة .  اليومية باجلرعات املعاجلة فعالية عنال تقلأسبوعيا  جرعاتثالث ب
 14انظر اجلدول  ( منها يف احلالة الثانية أعلى يف احلالة األوىل ينبغي أن تكونملعظم األدوية

  . )236 الصفحة
ينصح االحتاد . ستخدام الريفامبيسني يف مرحلة االستمرارحول احتذير هام 
ض الرئة بعدم استعمال دواء الريفامبيسني يف مرحلة وأمرا الدويل ملكافحة السل

يتناول فقد .  املريضكل جرعة يتناوهلاعلى  هناك إشراف مباشر مامل يكن، االستمرار
 أو يباع يف ؛ ملعاجلة أمراض أخرى الدواء أو يستعمل؛سيئة أو خاطئةتوليفة ب الدواء املريض

 األدوية أشد املقاومة لدواء من وء نشتنطوي على خطر كلها أموروهذه . السوق السوداء
 املرض  فيصبح،املقاومة ألدوية متعددةنشوء  إىل ذلك بكل بساطةوقد يؤدي . قوة وأمهية

 . غري قابل للشفاء
  

   املكثفة املعاجلة إعطاء أربعة أدوية خالل مرحلةيفالسبب  2-4-2
من  جداً  قليالًاًعدد ن لكل دواءأل ،الفعاليةإن املعاجلة املركبة هي على درجة كبرية من 

 عاشت فإذا ما أعطي الدواء منفرداً. له بصورة طبيعية املقاومة "الطافرة "العصيات السلية
.  الدواءاليت قتلها وتكاثرت لتحل حمل العصيات السلية احلساسة  املقاومة لههذه العصيات

وحىت . ي منهالكن وجود األدوية جمتمعة يف وقت واحد كفيل بقتل الطافرات املقاومة ألو
املقاومة ( األدوية  هذه ألحدقد أصيب بعدوى عصيات سلية مقاومة املريض لو كان
 .  العصيات املقاومة هذه تتكفل بالقضاء على األخرىفإن األدوية ،)األولية
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السل الرئوي والسل   أعاله ملعاجلةاملبينة العالجية النظموصي باستخدام ن 2-4-3
التهاب مثة بعض التعديالت يف حالة و. األطفال على حد سواءخارج الرئة يف البالغني و

 . 252  انظر الصفحة:السحايا السلي
  
 بعد انقضاء شهرين البلغم إجيابياظل ، وهذه النظم العالجية إذا استعملت أيا من 2-4-4

 ول إىلحت آخر مث اً شهر الرباعي األدوية املرحلة البدئيةفواصل عالج، املعاجلة على بدء
كل يتناول  املريض  أنمنتتأكد دائما ولكن عليك أن .  مرحلة االستمرارام معاجلةنظ

 .  يف وقتها ودون أي نقص أو تغيريمن جرعات املعاجلة جرعة

2-5ئيةرعات الدوااجل    
 كل من وافق عليها و،)14اجلدول (اعتماد اجلرعات التالية على دوليون الرباء اخل اتفق

  يةلسل وأمراض الرئة، ومنظمة الصحة العاملا االحتاد الدويل ملكافحة
   وضعتها منظمة الصحة العامليةاليت النظم العالجية البديلة 14 رقم اجلدول

  )احلد األدىن واألقصى( كغ/ملغ اجلرعة  الدواء

  ثالث مرات يف األسبوع  يوميا  

  5  يازيداإليزون
)4-6(  

10  
)8-12(  

  10    ريفامبيسنيال
)8-12(  

10  
)8-12(  

  25    ازيناميدالبري
)20-30(  

35  
)30-40(  

  15  الستربتوميسني
)12-18(  

15  
)12-18(  

  15    ثامبوتولاإلي
)15-20(  

30  
)25-35(  

  2ر5    الثيوأسيتازون

)2-3(  
  ال ينطبق
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  اجلرعة الثابتةالتوليفات الدوائية ذات  15اجلدول 
  املعاجلة اليومية

        املرحلة البدئية     
    األدوية    
  R+H+Z  E  S  

  )قنينة(غ1  400  400+75+150  )ملغ(اجلرعة يف قرص واحد 
  750  1000  1200+225+450  )ملغ(اجلرعة اليومية 
  قنينة 3/4  قرصان ونصف  أقراص 3  )احلبوب (عدد األقراص

  
          مرحلة االستمرار     

  األدوية  
  R+H  E  E+H  Tb1+H  

  300+150  150+400  400  75+150  )ملغ(اجلرعة يف قرص واحد 
  300+150  300+800  800  225+450  )ملغ(اجلرعة اليومية 
   قرص واحد  قرصان  قرصان  ثالثة أقراص   عدد األقراص

 أسبوعياثالث مرات : املعاجلة املتقطعة      
 

        املرحلة البدئية     
    األدوية    
  R+H+Z  E  S  

  غ 1 )قنينة(  400  500+150+150  )ملغ(اجلرعة يف قرص واحد 
  ملغ750أو غ1  1600  1500+450+450  )ملغ(ومية اجلرعة الي

  قنينة واحدة  أربعة أقراص  ثالثة أقراص  )احلبوب (عدد األقراص
  

      املرحلة البدئية     
  األدوية  
  R+H+Z  E  

  400  150+150  )ملغ(اجلرعة يف قرص واحد 
  1600  450+450  )ملغ(اجلرعة اليومية 
   أقراصأربعة  ثالثة أقراص  )احلبوب (عدد األقراص
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  ات مالحظ
 أضف قرصاً:  بالريفامبيسني  كيلوغرام55على  عند معاجلة املرضى الذين يزيد وزم 

  .  احملددة أعالهرعاتاجل إىل )ملغ150( أو كبسولة واحداً
  . املعاجلة املتقطعة و اليوميةاملعاجلةوينطبق هذا على 

الذين جتاوزوا للمرضى ) قنينةنصف ( غرام 0ر5 إىل  اجلرعةخفض: جرعة الستربتوميسني
  . الستني من العمر

  

  .انظر امللحق أ  ،للحصول على املزيد من التفاصيل حول كل دواء على حدة

26الثابتةالتوليفات الدوائية للجرعات   

وميزة هذه التوليفات أن املريض .  كثرية يف بلدانةتوافرأصبحت هذه التوليفات م 2-6-1
 تصنيع هذه لكن ينبغي أن يتم وواحدةدفعة توليفة ال ا تضمهاليتيأخذ مجيع األدوية 

فحص كل ينبغي أن تكما .  بكامله لضمان امتصاص الريفامبيسني بالغةدقةباألقراص 
اليت تنتجها جهة مصِنعة دوية األ استعمالاحرص على . هلذه الغاية )دفعة مصنعة( تشغيلة

 . يعول عليها
  

 يدلكسوف إنه  ف،برنامج وطين ملكافحة السل يف البلد الذي تعمل فيهإذا كان  2-6-2
 55 و45  يتراوح بني املرضىمعظم وزن ملا كانو.  تناوهلانبغي عدد األقراص اليت يعلى

مدرجة يف اجلدول  ( أمثلة تورد الدالئل اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية فإن،كيلو غراما
 . هلذه الفئة من األوزان )15

2-7الريفامبيسني خالل مرحلة االستمراريستبعد منه ية أشهر نظام عالجي مدته مثان  
 مرحلة يف (E) أو اإليثامبوتول) T (الثيوأسيتازوناستعمال   النظاميتضمن هذا 2-7-1

  :  أي،االستمرار
 يتبعها يف ،)233صفحة ال( 13  إحدى التوليفات الواردة يف اجلدول:املرحلة البدئية يف

  :مرحلة االستمرار
  H T 6 إما
   H E 6 أو
  



   لـــــســالة ــالـجـــمـع

- 239 -  

 عى متعط ملغ150هي )T(لمريض البالغ من الثيوأسيتازون الطبيعية لرعة اجل إن 2-7-2
 800 تكون اجلرعة ) E( استعمال اإليثامبوتولويف حال . )H(زونيازيد  من اإليلغ م300

  . غراما يميِل
  

ال ينطوي على خطر اخلطأ يف  وأنه رخيص الثمن 6HT يمييز النظام العالج ما 2-7-3
  االحتمال القوي فتتمثل يفئهأما مساو. ) أعاله1-4-2الفقرة ( الريفامبيسني ستعمالا

 الثيوأسيتازون إذا كان املريض مصابا أيضا بعدوى فريوس ضدلتفاعالت اخلطرة دوث احل
  . 6HE بدائل أخرى لنظام بعض الربامج اختارولذا فقد . العوز املناعي البشري

  

 الذي يستمر مثانية أشهر إال يف حاالت السل املعاجلة نظام التستخدم بعض البلدان 2-7-4
  .  من السل غري الرئوياملعتدلة أو يف احلاالت ،البلغمالرئوي السليب 

  

2-8ناميدي الريفامبيسني والبريازيستبعد منه عشر شهرا انظام عالجي مدته اثن  
أن على . م القصرياألمدنظاالأقل كلفة من فهو . ستخدم هذا النظامي بعض البلدان ال يزال

 أخرى بلدانتقصر و.  ويرتفع فيه معدل االنقطاع عن املعاجلة،ظاهرة ألدويته آثارا جانبية
يتجلى و. املعتدلة  السل غري الرئويحاالت و،املرضى اإلجيابيي البلغماستعمال هذا النظام 

مبا يسببه  ،ي البشري يف املناطق اليت يشيع فيها فريوس العوز املناع، مساوىء هذا النظامأهم
كما . )204 الصفحة( الستربتوميسني عن طريق استعمال حقن الفريوس نشر من خطر

ويتكون ). 266 الصفحة(لثيوأسيتازون ل املضادةعالت ا التفخيشى عند استعماله من مغبة
 :هذا النظام العالجي من

  
2SHT/10HT  
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2-9 خاصةيف أوضاعاملعاجلة   

  . لجننيل الصمم يسبب ألنه قدالستربتوميسني عمال است نبجت. احلوامل 2-9-1
 فعالية حبوب منالريفامبيسني يقِلل .  منع احلملالنساء الالئي يتعاطني حبوب 2-9-2 

فترة تعاطيها نع احلمل يف مل وسيلة أخرى يفضل للمرأة أن تستعمل لكلذو. منع احلمل
  . الريفامبيسني

  

 ، الريازيناميدعمالجتنب است. يةرابات كبدطاملرضى الذين يعانون من اض 2-9-3
  : ني التاليالنظامنيأحد عمل واست

2SHRE/6HR           2           أوSHE/10HE  
  

 ثار الضائرة لألدوية املضادة للسل يف ضوء أعراض املرضلآلالتصدي  16اجلدول 
 

  اليت)األدوية(الدواء   اآلثار اجلانبية
  حيتمل أن تكون السبب

  العالجيالتدبري 

    آثار ثانوية
  األدوية املضادة إعطاءواصل

 للسل وتأكد من اجلرعات
  الدوائية

 أمل يف ،، الغثيانقلة الشهية
  .البطن

  ليال قبل النومأعط الدواء   الريفامبيسني

  سربيناأل  البريازيناميد  يف املفاصلأمل 

غ ل م100برييدوكسني   اإليزونيازيد  نيإحساس باحلرقان يف القدم
  يايوم

  طمأنة املريضإعادة تأكد و  الريفامبيسني  حممر/بول برتقايل
  املسببأوقف الدواء     خطريةآثار 

 الثيوأسيتازون  حكة جلدية، طفح جلدي
  )الستربتوميسني(

 للسل أوقف األدوية املضادة
  )242الصفحة  انظر(
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  اليت)األدوية(الدواء   اآلثار اجلانبية
  حيتمل أن تكون السبب

  ري العالجيالتدب

  الوجود للشمع(الصمم 
  )عند فحص األذن

 الستربتوميسني أوقف  الستربتوميسني
  اإليثامبوتول استعملو

  السستربتوميسني  )عينية دوار مع رأرأة(دوخة 
   الستربتوميسني قفأو

  اإليثامبوتولواستعمل 
  

 استبعاد أي و(الريقان 
  )أسباب أخرى

 والسيما( معظم أدوية السل
 والبريازيناميد يداإليزونياز

  )والريفامبيسني

 أوقف األدوية املضادة للسل
  )249الصفحة  انظر(

  معظم أدوية السل   ختليط نفسيقيء و

 أوقف األدوية املضادة للسل
 اختبارات  بإجراءفورا وقم

 بوجود اشتبه( الربوثرومبني
 كبدي وظائف الكبد فشل

ناجم عن  حاد وزمن
   )األدوية

 عاداستب و(اختالل بصري 
  )خرىاألسباب األ

  أوقف اإليثامبوتول  اإليثامبوتول

 وفشلأ ، فرفريةأوصدمة،
  كلوي حاد

  أوقف الريفامبيسني  الريفامبيسني
  

 الثيوأسيتازون  حكة جلدية، طفح جلدي
  )الستربتوميسني(

 للسل أوقف األدوية املضادة
 )242الصفحة  انظر(

  
      

   منظمة الصحة العامليةاقتبس بإذن من 
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 من  تقريباتتخلص متاماتستطيع املرارة أن . الفشل الكلويالذين يعانون رضى امل 2-9-4
.  إىل مركبات غري سامةتتحول هذه املواداإليزونيازيد والريفامبيسني والبريازناميد أو 

. ل الكلويـرضى الفشمل باجلرعات املعتادة لذلك فإن يف إمكانك أن تعطي هذه األدويةو
مع ) 261 الصفحة( البرييدوكسني أن تعطي ، الوخيم الكلويشل الفيف حاالتعليك و

أما الستربتوميسني واإليثامبوتول فتقوم .  األعصاب احمليطيةللوقاية من اعتالل ،اإليزونيازيد
 عن  الكلىأن تراقب وترصد وظائف إذا كان يف استطاعتكو. الكليتان بالتخلص منهما

وجتنب . ةضني واإليثامبوتول جبرعات خمف الستربتوميستعطي  فإن يف إمكانك أن،قرب
  .  إال جزئيايف البول) يطرح(ألنه ال يفرغ استخدام الثيوأسيتازون 

  
  

210رتكز على األعراضاملسلوب األ.  لألدويةرةالضاآلثار ل انتبه  
 يف قسم كما نوقشت هذه اآلثار بالتفصيل. اآلثار الضائرة لألدوية 16يوضح اجلدول 

  . 274-258 لصفحاتا ،املراجع
، صيب بالنكسأأنه  أو ، فاشلةمعاجلته أنلمريض الذي يبدو للتدبري العالجي ل  بالنسبةأما

 . 276 الصفحة فانظر
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  قصص حول املعاجلة
  السيد ماجد

إحدى الوحدة الصحية يف   إىلجاء.  من العمرالثالثني السيد ماجد رجل يبلغ
أظهر و.  منذ عدة أشهراعتالل الصحة وسعال والبلغم وهو يشكو من ال،املناطق الريفية

 عاجلة املعياريةامل يطبقالصحي  املساعد أخذو.  ثالث عينات من بلغمهالفحص السلي إجيابية
. دـن واإليثامبوتول والبريازيناميـاإليزونيازيد والريفامبيسي مستعمال ،د ماجدي السعلى

بعد مرور شهر واحد و. د أو ألفراد عائلتههذه املعاجلة للسيد ماج  أبعاد يوضحلكنه ملو
. واختفت األعراضحالته حتسنا واضحا  قد حتسنت و إىل الوحدة الصحيةعاد السيد ماجد

  .  متامااختفى بعد ذلكو. من املخصصات الدوائية ما يكفيه ملدة شهر آخرأعطي و
 أعراض إن قائال الوحدة الصحيةعاد السيد ماجد إىل ، بعد مرور ستة أشهرو

تبني أن و.  من ذي قبلأشد اعتالالكان يبدو و. منذ شهرين إىل الظهور املرض قد عادت
راجع الوحدة شعر بتحسن كبري بعد أن قد  أنه ذكرو.  من جديدإجيابيا أصبح قد بلغمه

  .  مرة ثانيةإىل الوحدةلم يعد ف لك ولذ، من املرضواعتقد أنه قد شفي ،آخر مرة 
، وشرح له ولزوجته. يف هذه املرةد صحي آخر  كشف على السيد ماجد مساعو
 زودمهاو. )228 ةـالصفح (اـالواجب تطبيقهة ـ املعاجل تفاصيل،مودة وبكل اهتمام

تناول مجيع ي كان السيد ماجد نظرا إىل أنو. نشرة حول املعاجلة ليأخذاها معهما إىل املرتلب
 العصيات  ال ميكن أن تكونأنه الصحيلمساعد ل فقد تأكد املرة السابقةاألدوية معا يف 

 بينو. فقد جعله يتبع نفس نظام املعاجلة السابقلك  ولذ، مقاومة لألدويةقد أصبحتالسلية 
.  دون أي انقطاع ستة أشهر كاملةأن يثابر عليها وأن يبدأ املعاجلة من جديد أن عليهله 
اعد الطيب الذي  املسيقابل وكان يف كل مرة ،شهريا مراجعة الوحدة دالسيد ماجاستأنف و

العالج  تناول  حريصا على السيد ماجد بدورهأصبحو. بنفس االهتمام واملودةيتحدث معه 
  .  التام حتقق له الشفاء إىل أن،بنفس القدر من االهتمام والدقة

لمريض ل باملعاجلة صلشرح كل مايت عناء  نفسه األولالصحي املساعد  مل يكلف:التعليق
 أو العثور للسؤال عنه إرسال أحد يبادر إىلف املريض عن احلضور مل وعندما ختل. عائلته لوأ

  العصيات السلية لدى الثاين فقد كان على حق عندما قرر أنالصحيأما املساعد . عليه
كما أنه كان على حق حينما أعاد .  املضادةاألدوية لكافة) و مستجيبة( ةاملريض حساس
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 ، للمريضاألمور شرح كل يأل جهدا يف مل  أنهكما .املريض إىل نفس نظام املعاجلة السابق
كان من لكن و.  التاموحتقق له الشفاء  إىل أن استوىف املعاجلة بكاملهاتشجيعهمواصلة و
 كل جرعة دواء  يقوم باإلشراف علىصحي بتكليف شخص املساعد القامفضل لو األ

  .  املريضيتناوهلا
اخلاصة بإعادة  املعيارية حد النظمأل الناكسض  املريخيضعيف بعض الربامج الوطنية : مالحظة
  . )238 الصفحة ،13يف اجلدول  "ثانيا"انظر الفئة (املعاجلة 

  

   عمارالسيد 
يعاين  الصحية  إىل مستشفى املنطقةجاء. األربعني من عمرهيف  رجل عمارالسيد 

ة الصحية  كان قد قيل له يف الوحدنهإوقال . باالعتالل والشعور والبلغم السعالمن 
. "رـدة أشهـع " ا تكفيهـ أقراصهاـوه يوموأعط.  بالسل إنه مصابسنتني قبلالريفية 

وبعد مرور . فأوقف املعاجلة ،استعمل هذه األقراص أو احلبوب مدة شعر بعدها بالتحسنو
 طبيبفذهب إىل . الذي كان مصحوبا بالدم يف بعض األحيانأشهر عاوده السعال بضعة 
  ملعمار السيد لكن.  احلقنضووصف له الطبيب بع. من قريتهة  يف أقرب مدينخاص

 إىل واختفى السعال وقتها وحتسنت حالته. فها سوى شهر واحديلا يتحمل تكيستطع أن
  . األخريينخالل الشهرين   إىل الظهور كلها عادتاألعراض غري أن. حد كبري

إىل املخترب  عمار بإرسال عينتني من بلغم السيد ية اخلارجالعيادةوقام طبيب 
  ربما الطبيب أن املعاجلة األوىلمخَنو.  إجيابية ؛ فكانت كلتامهالعصيات السليةا لتحِري

 املعاجلة املعيارية اليت  هذه هي كانتفقد ،)Tb1( كانت باإليزونيازيد والثيوأسيتازون
يت وصفها فربم كانت احلقن الأما الطبيب اخلاص . احلنيك ل يف ذتطبقها الوحدات الصحية

. نـالف احلقـ خبأي دواء آخر  املريض قد أعطييبدو أنال الستربتوميسني، ون حقهي
 . ) معاجلة بدواء واحد فقط:هذه بطبيعة احلال معاجلة سيئة جدا و(

و لقد بدا للوهلة األوىل أن العصيات السلية املوجودة لدى السيد عمار كانت 
  تطبيقهواألسلم يف هذه احلالة كان و. ني أيضا للستربتوميسرمبا ولإليزونيازيد، مقاومة

 املخصص، )238 صفحة ال،13اجلدول (نظام العالج املعياري املكون من مخسة أدوية 
 قام الطبيب لذلك فقدو.  مقاومة سلية عصياتالذين قد تكون لديهماملرضى  عادة معاجلةإل

 مع ،يزونيازيد والبريازيناميد من الستربتوميسني والريفامبيسني واإل كالعماربإعطاء السيد 
من منطلق احتمال أن تكون   الستربتوميسنيقد أعطي املريضو. اإليثامبوتول كدواء خامس

  .  حساسة هلذا الدواءالتزال هعصيات
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 أمهية تناول األدوية مدى وزوجته عمارللسيد يف أن يبني  ا الطبيب جهديألومل 
 مبراقبة مساعد صحيقام و.  الشهرين األولني خاللضرورة مراعاة الدقة البالغة واخلمسة
  املريضوملا كان.  حقنة الستربتوميسنيعندما كان يعطيهلع األدوية ت وهو يبعمارالسيد 

 وفقاًجلرعات ايذهب إليه للتأكد من تناوله املساعد يقطن جبوار املستشفى فقد كان 
 إذا شعر بأي  فوراًطبيب المراجعة و إيقاف املعاجلةعماروطلب من السيد . للتعليمات

  . )265  الصفحة :بسبب اإلثامبوتول(اضطرابات يف الرؤية 
كان يف كل مرة يتحدث معه و. بانتظام  عمار السيدعلى رؤية الطبيب دأبو

عن  و املعاجلةعمار يعرف كلَ شيء عن السيد  من أنيتأكد دائماًوكان . بعناية ومودة
 املعاجلة وحتقق له لكنه استكملو.  عمار بالتحسنسرعان ما أحس السيدو. دى أمهيتهام

  .  التامالشفاء

 3املعاجلة الطبية: غري الرئوي  السل  حاالتمعاجلة   
  

 ل الرئويـعاجلة الساملقررة مل نفس املعاجلة الكيميائية عمل يف كل هذه احلاالت تقريبااست
 على النحو ، الثانوية بعض التعديالتأن جتري يف بعض احلاالت عليكو. )238 الصفحة(

   :التايل

3-1االنصباب اجلنيب  
 أن حيصلوا على ميع املرضىجل ينبغيو. )238 الصفحة(الكيميائية املعيارية   املعاجلةعملاست

 يف أي موضع يف الرئتني أو بالسل منهم سوف يصابون% 25 فإنوإال  ؛ الكاملةاملعاجلة
 أن يؤدي إىل يف حال توافره، )274فحة الص(دواء الربدنيزولون ل ميكنو.  من اجلسمآخر

بني  االلتصاقات منع حدوثكما أنه يساعد على . بصورة أسرعنيب اجل السائل اختفاء
  .  اجلنبيةالسطوح

32االنصباب التأموري  
فإن ذلك  ،)171 الصفحة( الربدنيزولون إىل املعاجلة الكيميائية أن تضيف استطعتإذا 

 الصفحة(ي قإلصابة بااللتهاب التأموري التضي لا بعد يف م تعرض املريضيضعف احتمال
. ةرـط السائل باإلبـارك إىل تكرار عملية شفر احتمال اضطيضعف كثرياكما . )170

  . 238  يف الصفحةاملبينة املعاجلة الكيميائية املعيارية لذلك فعليك باستعمالو
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33 النخاعسل  

  يفمعظم املصابني ذا املرضويعاجل . )238 الصفحة( املعاجلة الكيميائية املعيارية عملاست
. ةـ إىل الراحة يف الفراش طوال مدة املعاجلاحلاجةبدون  ،معاجلة جوالةضر الوقت احلا

 الرقبة فقرات األسلوب يف املعاجلة إذا مشلت اإلصابة لكن ليس من احلكمة اللجوء إىل هذاو
 قد أثبتت التجاربلو.  يف هذه احلالةلشللبا األطراف األربعة ألن مثة احتماال قويا إلصابة

أما . املعاجلة الكيميائيةنوقف تقدمه ب و يف إمكاننا دائما أن نكبح مجاح املرض أنالشاهدة
احتماالت التشوه يف فض كفيلة خباجلراحة املاهرة  فإن  حدوث التخرب الشديديف حال
 يقوم بعد مث احلطام واجاتر يقوم اجلراح بإزالة اخلإذ. العملية بإجراء إذا بكَرنا املستقبل

 ثالثةوبعد العملية يقضي املريض فترة راحة يف الفراش تتراوح بني . لعظاما بتطعيمذلك 
 لرفع األحيانيف بعض قد تدعو احلاجة إىل إجراء العمل اجلراحي و. ستة أسابيع وأسابيع

  .  النخاعيةعصاباأل عنالضغط 
 على لمعاجلة اجلراحية ضرورة لوال.  الكيميائيةملعاجلةبا بصورة جيدة املفاصلسل  و يندمل

  . اإلطالق تقريبا يف هذه احلالة
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 الوريديةصورة احلويضة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  التدبري العالجي للسل الكلوي – 34 الشكل

34التناسلي البويلالسل   
تصبح  الكلية بأكملها فإن احلالب حدث انسدادوإذا . يائية املعيارية املعاجلة الكيمعملاست

ولكي تتفادى . ية الكلخيِربعن االنسداد قد الراجع الناجم ضغط الن أل. عرضة للضرر
إال إذا  ال تتسىن لك هذه املعرفةو. حالب حيدث للالذي ماأن تعرف هذه النتيجة ينبغي لك

احلصول على صورة استطعت  و،ي املتخصصتوافرت لك إمكانيات التصوير الشعاع

 معاجلة كيميائية

  نعم  ال انسداد احلالب

  معاجلة كيميائية
  السترويدات+

 بعد ستة أشهر بعد ستة أشهر

كرر صورة 
 احلويضة الوردية

كرر صورة 
 احلويضة الوردية

  اختفاء
  االنسداد

وجود 
 االنسداد

 وجود
 االنسداد

  اختفاء
 االنسداد

أكمل املعاجلة 
 الكيميائية

فكر يف 
 التوسيع
 جراحياً

 أسبوعاً 12أكمل 
مث أكمل  بالسترويدات

 الكيميائية املعاجلة
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تتوافر فيه إمكانية إجراء هذه  املريض إىل مركز ال تتردد يف إحالةو. الوريديةاحلويضة 
 طعوإذا كان هناك دليل على حدوث االنسداد فأ.  إذا كان ذلك يف اإلمكان،الصورة

 على نيزولونالربدك(الكورتيكوسترويدات ب  أو ما يعرف،املريض الستريويدات القشرية
  . لتدبري العالجيإىل ا هو دليلك 34 الشكلو. )259  يف الصفحةالنحو املبني
 أعط املريض املعاجلة الكيميائية ، الوريديةحلويضةا صورة  استحالة احلصول علىويف حال

 كلييت  املرض ولكنكبحففي هذه احلالة سوف تتمكن من . املعيارية للمدة الزمنية املعيارية
  .  يصيبهما بعض الضرراملريض قد

  

35التهاب السحايا السلي    

أن من أقوى  كما ،هو أكثر أشكال السل ديدا للحياةإن التهاب السحايا السِلي 
 أن ة مبكانالضرورلك فإن من ولذ. االحتماالت أن خيرج املريض منه بأضرار خطرية دائمة

 يف أسرع وقت ممكنأها أن تبد و،ذلك يف اإلمكان كلما كان بكاملهاعاجلة امل تطبق
  :هي يف هذه احلالةوأفضل معاجلة . )159الصفحة (
  مع ،) لكل كيلو غرام من وزن اجلسمملغ ∗ 10(اإليزونيازيد  -1
  معهماو ،) لكل كيلو غرام من وزن اجلسمملغ 10(الريفامبيسني  -2
  . ) لكل كيلو غرام من وزن اجلسمملغ 35(البريازيناميد  -3

، أو ) لكل كيلو غرام من وزن اجلسمملغ 25(اإليثامبوتول يف البداية و أضف 
  ).  ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم10(الستربتومايسني 

  . 256 الصفحة  انظراإليثامبوتول إىل اإليزونيازيد ملعرفة ما إذا كان يتوجب عليك إضافة و
 )ولـثامبوتيأو اإل(ن ـك إيقاف الستربتوميسيـ ميكن،ا جيدحتسنا املريض حققفإذا ما 

ويف هذه املرحلة ميكنك خفض جرعة . أو ثالثة أشهرالبريازيناميد بعد مرور شهرين و
 املعاجلة لكن عليك مواصلةو. لكل كيلو غرام من وزن اجلسمملغ  5اإليزونيازيد إىل 

  . مبيسني واإليزونيازيد ملدة التقل عن تسعة أشهرابالريف
 فأعط املعاجلة الكيميائية املعيارية ،متوافرا لديكميد إذا مل يكن الريفامبيسني أو البريازينا

لكن و. )245 الصفحة  :مثل اإليزونيازيد والستربتوميسني والثيوأسيتازون( لك املتاحة

                                         
لوزن فإا لكل كيلو غرام من ا غ مل10 جرعة أما:  لكل كيلو غرام من وزن اجلسمغ مل5  هي يف اهلند املستخدمةاجلرعة ∗

 .  درجة عالية من السميةتسبب
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شهرين ال لكل كيلو غرام من وزن اجلسم خالل ملغ 10جرعة اإليزونيازيد  عليك أن جتعل
  . )فراالربيدوكسني إذا كان متواباإلضافة إىل (األولني 

  أشهر شهرين أو ثالثة مرور بعد ملحوظاًتقدماًو إذا استطاع املريض أن حيقق 
املعاجلة باإليزونيازيد عليك أن تواصل و. الستربتوميسني  فيمكنك إيقاف،على بدء املعاجلة
ملدة التقل عن عام  )245 صفحةال : جلرعة املعيارية يف هذه املرحلةبا(والثيوأسيتازون 

ويستجيب كثري من . لضمان السالمةشهرا مثانية عشر دة مل االستمرار يفضبل . كامل
 قد املكثفة املبينة أعاله أن املعاجلة  منرغمال  على،املرضى هلذا النظام العالجي بصورة جيدة

  . هي األفضل إىل حٍد ماتكون 
 عن طريق إحدى )الربدنيزولون( ويداتريكوستيالكورتقد ثبتت قيمة  لو

. االعتاللي صغار األطفال واملرضى الشديدلك ينصح باستعماله للذو. دةالتجارب الشاه
 اجلسمغرام واحد لكل كيلو غرام من وزن  لييم(مرتني يوميا  غ مل30 بإعطاءوابدأ 

 على مدى عدة أسابيع  تدرجيياًض اجلرعةعة أسابيع مث خِفب، ملدة أر)لألطفال مرتني يوميا
زيادة اجلرعة  ى الذين يتناولون الريفامبيسني فيجباملرضأما . تبعا لتحسن حالة املريض

لكل كيلو غرام من وزن اجلسم بالنسة غ  مل1ر5 و،للبالغني غ مل45  أي، النصفمبقدار
  . )261 الصفحة  السبب انظرو ملعرفة(. لألطفال

 لتخفيف اجلراحي لتدخلاتدعو احلاجة إىل  قد ،الالزمةوعندما تتوافر لك املرافق 
 فقدان تسارع للوقاية منأو ) موه الرأس( بطينات الدماغ يفسائل النخاعي زيادة ضغط ال

  . مركز خاصإال يف جيوز أن يتم  الهذا النوع من التدخل اجلراحيعلى أن . البصر
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  قسم املراجع

  املقدمة
 ،"ج"الث ـالث و،" ب"الثلين  و،"أ"األول :  اليت تضم املالحق ،إن بقية هذا الكتاب

يف إمكانك استعماله و .قسم املراجع هي ،"و"السادس  و،"ه" واخلامس ،"د"والرابع 
ر كل  إذ ليس من املفروض أن تتذك.للبحث عن نقاط معينة عندما تواجهك أي مشكلة

. اب يف عدة أقسام من النص الرئيسي ولسوف جتد إشارات هلذا اجلزء من الكت.التفصيالت
 ولكن غريهم من املهنيني .ومن املنتظر أن يكون أغلب مستعملي هذا القسم من األطباء

قد جيد كثري منهم فائدة كبرية يف  و. أحيانا يف البحث عن نقاط بعينهاالصحيني قد يرغبون
  :ولقد مت ترتيب قسم املراجع على النحو التايل . لتوبركولني احول اختباراخلامس امللحق 

  
   :إىل أربعة أقسام هي بعض اجلوانب التفصيلية للمعاجلة ينقسم: األول امللحق  

  ).الصفحة      ( األدوية املستعملة يف املعاجلة الكيميائية – 1
  .و جتد هنا مزيدا من التفصيالت حول كل دواء من أدوية املعاجلة

  ).الصفحة        ( التدبري العالجي لتفاعالت األدوية املضادة للسل– 2
  .استعمل هذا القسم عندما حيدث لدى املريض أي من هذه التفاعالت

 . )الصفحة       ( استعمال الكورتيكوستريويدات يف التدبري العالجي للسل – 3
 حول ، باملعاجلة يف هذا الكتابيضم هذا القسم املعلومات املتناثرة يف خمتلف األجزاء اخلاصة

  .استعمال الكورتيكوستريويدات
 .)الصفحة      ( التدبري العالجي للمرضى الذين يتضح فشل معاجلتهم الكيميائية– 4

 وهذه املشكلة هي .استعمل هذا القسم إذا اضطررت إىل معاجلة مريض من هذا النوع
  .عامة مشكلة شائعة بصورة
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نادرا ما تلجىء الضرورة إىل هذا  . اجلراحة يف مرضى السل)278 الصفحة : (بامللحق  
يف هذا اجلزء نقدم وصفا للحاالت اليت قد يفيد فيها العمل  و.اإلجراء يف هذه األيام

  .اجلراحي أحيانا
  

ليس هلذا اجلزء من  .الوقاية الكيميائية و املعاجلة الوقائية :)281 الصفحة (جامللحق  
 ولقد بينا .ية تذكر يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت انتشار املرضاملعاجلة الروتينية أمه

  .بشكل واضح املواضع اليت قد تتطلب استعمال هذه املعاجلة
  

ليس هلذه العداوى النادرة أي  . املتفطرات االنتهازيةىعداو : )284 الصفحة (دامللحق  
 .لذلك فقد أوردنا وصفا موجزا هلا و.أمهية يف البلدان اليت ترتفع فيها معدالت انتشار السل

  .عليك أن حتيل هذا النوع من احلاالت إىل اختصاصي ذي خربة واسعةو
  

وهو . اختبار التوبركولني حول .اختبار التوبركولني : )285 الصفحة (هـامللحق  
  .كيفية قراءا ويشتمل على وصف لتقنية االختبارات

  
يورد مزيدا من  و.املعدة عند األطفال مص مفرزات  :)285 الصفحة (وامللحق  

 على أن هذا اإلجراء ال .لألطفال) من املعدة(التفصيالت حول كيفية إجراء املص املعدي 
 .ملبينة يف هذا امللحقيستعمل إال لألسباب ا
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  "أ " امللحق األول  

  تفاصيل استعمال األدوية

 الكيميائية األدوية املستعملة يف املعاجلة - 1
ال تستعمله و .دوية املستعملة يف معاجلة السلاألحول هذا القسم معلومات تفصيلية  يتضمن

   .إال كمرجع فقط
  
  نبذة عامة -1- 1

  :إن األدوية الشائعة املتوافرة ملعاجلة السل هي 
  )Z(البريازيناميد                  )H(اإليزونيازيد 
  )S(الستربتوميسني               )R(الريفامبيسني 

  )T(الثيوأسيتازون       )  E(مبوتول اإليثا
  

 يف ،لألدوية) رةاآلثار الضا أوسمية ال اآلثار( عرضا موجزا للتأثريات اجلانبية  وسوف جتد
  .8-1 الفقرة ،الصفحة ؟     

  
   اإليزونيازيد2- 1

  .رة ال تكاد تذكرآثاره الضا و.تتمثل مزايا اإليزونيازيد يف كونه مبيد جراثيم قويا جدا
  . نسبيا جرعته صغريةنظرا إىل أنه دواء قوي جدا فإن و.خيص الثمن كما أنه ر

يف ظروف خاصةميكن إعطاؤه حقنا يف الوريد أو حقنا   و؛وهو يعطى عادة عن طريق الفم
  األنسجة منه يف عالية الفعاليةميكن احلصول على تركيزات  و.)النخاعي(داخل القراب 
وخيتلف معدل . البية بينه وبني األدوية األخرىال تنشأ أي مقاومة تص و.والسائل النخاعي

 ذاهل ه ليس على أن .باختالف أعراق البشر الذين يتعاطونه) أستلته(غري نشط إىل دواء حتوله 
لكن يرجح أن حتدث املثبطات البطيئة بعض  و.أي أمهية عملية يف املعاجلة املعيارية التحول

االعتالل (يف اليدين والقدمني ) لتنميلا(املضاعفات اليت تأخذ شكل النخز واالخدرار 
  ).انظر أدناه: العصيب الطريف
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  التحضري واجلرعة
يف )  ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم5األطفال ( ملغ 300: ومية جرعة ي -

  جرعة واحدة
 ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم 15): مرتني أسبوعيا(  متقطعةجرعة  -

حبد أقصى ): انظر أدناه(ع كل جرعة  ملغ م10باإلضافة إىل البرييدوكسني 
 . ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم10): ثالث مرات أسبوعيا( ملغ 750

انظر  (، ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم10-5: السل الدخين والسحائي  -
 ).الصفحة     

 . ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم5: الوقاية الكيميائية  -
 ) لألطفال( ملغ200-100 ،)للبالغني(لغ م300-200: احلقن يف الوريد  -

  
 من وليفة تمن اإليزونيازيد اخلالص أو املضاف إىل) أقراص(ويأيت الدواء على شكل حبوب 

  ).الصفحة     (خرى األدوية األ
  

  .حيدث طفح جلدي  ونادرا ما؛اآلثار الضائرة لإليزونيازيد غري شائعة: اآلثار الضائرة 
  

ر هو التأثري الضا) ليدين والقدمنييف ا" التنميل"لنخز واالخدرار ا( االعتالل العصيب الطريف
يتناولون  و ويشيع أكثر ما يشيع يف املرضى الذين يعانون سوء التغذية.ذا الدواءالرئيسي هل

 ملغ من 200-100هذا االعتالل بإعطاء املريض ة  وميكن معاجل.جرعات عالية منه
 ملغ من 10منع حدوثه أصال بإعطاء املريض و ميكن اتقاؤهكما .  البرييدوكسني يوميا
ويستحسن إعطاء الربيدوكسني بصورة روتينية  مع اجلرعات العالية .  الربيدوكسني يوميا

  ) : عاجلة املؤلفة من جرعتني أسبوعيا على سبيل املثالامليف (من اإليزونيازيد 
  .إذا كان سوء التغذية منتشرا على نطاق واسع حمليا)  أ
  .التأثريات السمية نت تالحظ وجود الكثري منإذا ك)  ب
قد يكون للربنامج الوطين ملكافحة و (.إذا كان الربيدوكسني متوافرا قبل كل شيء)  ج

  .)السل توصيات حمددة حول هذا املوضوع
من  وا اخلامسة والثالثنياوزالذين جتوالسيما يف املرضى  ؛أيضاالتهاب الكبد قد حيدث و 
  .ات األكثر ندرة فمدرجة يف الصفحة أما التأثري.العمر
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 وقد .)املضادة لالختالجات (ويتفاعل اإليزونيازيد مع األدوية اليت تعطى ملعاجلة الصرع
  .يقتضي األمر خفض جرعات هذه األدوية أثناء املعاجلة الكيميائية

  
فق واملواد توافر املراما تاالختبارالتايل عنديفيد .  التحري عن اإليزونيازيد يف البولاختبار 
 ر أو منخفضاتـحف دةـ عبه ونـتكمن الصيين األبيض استخدم طبقا . الالزمة

depressions،قاط  ن4 نقاط من البول و4 حفرة  وضع يف كل. أو ما شابه ذلك
 نقاط 10 مث ،)ر ألنه من السمومذمع توخي احل% (10سيانيد البوتسايوم من من حملول 

ويدل ظهور اللون الوردي أو األمحر . ز الطبقبدون أن T 10 %من من الكلورامني 
.  ساعة بعد تناول اجلرعة12ويظل االختبار إجيابيا ملدة التقل عن . على وجود اإليزونيازيد

 يف الرباد هاوحفظ االختبار فينبغي إعدادها أسبوعيا يف هذا املستعملة أما الكواشف
  ).الثالجة(
  
   الريفامبيسين1-3

ليس له أي مقاومة تصالبية مع  و,ما عن طريق الفم يف جرعة واحدةالريفامبيسني دائ يعطى
 كافة ميكن احلصول على تركيزات عالية الفعالية منه يف و.األدوية األخرى املضادة للسل

مثنه ارتفاع  وعلى الرغم من .يف السائل النخاعي) متوسطة(دلة تركيزات معتاألنسجة، و
  جتعل تكاليف املعاجلة حبيث ة إال أن نتائجه من اجلودة بالنسبة ملعظم األدوية األخرى املعتاد

انظر (، خرى بالنسبة لكل حالة يتم شفاؤهاالكيميائية أقل من تكاليف املعاجلة باألدوية األ
  .)الصفحة        

 :التحضري واجلرعة
    يوميةالرعة  اجل-

   ملغ600   كيلوغراما أوأكثر55لكل جسم يزن 
   مليغرام450   كيلوغراما55أقل من 

 مليغرام لكل كيلو غرام  10(
  )من وزن اجلسم، كحد أقصى

    األطفال
   مليغرام450    احلد األقصى

   ملغ مرتني أو ثالث مرات أسبوعيا450  :)الصفحة     (:املتقطعةرعة اجل
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 أما إذا كان الغثيان ميثل .وجيب تناوله قبل اإلفطار بنصف ساعة إذا كان ذلك يف اإلمكان
  .ريض فيعطى له قبل النوم ليال مباشرةمشكلة للم
هو  و.)كما يتوافر يف هيئة شراب أيضا(يف هيئة كبسوالت أو أقراص،  هذا الدواء و يتوافر

  .)انظر الصفحة       (دوية أخرى  أإما أن يكون خالصا أو ممزوجا مع
  .تعطى يف الوريد  مستحضراتمنهكما تتوافر 

 أن الريفامبيسني يلِون البول، كما أنه يعطي الدموعوجيب عليك أن تنبه كافة املرضى إىل 
  .)حممرا(العرق لونا قرنفليا و
  

 اآلثار املعديةدواء عندما يعطى يوميا  هي ل إن أهم اآلثار اجلانبية ل :التفاعالت الضائرة
اإلسهال الذي حيدث  و واألمل اخلفيف بالبطن،،)فقدان الشهية( والقهم ،كالغثيان: املعوية 
وميكنك التغلب على مجيع هذه املشكالت بإعطاء الدواء للمريض قبل . أقل تواترابصورة 

  .النوم  مباشرة
  

 على .طفح أحيانا و،وتظهر على شكل امحرار بسيط وحكة يف اجللد  : التفاعالت اجللدية
 حىت أن ، وتكون هذه التفاعالت بسيطة يف أغلب األوقات.أا نادرا ما حتدث بصورة عامة

 .يستطيع أن يتخلص من اإلحساس ا دون أن يضطر إىل التوقف عن أخذ الدواءاملريض 
  

  نادرا ما حيدث  إال إذا كان للمريض  تاريخ مرضي كبدي سابق الكبد أو :التهاب الكبد
وظائف  من احلكمة يف هذه احلالة أن يتم فحص  و ..).اخلمرة(مدمين املسكرات من كان 

وقد حيدث ارتفاع شديد يف البيلريوبني . ك يف اإلمكانذلإذا كان الكبد من وقت آلخر 
  .لدى املرضى املصابني بالفشل القليب االحتقاين

املبينة يف ما يلي فتحدث غالبا يف املرضى الذين ) املتالزمات(أما أمناط اآلثار الضائرة 
  هلموصفتعلى أن من النادر أن حتدث أيضا لدى املرضى الذين . املعاجلة املتقطعةيتلقون 

  : الدواء بصورة متقطعةيتناولوناملعاجلة اليومية إال أم 
  . والِرعدة والتوعك والصداع وأمل العظام،‘اإلنفلونزا’متالزمة -1
حيث يهبط عدد الصفيحات هبوطا شديدا : قلة الصفيحات الدموية، مع الفرفرية -2

ة  ويف هذه احلالة يصبح من اإلجراءات األساسية وقف املعاجل.وحتدث الرتوف
 .على الفور
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اهلبوط  و؛اخنفاض ضغط الدم و؛ واألزيز؛ضيق النفس: الصدمة واملتالزمة التنفسية -3
 .إعطاء الكورتيكوسترويدات  وقد يقتضي األمر.العام

 والفشل الكلوي) احلاد(فقر الدم احلالُ  -4
  

والجيوز مطلقا إعطاء املريض الريفامبيسني مرة ثانية يف حال حدوث متالزمة الصدمة، 
  . أو الفشل الكلوي الشديد،)احلاد(قر الدم احلالُ أو ف

  
  حيث الريفامبيسني إنزميات الكبد اليت قد تقوم بتفكيك .األدوية األخرى والريفامبيسني

 ، يف مايشمل، ويشمل ذلك.األدوية اآلخرى بسرعة تزيد على السرعة الطبيعية) تكسري(
ن تنصح النساء الالئي يعاجلن  وعليك أ.االستروجينات املوجودة يف حبوب منع احلمل
وقد يتعني عليك زيادة جرعات أدوية معينة . بالريفامبيسني باتباع طرائق أخرى ملنع احلمل

 فال تنس أن ختفض هذه اجلرعات عندما يتوقف يتوقف ؛للمريض الذي يتناول الريفامبيسني
فصيلة مضادات التخثر من : وتشمل هذه األدوية. الريفامبيسنياملريض عن تناول 

 ،أدوية السكري اليت تؤخذ عن طريق الفم أيضا و،الكومارين الذي يؤخذ عن طريق الفم
  . والدابسون، والفينوباربيتون، واملورفني، وامليثادون،والدجيوكسني

  
ميكن استعراف الريفامبيسني يف البول باختبار   .اختبار التحري عن الريفامبيسني يف البول

 مِلي لتر من 2 مِلي لتر من بول املريض مع 10زج مقدار فما عليك إال أن مت.بسيط
 . مث قم بإمالة املزيج بلطف يف أنبوب مغلق بسدادة لولبية.) الدرجة التحليلية(الكلوروفورم 

اللون األصفر إىل الربتقايل يف طبقة إذا ظهر أما : وتكون النتيجة سلبية إذا مل يظهر أي لون
وميكن هلذا االختبار أن يكشف عن .  د الرفيامبيسنيالكلوروفورم فإن هذا يدل على وجو

رمبا خالل اثنيت عشرة ساعة يف  و،وجود الريفامبيسني خالل ست ساعات من تناول الدواء
األبسط من هذا االختبار أن  وكذلك فإن التتراسيكلني يعطي لونا أصفر، و.بعض األحيان

   .اللون تنظر إىل البول مباشرة للتحري عن أي امحرار يف
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   الستربتوميسني4- 1
  

ولذلك ينبغي أن يعطى عن طريق احلقن العضلي، حيث  . الميتص الستربتوميسني من األمعاء
وتنخفض تركيزاته اخنفاضا شديدا يف السائل .  ينتشر على الفور إىل معظم أنسجة اجلسم

 وملا كان .يا ولكنها ترتفع ارتفاعا شديدا يف حالة التهاب السحا،النخاعي الطبيعي عادة
 فيوصى خبفض اجلرعة للمرضى  ،طرح كمية الدواء بكاملها تقريبا يتم عن طريق الكليتني

ال يفوتنا أن نذكر هنا أن توفري  و. واملرضى املسنني،الذين يعانون ضعفا يف وظائف الكلى
  يضيف إىل نفقات املعاجلة نفقة،العاملني الذين يقومون حبقن املرضى و،احملاقن الالزمة

  .جديدة
   

يتوافر مركب سلفات الستربتوميسني للحقن العضلي على هيئة   .التحضري واجلرعة
اإلجراء  و. وحيول املسحوق إىل حملول بإضافة املاء املقطر إليه.مسحوق حمفوظ يف زجاجات

  .األمثل هو حتضري احمللول قبل احلقن مباشرة
 فاحلقن اليومي يف نفس املوضع .متأكد من أن املمرضة حتقن الدواء يف موضع خمتلف كل يو

 إال عندلألطفال ألن احلقن مؤمل  يفضل أن ال تعطي الستربتوميسني  و. للغايةمؤمل
   .الضرورة
إال فإا تعرض نفسها خلطر  و، اليت تقوم باحلقن أن ترتدي القفازاتاملمرضةوعلى 

  . مع الدواءالتفاعالت اجللدية
 فإذا .عن طريق اإلبر امللوثة ي البشري ميكن أن ينتشرو من املعروف أن فريوس العوز املناع

 أو شككت يف إمكانية االعتماد على ،مل تتمكن من استعمال إبرة جديدة لكل مريض
هلذا األمر أمهية  و. فينبغي عليك أن تستعمل اإليثامبوتول بدال من الستربتوميسني،التعقيم
ولكن  (. معدل انتشار اإليدز والسيما إذا كنت تعمل يف منطقة يرتفع فيها،كبرية

  .)فقد يعجزون عن إعالمك بتضاؤل الرؤية لديهم: التستعمل اإليثامبوتول لصغار األطفال
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  اجلرعة
      )يوميا(البالغون

   عاما 40حتت   
   كغ50الوزن أقل من 

  
   غرام يف جرعة واحدة0ر75

   غرام1ر00   كغ50الوزن أكثر من   
   غرام0ر75 غرام0ر75   عاما50-40بني   
   غراما0ر5   عام60أكرب من   

 ملغ لكل كيلوغرام من وزن 10    )يوميا(األطفال 
 0ر75اجلسم وال يتعدى اموع 

  غرام
   غرام0ر75   كيلوغرام50أقل من   اجلرعة املتقطعة

   غرام1ر0   كيلوغرام أو أكثر50  
 ملغ لكل كيلوغرام من وزن 15  األطفال  

 0ر75اجلسم وال يتجاوز اموع 
  غرام

التسمم األذين  و،األثران الضائران الرئيسيان مها فرط التحسس اجللدي: اآلثار الضائرة
  .)اإلضرار بالعصب الثامن(

 .الثالث وحتدث عادة يف األسبوعني الثاين و – الطفح واحلمى - التفاعالت اجللدية
  .تتضمن الصفحة           وصفا للتدبري العالجي هلذه التفاعالتو
  

 وميكن أن تظهر .)دوخة( ويظهر يف شكل دوام ،)جهاز التوازن( اجلهاز الدهليزي تلف
ويزداد انعدام الثبات يف   . وقد يصحبها اإلقياء إذا كانت احلالة حادة،األعراض فجأة

السيما يف  و وقد يكشف فحص العني عن وجود رأرأة،.الظلمة على وجه اخلصوص
   .ن تركيز االنتباه على اجلرعة أمر بالغ األمهيةلذلك فإ و.املرضى املتقدمني يف السن

  
مل يوقف إعطاء الدواء فقد تتحول  و إذا بدأ ظهور األعراض.وجوب وقف املعاجلة فورا

أذية العصب الثامن إىل تلف دائم، أما إذا أوقف الدواء على الفور فإن األعراض ختتفي عادة 
   .نادرة جداقد حيدث الصمم يف حاالت  و.يف غضون أسابيع قليلة

 وقد حيدث أحيانا هبوط .قد يعقب احلقنة شعور بالوخز حول الفم وغثيان :  التأق
 ألنه قد يتسبب ،احلملوينبغي جتنب استعمال الستربتوميسني قدر اإلمكان أثناء . مفاجىء

  .بالصمميف إصابة الطفل 
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   اإليثامبوتول5- 1

 ملنع ظهور مقاومة اجلراثيم  ويستعمل أساسا.اإليثامبوتول هو دواء كابح للجراثيم
 وهو يعطى عن .)اإليزونيازيد والريفامبيسني والستربتوميسني(للمضادات احليوية الرئيسية 

  .طريق الفم
 بسبب التخوف من اإلصابة بالعمى مل تعد تعطى للمرضى جرعات .عةالتحضري واجلر

. لكمية املوصى اوعليك التأكد من عدم إعطاء جرعة تزيد على ا .كبرية من هذا الدواء
 فهم غري قادرين على إعالمك بتضاؤل الرؤية ،جيوز إعطاء هذا الدواء لصغار األطفال وال
    .لديهم

  
  ةــاجلرع

    البالغون
يف األشهر الثمانية ( ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم 25  )يوميا(

 ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم بعد 15مث ) األوىل فقـط
  .ذلك

رات ثالث م(
  )أسبوعيا

   ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم30

   ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم45  )مرتان أسبوعيا(
  

    .جتنب إعطاء اإليثامبوتول لصغار األطفال وملرضى الفشل الكلوي

فقدان الرؤية من أشدها خطرا هو  و إن أهم التفاعالت الضائرة.التفاعالت الضائرة
حذره من إمكانية  وعندما تبدأ معاجلة املريض .صب خلف املقلة بسبب التهاب العتدرجييا
ولسوف يالحظ املريض تضاؤل قوة إبصاره قبل أن يظهر الفحص .  الرؤية لديه تضاؤل

 فهذا .ويف هذه احلالة ينبغي التوقف عن أخذ الدواء يف احلال. باملنظار أي عيب يف العني
 أما إذا واصل املعاجلة فقد ينتهي به األمر .التوقف مينحه فرصة ال بأس ا السترداد بصره

 ولالطالع .تلف العني أكثر شيوعا بني املرضى املصابني بالفشل الكلوي و.إىل العمى التام
  .على اآلثار الضائرة النادرة احلدوث انظر الصفحة          
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  البريازيناميد6- 1

 يف القضاء على  العصيات  وهو فعال بصورة خاصة.البريازيناميد هو مبيد قوي للجراثيم
 ويف مكافحة التهاب ، وله قيمة كربى يف املعاجلة القصرية األمد.السلية داخل اخلاليا

   .السحايا
وحيتوي كل قرص من الدواء على :  يعطى البريازيناميد عن طريق الفم.املعاجلة واجلرعة

  .وجيب إعطاؤه يف جرعة واحدة:  مليغرام من البريازيناميد500 أو 400
  

    البالغون
  ) ملغ30-20(  ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم25  )يوميا(
ثالث مرات (

  )أسبوعيا
  ) ملغ40-30(  ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم35

  ) ملغ60-40(  ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم50  )مرتان أسبوعيا(
  األطفال 

  )يوميا(
  

  كالسابق أعاله
  =     =  ثالث مرات أسبوعيا

  =     =  رتني أسبوعيام
  

 وآالم يف ،)تسمم الكبد(تلف الكبد :  أكثر اآلثار اجلانبية شيوعا اثنان مها .اآلثار الضائرة
قد ال يكتشف تسمم الكبد إال بعد إجراء االختبارات   و .)األمل املفصلي(املفاصل 

يف الكبد ) ملمضا( والتضخم املؤمل ، واحلمى البسيطة، أما القهم.البيوكيميائية الروتينية
   .وإذا حدث فشل كبدي وخيم فتوقف عن إعطاء الدواء. والطحال فقد يعقبها الريقان

 ويصيب األمل .لكنه معتدل يف أغلب األحوال وواألمل املفصلي شائع جدا يف هذه احلاالت
 واألصابع على وجه ، والركبتني، كالكتفني،املفاصل الكبرية والصغرية على حٍد سواء

واملعاجلة .  الذي قد يتطورإىل النقرس،)البول(ويرتفع مستوى محض اليوريك   .اخلصوص
لكن معاجلة النقرس تستوجب إعطاء دواء .البسيطة باألسربين كافية يف أغلب األحوال

  . واآلثار اجلانبية األقل حدوثا مدرجة يف الصفحة       .األلوبيورينول للمريض
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  )Tb1( الثيوأسيتازون 7- 1
  

تازون هو دواء ضعيف ولكنه قِيم جدا كدواء مرافق مينع نشوء املقاومة اجلرثومية الثيأسي
على أن أفراد اجلالية . وهو رخيص الثمن نسبيا وال يتأثر تركيبه باحلرارة العالية. لإليزونيازيد

لكن .  اليتحملونه كثريا،الصينية يف كل من هونغ كونغ وسنغافورة مثلهم كمثل األوربيني
   .تتحمله بصورة جيدة  األمر أن شعوب بلدان شرق أفريقيا وجنوب امريكااملدهش يف

تفاعالت وخيمة يف املرضى املصابني بعدوى فريوس العوز   من جرائهقد حتدثلكن و(
لذلك فينبغي أن  و.حتدث يف بلدان معينة مقاومة طبيعية للثيوأسيتازون و). املناعي البشري

  . ثبتت فيها فعاليته واخنفاض مسيتهال يستعمل إال يف اتمعات اليت
  

  التحضري واجلرعة
  وتأكد من أنك تعطي اجلرعة.عليك أن تعطي الثيوأسيتازون يف جرعة واحدة يوميا

ذا الدواء ـا أن هـ كم.ةـفي ملنع املقاومـرعة الصغرية التكـ فاجل،دائماالصحيحـة 
م ـة تضـكبرات مرـة، وتتوافر اآلن مستحضـاملتقطع ةـللمعاجل يصلح ال

 جتنب استعمال الدواء يف حال وجود مرض كبدي أو .الثيوأسيتازون واإليزونيازيد معا
  .فشل كلوي

  
  اجلرعة
    البالغون

   ملغ150  )يوميا(
  األطفال 

  )يوميا(
  
حبد أقصى مقداره ( ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم 2ر5

  )  ملغ150
  غري مناسبة  املتقطعةاجلرعة 

  
 إن األثرين الضائرين الرئيسيني مها  التفاعالت اجللدية املتعممة، واألعراض :اآلثار الضائرة
 ومها شائعان إىل حٍد بعيد  يف أوساط املرضى املصابني بعدوى فريوس العوز .املعدية املعوية

 انظر الصفحة        لالطالع على .املناعي البشري وقد يكونان يف غاية الوخامة والعنف
  . العالجي لكل منهماإجراءات التدبري



263 

 شديدة يف بعض األحيان كما حيتمل حدوث التفشر احلمى والطفحقد تكون وطأة  و
  .اجللدي

  . واإلقياء، واالنزعاج البطين،الغثيان : األعراض املعدية املعويةوتشمل 
  .وحتتوي الصفحة         على مسرد باألعراض اجلانبية النادرة

  
  م األدوية املضادة للسل ملخص التفاعالت السمية أله8- 1
  

  الريفامبيسني
  

 ،التفاعالت املعدية املعوية و،التفاعالت اجللدية و،التهاب الكبد : التفاعالت غري الشائعة
أثناء املعاجلة املتقطعة ) متالزمة االنفلوانزا( التفاعالت احلموية و؛الفرفرية القليلة الصفيحاتو

  .أو غري املنتظمة
  

ضيق : وهي ) حتدث عادة أثناء املعاجلة املتقطعة أو غري املنتظمةو( :التفاعالت النادرة
  . والفشل الكلوي احلاد، وفقر الدم احلالُ،الصدمة و،التنفس

  .والتفاعالت السمية نادرة احلدوث يف األطفال
 

  :اإليزونيازيد
  

ة اعتالل األعصاب الطرفي و،فرط التحسس اجللدي و،التهاب الكبد: التفاعالت غريالشائعة
  ).ميكن الوقاية منه وعالجه بالبرييدوكسني(

 ، واالختالجات، والتهاب العصب البصري،)الدوخة(الدوام : التفاعالت النادرة
 ،وندرة احملببات، وفقر الدم الالتنسجي، وفقر الدم احلالُ للدم،األعراض النفسيةو

  . وتثِدي الرجل، واألمل املفصلي،والتفاعالت الذئبية الشكل
  

  مبوتولاإليثا
  . واألمل املفصلي،)ذو الصلة باجلرعة(التهاب العصب خلف املقلة : التفاعالت غري الشائعة

  . واعتالل األعصاب الطرفية، وفرط التحسس اجللدي،التهاب الكبد: التفاعالت النادرة 
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  البريازيناميد

  )لعنقامحرار الوجه وا( والبيغ ، والغثيان،)فقد اشهية(القهم  : التفاعالت الشائعة
 ، واألمل املفصلي، واإلقياء،)ذو الصلة باجلرعة(التهاب الكبد  : التفاعالت غري الشائعة

  .)والسيما عند التعرض للشمس(والطفح اجللدي 
  
  

  الستربتوميسني
واالخدرار  ،)ةـالدوخ( والدوام ،ديـحسس اجللـرط التـف: ةـالت الشائعـالتفاع

  .والطنني ،)النمل(
   والصمم،)فقد االنتظام(الدوار، والرنح  : عةالتفاعالت غري الشائ

  
  الثيوأسيتازون

 ،)الدوخة( والدوام ،تفاعالت معدية معوية، وفرط التحسس اجللدي : التفاعالت الشائعة
  .التهاب امللتحمةو

 والتهاب اجللد ،التهاب الكبد، واحلمامىالعديدة اآلشكال : التفاعالت غري الشائعة
  . وفقر الدم احلالُ للدم،)موعات السكانية دون غريهايشيع بني بعض ا(التفشري 

  .ندرة احملببات : التفاعالت النادرة
  
  ‘أدوية اخلط الثاين ’9- 1
  

وتستعمل هذه األدوية للمرضى الذين ثبتت مقاومة عصيام السلية لألدوية املعيارية 
 وهي أقل فاعلية من . وهلا آثار جانبية متعددة. غري أن استعماهلا بالغ الصعوبة.اخلمسة

 وعلى الطبيب االختصاصي اخلبري أن يقرر بنفسه أفضل توليفة .سواها وباهظة التكاليف
 وتوصي منظمة الصحة العاملية بعدم استعمال هذه األدوية إال يف .دوائية تناسب املريض
بري الدالئل اإلرشادية للتد"ولالسترشاد حول هذه املراكز انظر كتاب .  املراكز املتخصصة

 جينف، منظمة .د ماهر و،ب شوليه و، تأليف ج كروفتون،"العالجي للسل املقاوم لألدوية
  .      وانظر أيضا الصفحتني     . 1997الصحة العاملية، 
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  :حنن إمنا نذكر هذه األمساء كمرجع فحسب و.وال تزال األدوية التالية تستعمل هلذا الغرض
  

  يسني           الكابريوم       اإلثيوناميد
             الكاناميسني      الربوثيوناميد
  الفيوميسني   )PAS(أمينوساليسيالت -الصوديوم بارا
             األميكاسني      السيكلوسريين
             السيربوفلوكساسني      األوفلوكساسني

  
  التدبري العالجي للتفاعالت اخلاصة باألدوية املضادة للسل - 2
  

 وإىل أا تقطع ، نظرا إىل ما تسببه للمرضى من إزعاج شديد،اإن هلذه التفاعالت أمهيته
      .املعاجلة

  
  )األرجية( تفاعالت فرط التحسس 1- 2
  

يشيع حدوثها أكثر ما  ونادرا ما حتدث هذه التفاعالت يف األسبوع األول من املعاجلة،
ثريا مع وتقل نسبة حدوثها ك. يشيع يف املدة من األسبوع الثاين إىل األسبوع الرابع

من النادر و. اإليزونيازيد والريفامبيسني واإليثامبوتول عنها مع الستربتوميسني والثوأسيتازون
  .عالجي واحد/جدا أن يصاب املريض حبساسية لألدوية الثالثة مجيعا يف نظام دوائي

  :ومثة درجات خمتلفة للتفاعل
وغالبا مايكون الداللة الوحيدة : ويقتصر على احلكة اجللدية: اخلفيفالتفاعل  -1

  .على التحسس للريفامبيسني
 وغالبا ما حيدث  لبس بني هذا الطفح واحلصبة .احلمى والطفح : املعتدلالتفاعل  -2

 . وإذا كان الطفح شديدا بدا اجللد منفَطا وأشبه حبالة الِشرى.أو احلمى القرمزية
باإلضافة إىل احلمى والطفح قد حيدث تورم متعمم يف ) : الوخيم (الشديدالتفاعل  -3

تورم يف  و،انتفاخ حول العينني و،خم يف الكبد والطحالضالغدد اللمفية، وت
 وتعمم ،احلمى الشديدة: يضاف إىل ذلك . اإلغشية املخاطية للفم والشفتني

متالزمة  (الطفح املنفَط وتقرح األغشية املخاطية للفم واجلهاز التناسلي والعينني
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 والسيما ،لكنه شديد اخلطورة وهذا تفاعل نادر احلدوث و)جونسون-ستيفنس
 وعلى وجه اخلصوص يف املرضى املصابني ،ما كان منه نامجا عن اإليزونيازيد

 ويف ، وقد حتدث بعد األسبوع الثامن.بعدوى فريوس العوز املناعي البشري
رتبط هذا التفاعل يف كل ي و. إكزمية مزمنة يف األطراف،حاالت نادرة جدا

 .احلاالت تقريبا بالستربتوميسني

 ومنظور إزالة ،املنظور الفوري:  تناقش هذه القضية من منظورين.ري العالجيبالتد
   .التحسس
 فإن يف إمكانك أن تواصل ،احلكة اخلفيفة إذا اقتصرت الشكوى على :الفوريالتدبري 

ميكنك  و؛ادر على أن يزيل التحسس بنفسهاملعاجلة بنفس األدوية، حيث أن جسم املريض ق
 ولكن إذا كان املريض يتعاطى .)إذا كان متوافرا(أن تعطي املريض دواء مضادا للهستامني 

 فأوقف وكان هناك احتمال إجيابيته لفريوس العوز املناعي البشري، الثيوأسيتازون
  .ل به اإليثامبوتول واستبد، والتعطه إياه مرة ثانية على اإلطالق،فورا الثيوأسيتازون
إذا ( فأوقف مجيع أدوية املعاجلة واعط املريض مضادا للهيستامني ،طفح ومحى   إذا ظهرت 
  .)كان متوافرا

  . فأوقف مجيع األدويةتفاعل شديد جدا   إذا حدث 
 فقد تقضي الضرورة بإرساله إىل املستشفى ملعاجلته ،    إذا بدا املريض شديد االعتالل

  :ية باألدوية التال
   ملغ حقنا يف الوريد أو يف العضل، مث200  اهليدروكورتيزون
 ملغ حقنا يف الوريد أو يف العضل إىل أن يتمكن املريض من 4  الدكساميثازون

  البلع، مث
مث ختفض اجلرعة .  ملغ ثالث مرات يف اليوم عن طريق الفم15  الربيدنيزولون

  تدرجييا كل يومني تبعا الستجابة املريض
  .عن طريق الوريد إذا دعت احلاجة إىل ذلك  سوائل

   .وال جيوز اإلقدام على عملية إزالة التحسس إذا كان املري يعاين تفاعال شديد العنف
  

 . ال جيوز البدء بعملية إزالة التحسس قبل أن خيتفي تفاعل فرط التحسس.إزالة التحسس
  .يفضل أن تتم هذه العملية يف املستشفىو

 أثناء ، دواءين مضادين للسل مل يسبق له أن تعاطامها من قبل،طعت إن است،أعط املريض
  .قيامك بعملية إزالة التحسس
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الثيوأسيتازون والستربتوميسني مها  و.17ابدأ جبرعات اختبارية على النحو املبني يف اجلدول 
هر  وتفاعلهما يظ. فدع اختبارمها إىل النهاية.أكثر األدوية تسببا يف حدوث التفاعل األرجي

يظهر التفاعل عادة خالل مدة تتراوح  و. أو محى خفيفة،غالبا يف شكل طفح جلدي بسيط
 ، ساعة12 ولذلك ميكنك اختبار جرعتني يوميا يفصل بينهما .ثالث ساعات وبني ساعتني

  .إذا كان املريض مقيما يف املستشفى أو املصحة
عالت اخلطرة النامجة عن  ومع تزايد انتشار فريوس العوز املناعي البشري ومغبة التفا

 ويف حال وجود خطر اإلصابة . من هذا الدواءال حتاول أن تزيل التحسس ،الثيوأسيتازون
فالتعط املريض أي جرعة من الثيوأسيتازون حىت ولو  ،بعدوى هذا الفريوس يف منطقتك

ترب قبل أن تبدأ يف إزالة التحسس اخ و.اإليثامبوتول كبديل عنه استعمل و.كانت جتريبية
 فقد تتمكن من إعطائه دواءين من هذه األدوية ،كافة األدوية اليت سبق للمريض أن تعاطاها
  .بينما تقوم بإزالة التحسس من دواء ثالث
 فإذا توافرت لديك أدوية أخرى فإن من األسهل ،ويتوافر حاليا عدد كبري من األدوية الفعالة

لكن تأكد قبل استبدال  و. التفاعلغالبا أن يستبدل دواء آخر مكان الدواء الذي سبب
الدواء من أن هذا ال يعين أنك سوف تضطر إىل تغيري منط املعاجلة من معاجلة قصرية األمد 

 أما إذا مل يكن لديك أدوية بديلة ففي ما يلي . إىل نظام يستمر اثين عشر شهرا،)ستة أشهر(
  .دليل إرشادي إلزالة التحسس

  
ة للكشف عن فرط التحسس اجللدي أواملتعمم لألدوية اجلرعات االختباري  17اجلدول 

  املضادة للسل
    اجلرعة التجريبيةالدواء                                            

  اليوم الثاين    اليوم األول  
   ملغ300   ملغ50  اإليزونيازيد
   ملغ300   ملغ75  الريفامبيسني
   غرام1ر0  ملغ250  البريازيناميد
     ملغ500   ملغ100  تولاإليثامبو

   ملغ50   ملغ  25  الثيوأسيتازون
  الستربتوميسني أو
  األمينوغلوكوزيدات

     ملغ األخرى500   ملغ25

  . غريلنغ.ج.د:  تأليف،"اآلثار الضائرة لألدوية املضادة للسل"مت االقتباس من 
  74-56: 23؛ 1982، أدوية
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 فهذا يدلك على أن ،)17بينة يف اجلدول امل (اجلرعة االختبارية األوىلإذا حدث تفاعل مع 
  وعندما تبدأ بإزالة التحسس فإن اإلجراء املأمون عادة .املريض مفرط احلساسية هلذا الدواء

فإذا ما حدث لدى .   مث زد اجلرعة عشرا آخر يف كل يوم.أن تبدأ بعشر اجلرعة العادية
أما إذا مل يظهر أي . م التايليف اليو) دون زيادة(املريض تفاعل بسيط، كرر نفس اجلرعة 

وهو أمر غري ( أما إذا كان التفاعل وخيما . فواصل رفع اجلرعة مبقدار العشر كل يوم،تفاعل
  . فعد إىل اجلرعة الدنيا مث ارفعها بتدرج أكثر بطئا،)معتاد

 فيمكنك أن  ، ساعة12إذا كان املريض مقيما يف املستشفى أو كان يف إمكانه احلضور كل 
 ويف معظم احلاالت ميكنك أن تستكمل عملية .تعطيه جرعتني يف اليوم الواحد ولوقتتوفر ا

  . أيام10 -7إزالة التحسس يف غضون 
 على ، باشر بإعطاء الدواء للمريض بانتظام،وفور استكمالك عملية التحسس لذلك الدواء
نع حدوث  وذلك مل،)ال يتحسس منه املريض(أن تتأكد من مجعه مع دواء آخر على األقل 

  .مقاومة للدواء
  
   التهاب الكبد2- 2

 باستثناء اإليثامبوتول ؛ميكن أن تتسبب مجيع األدوية املضادة للسل يف إيذاء الكبد
  ومن الصعوبة مبكان تقرير ما إذا . إذ يندر أن يترتب عليهما إذاء الكبد،والسيكلوسريين

 العدوائي يف البلدان اليت قد كان التهاب الكبد نامجا عن األدوية أم بسبب التهاب الكبد
 أما التهاب الكبد الذي حيدث كأثر جانيب للدواء فال حيدث يف أكثر من .يكون شائعا فيها

على أن معظم حاالت هذا االلتهاب إمنا ينجم عن  .من املرضى الذين يتلقون املعاجلة% 1
  .تعاطي الثيوأسيتازون والبريازيناميد
لكن  و.نزميات املصلية تزايدا طفيفا دون ظهور أي أعراضومن األحداث الشائعة تزايد اإل

 أما إذا حدث فقدان للشهية مع يرقان .هذا ليس مؤشرا على ضرورة إيقاف األدوية
ومن .   فيجب أن توقف املعاجلة إىل أن تعود وظائف الكبد إىل طبيعتها،وتضخم بالكبد

ي ذلك إىل عودة التهاب الكبد املدهش أنه ميكن إعطاء نفس الدواء مرة ثانية دون أن يؤد
  .يف معظم احلاالت

 . فالتستعمل البريازيناميد أو الريفامبيسني عند إعادة املعاجلة،وإذا كان التهاب الكبد وخيما
بل أعط املريض الستربتوميسني واإليزونيازيد واإليثامبوتول ملدة شهرين، مث اإليزونيازيد 

  ).2SHE/10HE(واإليثامبوتول ملدة عشرة أشهر 
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 فإن من ،ويف حال شدة اعتالل املريض بالسل واحتمال وفاته إذا مل يعط املعاجلة الكيميائية
وعند استقرار حالة ). اقلُ األدوية مسية للكبد(األسلم إعطاءه الستربتوميسني واإليثامبوتول 

 .لوخامة ما مل يكن التهاب الكبد شديد ا،التهاب الكبد استأنف املعاجلة الكيميائية املعيارية
  . على النحو املبني أعاله)2SHE/10HE(فإذا كان االلتهاب وخيما فاستعمل

  
  استعمال الكورتيكوستريويدات يف التدبري العالجي للسل -3  

واليقتصر . دوىـابة أو العـتكبت الكورتيكوستريويدات االستجابة االلتهابية لإلص
فإياك أن تعطي  .انادورها على املساعدة يف املعاجلة ولكنها قد تؤذي أحي

إال إذا كان  ، يف احلاالت السلية أو احلاالت املشتبه بسليتهاالكورتيكوستريويدات
االستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو  و.املريض يأخذ أدوية فعالة مضادة للسل

  ).الصفحة     (معاجلة التفاعل األرجِي الوخيم الناجم عن األدوية 

  توصف فيها الكورتيكوستريويدات يف معاجلة السل احلاالت اليت ميكن أن 1- 3

فرط (تفيد الكورتيكوستريويدات حتما يف معاجلة التفاعالت األرجية الوخيمة  -1
 مبا يف ذلك حاالت املرضى املصابني بعدوى ،)الصفحة    (لألدوية ) التحسس

  .فريوس العوز املناعي البشري والسل معا
االنصباب اجلنيب  –لسطوح املصلية و تفيد أيضا يف خفض تدفق السائل من ا -2

، )الصفحة    (ذو السائل الغزير االنصباب التأموري  و،)الصفحة    (
 ).الصفحة        (الصفاقي االنصبابو

العني  كما هو احلال يف سل ،وهي تساعد على التقليل من التليف والنسيج النديب -3
 الكلويب يف السل ، وانسداد احلال)الصفحة    (احلنجرة ، وسل )الصفحة   (
 ).الصفحة    (

 ).الصفحة    ( كما ثبتت قيمتها مؤخرا يف معاجلة التهاب السحايا السلي  -4
  أما إذا توافرت .التعط الكورتيكوستريويدات بصفة روتينية ملرضى السل الرئوي -5

كان اعتالل املريض من الشدة حبيث ميكن أن يتوىف خالل األيام األوىل  ولديك
لكيميائية، فقد تتمكن الكورتيكوستريويدات من إبقائه على قيد احلياة من املعاجلة ا

 .املعاجلة إىل أن يبدأ  مفعول أدوية
، فينبغي إعطاء الكورتيكوستريويدات )مرض أديسون(أما يف حالة إصابة الكظر  -6

 ).الصفحة    (لتعويض الضائع من اهلرمونات املنِمية لقشر الكظر 
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ومل تعرف ما إذا كان جيب عليك إعطاء  ة،ـة الكافيك اخلربـإذا مل تكن لدي  
 ،أوسع معرفة وكان إىل جانبك زميل أعلى منك رتبة و،الكورتيكوستريويدات أم ال

  .وال تعط هذه األدوية إال حتت اإلشراف الطيب ويف املستشفى. فالتمس نصيحته
  
   االحتياطات2- 3

احتباس السوائل، واستدارة الوجه مثل : تذكر أن الكورتيكوستريويدات تسبب آثارا ضارة 
 وتفاقم القرحة ،أعراض نفسية يف بعض األحيان ظهور و،أو ما يعرف بالوجه البدري

ال جيوز إعطاء الكورتيكوستريويدات  و.عشري يف حال وجودها املعدية أو قرحة االثىن
 وجيب .حدأبعد  ملعاجلة السل إال لبضعة أسابيع أو شهر أو شهرين على) مثل الربدنيزولون(

ارتفاع ضغط الدم، (أن نتحاشى ما أمكن حدوث املضاعفات السيئة البعيدة املدى مثل 
  .وتلين العظام

   اجلرعة3- 3
 ملغ مرتني 10 جرعة أولية من الربدنيزولون مقدارها ، عادة،تكفي يف احلاالت البسيطة

  .  أسبوعيا ملغ5مث اخفض اجلرعة اليومية بعد ذلك مبقدار .  أسابيع6-4يوميا ملدة 
  :الشديدي االعتالل فتكون اجلرعة كما يلي أما يف املرضى

 ملغ مرتني يوميا ملدة أربعة أسابيع، مث ختفض 30: التهاب السحايا السلي -
  .عدة أسابيع تبعا لتحسن احلالة تدرجييا على مدى

 ملغ مرتني 15 مث ، ملغ مرتني يوميا ملدة أربعة أسابيع30: السل التأموري -
 .ة أربعة أسابيع أخرى، مث ختفض تدرجييا على مدى عدة أسابيعيوميا ملد

 مليغرام مرتني يوميا ملدة أسبوعني، مث ختفض 20: االنصباب اجلنيب السلي -
 ملغ لكل كيلوغرام من وزن اجلسم يوميا، 3-1أما جرعة األطفال فهي . بسرعة

طفال ويعطى احلد األعلى للجرعة اليومية لأل .تقسم على جرعتني متساويتني
 .األكثر اعتالال

وللمرضى الذين يتناولون الريفامبيسني ينبغي أن تزاد اجلرعة مبقدار النصف  -
 من بداية املعاجلة؛ والسبب هو أن ملدة تتراوح بني أسبوعني وأربعة أسابيع

 .عمل الربدنيزولون) يقاوم(الريفامبيسني يناهض 
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ة، وكذلك تفعل عدوى فريوس العوز من املعروف أن الستريويدات تكبت العمليات املناعيو
لكن يف مقابل ذلك جند أن املرضى الذين يعانون احلاالت اليت ذكرناها  و.املناعي البشري

 فإذا كان األمر خيص هؤالء املرضى فال .آنفا يستفيدون غالبا من استعمال الستريويدات
  .تتردد يف إعطائهم إياها

  
  فشل معاجلتهم الكيميائيةالتدبري العالجي للمرضى الذين تبني :  4
  

   االشتباه بفشل املعاجلة1- 4
  :هناك حالتان ميكن أن يراودك فيهما الشك يف فشل املعاجلة ومها

 لكن لطاخة بلغمه تظل إجيابية بعد ،من املفروض أن املريض يتناول املعاجلة بانتظام -1
و الثالث  يف الشهر الثاين أ،أو أن لطاخة املريض كانت سلبية. مخسة أو ستة أشهر

  ).ظاهرة اهلبوط واالرتفاع(مث أصبحت إجيابية يف الشهر اخلامس أو السادس 
 ولكنه يراجع العيادة يف ما بعد ،من املفروض أن املريض قد استكمل املعاجلة -2

 .)نكس ثابت(فيتبني أن لطاخة بلغمه قد عادت إجيابية من جديد 
  
   االستقصاءات2- 4
  

  : فالتبدل املعاجلة دون إجراء استقصاءات معينة ،عاله أ2 أو احلالة 1عند حدوث احلالة 
 وما ، واملدة، والتوقيت، واجلرعات، األدوية– نوع املعاجلة اليت تلقاهاتأكد من  -1

 أن حتصل على هذه ، إن استطعت، وحاول.إذا كانت تتم حتت اإلشراف أم ال
 أنه قد ، مثال،فقد تكتشف من خالهلا:  املعلومات من بطاقة تسجيله يف العيادة

 أو أن مواعيد حصوله على احلبوب مل تكن ،ختلف يف وقت معني عن املعاجلة
 ويستحسن أن تدون هذه املعلومات على ورقة، فقد يساعدك ذلك على .منتظمة

  .أن ترى املشكلة بصورة أكثر وضوحا
إذا مل يتضح سبب الفشل من خالل السجالت، فاشرح للمريض أنه إجيايب  -2

 حِدثه بلطف وقل له .) أو أصبح إجيابيا من جديد،ارا ملا مضىإما استمر(للمرض 
إنك لكي تتمكن من إعطائه املعاجلة املثلى فال بد لك من أن تعرف حقيقة ما 

 ؟ وإذا مل كل احلبوب املوصوفة، يف كل األوقاتهل تراه قد تناول : حدث 
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ابيع أم شهورا يكن قد تناوهلا على هذا النحو، فهل انقطع عن تناوهلا أياما أم أس
تقابل فردا  فحاول أن ،إذا زعم أنه قد تناوهلا مجيعا بال انقطاع ودفعة واحدة ؟

 يف ،فالقريب). دون أن يشهد املريض املقابلة (يعتمد عليه من أفراد أسرته
 الحيبذون أن يعرف ، بطبيعة احلال،املرضى و؛ أكثر التزاما باحلقيقة،الغالب

على أن املوقف الصحيح هو أن (ا حدث من خطأ اآلخرون أم املسؤولون عن م
 املسؤولية ألنك قصرت يف حِث املريض وعائلته على االلتزام بنظام تتحمل أنت

  . سِجل أيضا نتائج استفساراتك وحترياتك.!)املعاجلة 
فعلى الرغم من أن . عدوى فريوس العوز املناعي البشريفكر يف إمكانبة وجود  -3

 ذه العدوى يستيجيبون للمعاجلة إال أم قد معظم مرضى السل املصابني
 مث افحصه حبثا عن ،استخلص بعناية بالغة التاريخ املرضي للمريض. ينكسون

 قِدم التوعية .عالمات أخرى من عالمات عدوى فريوس العوز املناعي البشري
 وال تتردد يف إجراء اختبار الكشف عن أضداد الفريوس يف ،الالزمة للمريض

ريض إذا توافرت لك إمكانية إجراء هذا االختبار وحصلت على موافقة جسم امل
 ).الصفحة      (املريض على إجرائه 

إذا كان يف منطقة عملك خمترب مرجعي يعتمد عليه فأرسل إليه عينات من البلغم  -4
 على أنه يتعذر إجراء هذه االختبارات يف .حتديد أمناط احلساسية فيها ولزرعها

 ،على أي حال فإنك لن حتصل على النتائج إال بعد عدة أسابيعو. معظم األماكن
  .وأنت ملزم باختاذ قرار سريع بشأن املعاجلة يف معظم األحوال

  
   معاجلة أقصر من الالزم3- 4

 وكان يتبع يف املعاجلة أحد ،إذا توقف املريض عن املعاجلة بعد فترة وجيزة من بدايتها
 يصيبه النكس وتصبح عصياته السلية حساسة لألدوية    فسوف،األنظمة املعيارية املوصى ا

أبدى  ووحيدث الشيء إذا كان قد اتبع أحد األنظمة العالجية املعيارية القصرية األمد
 ويف أي من احلالتني ميكنك أن .استجابة جيدة للمعاجلة، لكن بلغمه أصبح إجيابيا من جديد

 أما إذا كان هناك شك يف أنه قد تناول .ةتعاجله مرة أخرى بنفس التوليفة الدوائية السابق
 أو تناول بعضها ومل يتناول البعض اآلخر، فقد تصبح عصياته مقاومة لدواء ،أدويته بانتظام
نظرا إىل صعوبة التأكد مما تناوله بالفعل، فقد أوصت منظمة الصحة العاملية  و.واحد أو أكثر

اجلدول (ة املخصصة إلعادة املعاجلة بإخضاع مجيع املرضى الناكسني ألحد النظم املعياري
حىت لو نكس  و).  أدناه5-4 أو الفقرة ، الصفحة       ،، الفئة العالجية الثانية13
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 فطبق عليه أيضا أحد األنظمة املعيارية ،املريض بعد ثبوت تناوله للمقرر العالجي الكامل
 أما .هم مقاومة لألدويةلقد ثبت عمليا أن معظم هؤالء املرضى ليست لدي و.إلعادة املعاجلة

  .النكس فمرده إىل عدم استكمال املعاجلة، وهو أمر خيفيه عنك املريض
  
   املقاومة اجلرثومية احملتملة4- 4

إذا مل يتحسن املريض وظل بلغمه إجيابيا ملدة تتراوح بني مخسة أشهر وستة أشهر، وكنت 
حتمال كون عصياته السلية مقاومة متأكدا متاما من تناوله مجيع أدويته بانتظام، فهذا يعين ا

 مث حتول إىل إجيايب بعد ذلك ،أما إذا أصبح بلغمه سلبيا يف البداية. لألدوية منذ بداية املعاجلة
 فهذا يعين أن عصياته السلية كانت مقاومة ،)تأكَدت متاما من أنه يتناول مجيع أدويتهو(

ويف .  األدوية اليت تعطيه إياها مث أصبحت مقاومة لسائر،لدواء واحد أو أكثر أول األمر
  .احلالتني يصبح تغيري املعاجلة أمرا ضروريا

  
   التدبري العالجي ملريض يف حالة نكس 5- 4

 إىل أن منظمة الصحة العاملية توصي حاليا بنظامني عالجيني ، أعاله3-4أشرنا يف الفقرة 
نامجا عن قصر مدة  سواء ما كان منها ،بديلني من شأما أن يشفيا معظم حاالت النكس

، الصفحة    13انظر الفئة الثانية يف اجلدول . (املعاجلة أم عن وجود مقاومة لألدوية
  ). أدناه2-5-4والفقرة 

وقد تفشل املعاجلة اليت توصي ا منظمة الصحة العاملية يف املرضى الذين كرروا تناول املقرر 
ة أو كانت جزءا من  توليفات سيئة  سواء كانت هذه األدوية منفرد،العالجي ألدوية عديدة

  .اإلعداد
و عندما تتعامل مع هؤالء املرضى الناكسني عليك أن تتأكد من أن املريض  يتناول كل 

فقد تكون هذه   . والسيما خالل الشهرين أو الشهور الثالثة األوىل،جرعة على النحو املقرر
 أو احلضور ،فى أو املصحة لذلك ينبغي أن يدخل املريض إىل املستش.آخر فرصة لشفائه

  .إىل العيادة أو الوحدة الصحية لتناول كل جرعة
  
   تعريف النكس أو املريض الناكس5-1- 4

هو إما مل يستكمل مقرر معاجلة  و.هو مريض لطاخات بلغمه يف الوقت احلايل إجيابية
ل على  أو أنه حص،)أو كليهما معا(أصبح مباشر اللطاخة أو سليب الزرع  وكيميائية كامال

   .)أو كليهما معا(املعاجلة الكيميائية الكاملة ليصبح بعدها مباشر اللطاخة أو سليب الزرع 
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   توصي منظمة الصحة العاملية ذه النظم . النظم املوصى ا إلعادة املعاجلة5-2- 4
مل يستجيبوا ألحد النظم العالجية ) ب( أو ،نكسوا) أ(للمرضى اإلجيابيي البلغم الذين إما 

الذين ظلوا مثال إجيابيي البلغم رغم استيفاء مقرر (ملعيارية املوصى ا للمرضى اجلدد، ا
املؤكد عمليا أن السبب الفعلي النعدام االستجابة للمعاجلة  و).عالجي يفترض أنه معياري

  .إمنا هو عدم استكمال املعاجلة أصال ويف كثري من احلاالت ليس مقاومة األدوية،
  :جية هي وهذه النظم العال

تعطى  و، اإليثامبوتول+ البريازيناميد + الريفامبيسني + اإليزونيازيد + الستربتوميسني إما
  ..يوميا يف جرعة واحدة ملدة شهرين

مث يوقف الستربتوميسني ويستمر إعطاء األدوية األربعة األخرى يف جرعة واحدة  -
  ،يوميا ملدة شهر آخر

ألدوية الثالثة األخرى يف جرعة واحدة مث يوقف البريازيناميد ويستمر إعطاء ا -
 ؛ وبذلك يكون إمجايل مدة املعاجلة مثانية أشهر،يوميا ملدة مخسة أشهر أخرى

  : مث، نفس هذا النظام خالل األشهر الثالثة األوىلأو
اإليزونيازيد والريفامبيسني واإليثامبوتول يف جرعة واحدة ثالث مرات يف  -

   .بقيةاألسبوع طوال الشهور اخلمسة املت
 ) الصفحة  13ا هو وارد يف اجلدول كم(تلخيص هذين  النظامني العالجيني و ميكن 

  :على النحو التايل 
  

2SHRZE/1HRZE/5HRE   
  أو

2SHRZE/1HRZE/5 H3 R3 E3  
  

وميكن أن يعطى هذان النظامان العالجيان يف جرعة واحدة ثالث مرات يف األسبوع 
ري الصحيح للجرعات يف حالة املعاجلة املتقطعة، مع التغ(طوال الشهور الثمانية كاملة 

  ).انظر الصفحة       والصفحات اليت تليها
هو  ولذلك فيجب عليك أن تضمن مراقبته و. آخر فرصة لشفاء املريضوهذه هي

 وقد يعين هذا وجوب استبقاء املريض يف املستشفى أو يف املصحة .يتناول كل جرعة
  .طوال فترة العالج
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 يف اية الشهر الثالث واية ، حتريا إلجيابيته،افحص البلغم .ملعاجلة رصد ا5-3- 4
  ).أي يف اية املعاجلة(الشهر اخلامس واية الشهر الثامن 

، واصل إعطاءه األدوية األربعة فإذا ماظل إجيابيا بعد ثالثة أشهر من املعاجلة -
  .جرعةو تأكد من تناوله كل . مث ابدأ مرحلة االستمرار،شهرا إضافيا

فعليك بإجراء اختباري ، فإذا كان اليزال إجيابيا،أعد االختبار يف اية الشهر الرابع -
واصل  والتحسس قم بزرع البلغم واجر فحوصات التحسس إذا أمكن، والزرع

 .مرحلة االستمرار دون توقف
إذا تبني أن لدى املريض مقاومة لدواءين أو أكثر من األدوية اليت تستعمل يف  -

أحل املريض إىل مركز متخصص يف املرضى ذوي املقاومة : الستمرارمرحلة ا
فإذا مل يتوافر هذا النوع من املراكز، واصل ).  أدناه6-4انظر الفقرة (املتعددة 

 . وتأكد من تناول املريض كل جرعة،املعاجلة حىت استيفاء النظام العالجي بكامله
، فأحل املريض إىل املركز )عاجلةاية امل(وإذا ظل إجيابيا بعد مرور مثانية أشهر -

 .)يف حال وجود هذا املركز(املتخصص 
  
   النتائج5-4- 4

 كما .إن أي نظام من النظم العالجية املبينة آنفا يكفي لشفاء معظم املرضى الناكسني
يفترض فيه أن يشفى معظم املرضى الذين ثبت فشل معاجلتهم بالنظم العالجية اخلاصة 

وقد يشفي أيضا بعض املرضى الذين سبق هلم أن . )     الصفحة(باملرضى اجلدد 
 .هم من ندعوهم باملرضى املزمنني و:خضعوا ملعاجلة متكررة أو ملعاجلة اليعول عليها

لكن قد تفشل هذه النظم فياملرضى الذين تكون لديهم مقاومة ملعظم األدوية و
"  املرضى املزمنني"هؤالء لذلك  فعليك أن حتيل  و. مقاومة األدوية املتعددة: املستعملة

أما إذا مل ).   أدناه6-4انظر الفقرة (إىل أحد املراكز املتخصصة إذا كان متوافرا 
تتوافر لك هذه اإلمكانية فإن أفضل ماميكنك القيام به هو أن تعطيهم أحد النظم 

  . أعاله2-5-4 الواردة يف الفقرة ،املعيارية املخصصة إلعادة املعاجلة
  
   احملتملة لألدوية املتعددة املقاومة6- 4
 ويعزى نشوؤها عادة  إىل .من املؤسف أن تشيع هذه املشكلة يف بعض البلدان -1

قيام أطباء القطاع اخلاص بإعطاء مقررات عالجية قصرية األمد مكونة من دواء 
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 وقد يعطي . أو وصفهم توليفات دوائية سيئة،)غالبا مايكون الريفامبيسني(واحد 
 .واء جديدا يف كل مرة ينتكس فيها املريضالطبيب أو يضيف د

 فإن املعاجلة الواردة يف ،إذا كانت هناك مقاومة لدواء أو اثنني من األدوية املعيارية -2
  كفيلة بأن تشفي املريض5-4الفقرة 

أما إذا أثبتت املعاجلة السابقة وجود مقاومة لكل من اإليزونيازيد والريفامبيسني  -3
أما األدوية االحتياطية . جلة تكون يف غاية الصعوبةفإن املعاوالستربتوميسني، 

لذلك فال تتردد يف  و. فهي ضعيفة وهلا العديد من اآلثار اجلانبية)الصفحة      (
 .إذا كان ذلك يف اإلمكان ،إحالة املريض إىل مركز متخصص

 وسوف يستعمل أدوية مل .سوف يبدأ الطبيب االختصاصي بأربعة أو مخسة أدوية -4
 أو أدوية يستعملها املريض أصال ومن احملتمل ،يض أن تناوهلا من قبليسبق للمر

 وعندما يصبح البلغم .أن تستجيب هلا عصياته السلية أو تبدي حساسية حنوها
سلبيا سوف يوقف الطبيب دواء أو دوائني من األدوية الضعيفة أو السامة، مث 

ح هذه املعاجلة ولكنها وقد تنج. يواصل املعاجلة ملدة التقل عن مثانية عشر شهرا
إىل تشجيع املريض على حتمل ما حتدثه  و،حتتاج إىل مهارة فائقة يف اإلشراف

 .األدوية من آثار جانبية بغيضة
لقد أصبح من الصعب يف بعض البلدان احلصول على أنواع معينة من هذه  -5

 لذلك فال يبقى للطبيب االختصاصي إال استعمال األدوية و.األدوية االحتياطية
 .املتوافرة

 فإن بعض ، وبالغة الصعوبة،شديدة التخصص و،وملا كانت هذه املعاجلة باهظة التكاليف
برامج املكافحة الوطنية مل جتد بدا من اعتبار املرضى الذين وصلوا إىل هذه احلالة مرضى ال 

دة إىل  ولذلك فينبغي أن تركز املوارد املتاحة على إعطاء املعاجلة املعيارية اجلي.عالج هلم
على أن .  واملعاجلة املعيارية اجليدة قلَما تسمح بنشوء مقاومة لألدوية.مجيع املرضى اجلدد

 والتدريب التخصصي العايل الالزمني ،بعض البلدان الغنية قد يستطيع توفري التمويل الكايف
 ، حيث ميكن معاجلة)رمبا أكثر من مركز واحد يف البلدان الكبريةو(إلقامة مركز متخصص 
ولقد أصدرت منظمة الصحة العاملية دالئل إرشادية خاصة صممت . هذه الفئة من املرضى

الدالئل اإلرشادية للتدبري العالجي للسل املقاوم انظر : خِصيصا هلذا النوع من املراكز
   الصفحة        5املرجع رقم : لألدوية
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  امللحق ب

  اجلراحة يف مرض السل
أصبحت املعاجلة الكيماوية يف الوقت احلايل على درجة من الفعالية بات معها اللجوء إىل 

راكز اليت حتتوي على معدات جيدة وعاملني مؤهلني قد يفيد ـويف امل. اجلراحة شيئا نادرا
ى شفاء أغلب مرضى أحيانا التدخل اجلراحي، على أنه يتعني عليك أن تكون لك املقدرة عل

  .السل بدون أية جراحات
  

  السل اجلنيب الرئوي -1
  مرضى اليتحلون إطالقا بروح التعاون ويواصلون نشر العدوى يف اتمع -1
االستئصال اجلزئي للرئة يف املرضى الذين اكتسبوا مقاومة لألدوية وفشلوا بعد  -2

ن مصابا بتهتك وأغلب هؤالء املرضى يكو. (إعادة معاجلتهم باألدوية االحتياطية
وال تكون اجلراحة ـويف كل األح ،)م للجراحةـواسع بالرئة ويصعب إخضاعه

شديدة اخلطورة إال إذا كان هناك على األقل دواءين من األدوية االحتياطية لتغطية 
  .العملية والفترة اليت تليها

مرضى مت شفائهم من السل والتزال تعاودهم حاالت شديدة من نفث الدم  -3
وهذا قد حيدث بعد التعرض . ف مفتوح أو بسبب توسع القصباتبسبب تكه

  )103الصفحة (لعدوى تكهف مفتوح باملتفطرات كالرشاشية الدخناء 
ويف أحوال نادرة جدا، قد يتطلب األمر يف األطفال أو صغار البالغني، استئصال  -4

ا جراحي للغدد املنصفية اليت تضغط على الرغامى والقصيبات الكبرية، وحيدث هذ
 .بصورة عاجلة وطارئة

مل يتمكن من إزالتها أو الشفاء ) 106الصفحة (االستئصال اجلراحي لدبيلة سلية  -5
 .منها

يف الرئة، فقد تدور الشكوك ) درمهية الشكل(يف حالة وجود آفة صلبة دائرية  -6
 .حول ما إذا كانت عصية سلية أو ورما، لذا يفضل استئصاهلا
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  )122-56الصفحات  (سل العقد اللمفية -2

  
وقد يفيد أحيانا لغرض . يندر يف الوقت احلايل إجراء استئصال جراحي للغدد اللمفية

.  التشخيص عندما يصعب حتديد السبب وراء تضخم العقدة اللمفية يف أحد املرضى
مرافق إجراء الفحص والخيفى أن استئصال العقد اللمفية لن يعود بالنفع إال إذا توافرت 

مل تتمكن من إجراء هذا الفحص وكنت تتشكك بشدة يف اإلصابة فإذا . اهليستولوجي
والجمال يف الوقت احلايل . عطاء معاجلة كيماوية مضادة للسلبالسل، فحاول جتربة إ

لالستئصال اجلماعي موعة من الغدد اللمفية يف العنق، بل من األفضل القيام بفتح خراج 
  .شفطه باإلبرةالعقدة اللمفية والتخلص من حمتواها بدال من 

  
 )62الصفحة ( واملفاصل سل العظام -3
  
فقد تنشأ احلاجة . نادرا ماتكون املعاجلة اجلراحية ضرورية. سل العمود الفقري -1

هلا عند ايار العمود الفقري وتتسبب جتمعات املواد املتجبنة أو دد بشلل يف 
ن أسبوع أو فإذا مل يتم التخلص من هذه التجمعات باملعاجلة يف غضو.  األطراف

وتذكر أن اجلراحة كفيلة خبفض  عشرة أيام، فانظر يف إمكانية إجراء اجلراحة،
  ).174انظر الصفحة (التشوه يف املستقبل 

يستجيب بصورة جيدة جدا للمعاجلة الكيماوية، ) 174الصفحة (سل املفاصل  -2
 .والتستدعي احلالة التدخل اجلراحي إال يف حاالت استثنائية

  
  لي البويلالسل التناس-4
  
 وعند اللزوم ميكن ،ميكن تدبريه عالجيا بصورة صحيحة باملعاجلة الكيماوية -1

إعطاء التريويدات القشرية، على أن استئصال الكلى يكون مستبعدا يف هذه  
  .احلاالت

جيب استبعاده متاما إال إذا كانت ) 128الصفحة (استئصال اخلصية أو الرببخ  -2
  ة بالسرطانالشكوك تدور حول احتمال اإلصاب

  حتتاج إىل جراح عايل التخصص ) 127الصفحة (إعادة بناء قنايت فالوب  -3
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  )129الصفحة  (السل البطين-5
  

فمكونات البطن .  يستجيب هذا الشكل من املرض بصورة جيدة جدا إىل املعاجلة الكيماوية
ويه من عادة ماتكون متالمحة معا بصورة يصعب معها إجراء أي جراحة باإلضافة إىل ماحت

على أنه قد تكون هناك ضرورة إلجراء عملية جراحية إلزالة انسداد األمعاء الناجم . خماطر
  residual adhesions.عن التصاق الزوائد

  
  
  سل الغدة الدرقية وسل الثدي-6

  
قد حيدث االستئصال اجلراحي ألي كتلة بسبب التشكك يف التشخيص واشتباهك يف 

  .احتمال وجود ورم سرطاين
  

  )120الصفحة (الصفاق سل -7
  
  يف املراحل الشديدة، نادرا ماتكون هناك ضرورة إلجراء نزح مفتوح -1
قد تكون هناك حاجة للتخلص من صفاق ثخني تكلس جزئيا، إذا ماحدث  -2

تضيق يف القلب أثناء عملية االندمال، أو مل يستطع القلب القيام بوظيفته على 
 )120الصفحة .(الوجه الصحيح
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  امللحق ج

  املعاجلة الوقائية والوقاية الكيميائية
كان أغلب اخلرباء يعتقدون لفترة طويلة من الزمن أنه الجمال يف البلدان النامية للمعاجلة 

ة القصوى ـاألمهي وكان السبب يف هذا االعتقاد هو .الوقائية والوقاية الكيميائية
على أن هذا قد تغري . عدينيالستخدام كافة األموال املتوافرة يف شفاء مرضى السل امل

قليال يف السنوات األخرية والسيما مع ظهور العدوى بفريوس العوز املناعي البشري 
قم باستخدام كال املعاجلتني وفقا للتوصيات الصادرة عن برناجمك الوطين . ووباء اإليدز
  .ملكافحة السل

  : التالينيويوصف هذان النمطان املختلفان من املعاجلة الوقائية باملصطلحني
املعاجلة الوقائية حيث يعطى الدواء لألفراد الذين مل يصابوا بالعدوى لوقايتهم من  -1

  ،)مثل الطفل الذي يتغذى بالرضاعة، أو جمتمع بأسره(تطور املرض 
الكيميائية حيث يعطى الدواء ملنع تطور املرض يف مرضى أصيبوا بالفعل  الوقاية -2

 . بالعدوى
  
 األدوية -1
  

و الدواء املستخدم يف الوقاية الكيميائية، لرخص مثنه وقلة آثاره الضائرة اإليزونيازيد ه
التستخدم الريفامبيسني يف الوقاية . وإمكانية تناوله عن طريق الفم، كما أنه أثبت فعاليته

وقد ال يكون اإليزونيازيد فعاال يف البلدان اليت تنتشر فيها بصورة كبرية . الكيميائية
مليغرام لكل كيلو  5أما اجلرعة املستخدمة من اإليزونيازيد فهى . دويةاملقاومةاألولية لأل

تعطى عن طريق الفم يوميا ملدة ) مليغرام 300على أن ال تتعدى (غرام من وزن اجلسم 
  .التقل عن ستة أشهر
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   االستعمال-2

ناع إذا  قررت استخدام املعاجلة الوقائية أو الوقاية الكيميائية فتذكر أنه من الصعب إق
ومن مث يصبح من العسري  إقناع األصحاء . مرضى السل بتناول املعاجلة ملدد زمنية طويلة

).  78انظر الصفحة (بتناول الدواء يوميا وملدة تصل إىل عدة أشهر، أو أن تعطيه ألطفاهلم 
وسوف جتد أن يف بعض منها لن . (وفيما يلي بعض األسباب اليت تربر استخدام األدوية

  ).لتأكد من إصابة األشخاص بالعدوى بالسل، على أن املعاجلة تكون واحدةتتمكن من ا
مرضى مصابون بعدوى فريوس العوز املناعي البشري أو يعانون من مرض  -1

  اإليدز
 )165الصفحة (ولدان يرضعون من أمهات إجيابيات البلغم  -2
من هم دون اخلامسة من العمر أو أقل ويتصلون اتصاال وثيقا باملرضى وكان  -3

حص التوبركولني اخلاص م شديد اإلجيابية، وهم يشكلون جمموعة عمرية ف
 ارجع إىل ).77الصفحة (عرضة لإلصابة بالسل السحائي أو السل الدخين 

أما بالنسبة ملن هم . حيث يورد فيها كيفية شرح املعاجلة لآلباء 78الصفحة 
 .تعامل معهمأكرب عمرا فيوفر لك الربنامج الوطين اإلرشادات حول كيفية ال

مرضى جدد أصيبوا بالعدوى وظهر هذا يف النتائج احلديثة لفحص التوبركولني  -4
 حيث أصبحت إجيابية بعد أن كانت سلبية

بعض احلاالت السريرية اليت يزيد فيها احتمال تطور املرض مثل مرض هوبكرت،  -5
و مرض مليغرام يوميا، أ 10واملعاجلة املديدة بدواء الربدنيزولون جبرعات تتعدى 
 احلاالت الوخيمة من مرض ابيضاض الدم، أو األدوية املضادة للسرطان، أو

 أما املرضى املصابون مبرض مزمن بالكبد أو املريض الذي يتعاطى .السكري
رات بشدة فريتفع فيهما خطر تعرضهما لتلف الكبد بسبب استخدام ـاملسك

 . جدااإليزونيازيد، لذا فال تستعمله إال إذا كان السبب قويا
ولقد أثبتت التجارب اليت متت مراقبتها جيدا أن الوقاية الكيميائية باستخدام  -6

اإليزونيازيد حتد من خماطر مرض السل املعدى يف حاالت األفراد املصابني 
بيد أن منظمة . اإلجيابيني لفحـص التوبركولنيبفريوس العوز املناعي البشري و

  احلاجة امللحة الستخدام األموال يفالصحة العاملية ال توصي باستخدامه بسبب
 ويف بعض البلدان قد تتوافر األموال من خالل .معاجلة املرضى الفعليني بالسل

 .برامج مكافحة اإليدز أو من غريها من املوارد
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   سل نشط غري مؤكد-3
  

إذا ما صادفك أحد املرضى وكانت صورته الشعاعية توحي بوجود سل نشط غري مؤكد، 
فإذا ما قررت ضرورة معاجلته، فاعطه . عاجلة الوقائية باستخدام اإليزونيازيدفال تعطه امل

  ).165انظر الصفحة (نظاما عالجيا كامال 
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  امللحق د

  العداوى باملتفطرات االنتهازية
أو اجلراثيم ، "الالمسماة"أو املتفطـرات " طيـةالالمن"ويطلق عليها أحيانا املتفطرات 

mycobacteria إىل العصيات السلية، باإلضافة.  
  .وهناك أنواعا خمتلفة من هذه اجلراثيم، وهي تشيع يف املياه والتربة وتتصل حبيوانات متنوعة

وأحيانا يصاب ا اإلنسان وتعرضه ملرض صدري مشابه للسل، والميكن يف هذه احلالة 
  . التأكد من التشخيص إال بالزرع

لدم، والسيما يف مرضى باإليدز، مسببة ونادرا ماتنتشر هذه اجلراثيم عن طريق جمرى ا
   اخل،أحيانا عددا من خراريج العظام

أما يف البلدان ذات املعدالت املرتفعة ملرض السل فتندر اإلصابة ذه العداوى يف الوقت 
وعلى أية حال . الذي تشيع فيه اإلصابة بالسل، لذا فال أمهية هلا يف جمال ممارستك العملية

لذا قمنا . ص هذه اجلراثيم، حتتاج إىل مرافق إلجراء عملية الزرعفحىت تتمكن من تشخي
  .بالتنويه عنها بصورة موجزة 
 معدالت اإلصابة مبرض السل مل يتغري تواتر ، بصورة كبرية،ويف البلدان اليت اخنفضت فيها

وأغلب الناس يتمكنون من السيطرة على . العداوى ذه اجلراثيم وظلت كما هي تقريبا
دون التعرض ألي اعتالل، على أن مرضى اإليدز مع ما يتعرضون له من تلف كبري العدوى 

  .يف دفاعام، ميوت العديد منهم بسبب إصابتهم ذه العداوى يف كل من أوربا وامريكا
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  "هـ" امللحق

   التوبركولنياختبار
  

.  حساسية لربوتني التوبركولنيحدوثتؤدي العدوى األوىل بالعصيات السلية إىل 
خالل مدة   متأخرجلد شخص مصاب بالعدوى، حيدث تفاعل موضعييف عند حقنه ف

 .كبت هذا التفاعلت قدونورد فيما يلي احلاالت اليت  . ساعة48 و24 بني تتراوح بني
ال  و وجود املرضيبني ال، كما أنه  املناعةيقيسال  و،درجة احلساسية يقيستفاعل هذا الو

  . انتشارهمدى
  

  يف وقت املعين قد أصيب الشخصأن إال على وال تدل النتيجة اإلجيابية لالختبار
 تقدم كلما التوبركولني إجيابية اختبار إىل العدوى بالعصيات السلية، وتزداد من األوقات

 على الرغم من متتعهم ينتظر أن يكون االختبار إجيابيا لدى كثري من البالغنيإذ العمر، 
  .بصحة جيدة

بيانا  وونورد فيما يلي وصفا للمادة املستخدمة يف إجراء فحوصات التوبركولني
ويف البلدان اليت تعاين من مشكلة فريوس العوز املناعي . االختبارات نتائج تفسريكيفية ل

مستقلتني استعمل لكل مريض حمقنة وإبرة  و خطر وانتشار العدوى،اال تغفل أبدالبشري 
  )Heafنصال جهاز هيف  أو(
  
  ات التوبركولين:1

  التوبركولني املوصى به 1-1
يوصي كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة السل  ،على الصعيد الدويل

وهو توبركولني  .  PPD.RT23  النوع املسمىاستعمالباالقتصار على وأمراض الرئة 
كمية ضخمة من  يف الدامنارك بإعداد احلكومي قام معهد األمصال 1958 ويف عام .منقى 

، Tween 80وهو ممزوج مع مادة .  اليونيسف ومنظمة الصحة العامليةهذا النوع حلساب
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 وحات عند إجراء مس هذا النوعستعملي و،)نع التصاق التوبركولني بالزجاجمتمادة منظفة (
  .يف مجيع أحناء العامل التوبركولني )تقصيات(
  

  التخزين 1-2
 ذا كانإ درجة مئوية، إال 20حفظ التوبكولني يف درجة حرارة التزيد على ا

ضوء ل، أو ة الشمس املباشرال تعرضه ألشعة و. أثناء االستعمال زمنية قصريةد ملداحلفظ
 . مئوية8 و2  بني مارة للتخزين هيأفضل درجة حرا وال تعرضه للتجمد؛ و.النهار الشديد

  . ألكثر من يومنياليت استعمل قدر منهاوالحتتفظ بأمبوالت التوبركولني 
  

   التوبركولنياختبارات: 2
  

، منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض الرئةال توصي 
اجلزر الربيطانية فإن  أما يف .  Mantoux مانتو حاليا، إال باختبار واحد هو اختبار

  .قليل االستعمال يف أماكن أخرى ولكنه ، Heaf اختبار املعياري هو االختبار
  

   مانتواختبار 2-1
  

مت إعداد هذا القسم بناء على توصيات االحتاد الدويل ملكافحة السل وأمراض (
  .)      صفحة ال  يفانظر املرجع: الرئة

  
 راض التشخيص أم من أجل التقصيات إن اجلرعة املعيارية، سواء ألغ2-1-1

  مليلتر من0ر1 يف 2TUكولني ر من التوبتان، فهي  وحد)املسوحات(
  .PPD.RT23 مادة

  
بني املنطقة الواصلة  من اجللد يف تنصح منظمة الصحة العاملية باختيار بقعة 1-2- 2

 .) الشعرمنو يقلحيث  (الساعد  ظاهر  منالثلث األوسط والثلث العلوي
 تبحث عن النتيجة يف  فإنك لن، الذراع اليسرى دوماكنت ختتاروإذا 

 .تريإل والتطهر الذراع باألسيتون أو ا. بطبيعة احلال األخرىالذراع 
ه متاما قبل أن جتري تأكد من جفافعندما تغسل املكان باملاء والصابون فو
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 فاطلب من املمرضة يبدي مقاومة شديدةلطفل الذي ل بالنسبةأما . االختبار
  .زممع شيء من احلعه بلطف اذرب ميسك حد األقارب أن أو من أ

). املقسم إىل أجزاء من مئة من امليليلتر(استعمل احملقن النبوذ اخلاص  1-3- 2
و . (ذات جلفة قصرية و ميليلتر10 طوهلا 26واستعمل إبرا نبوذة من عيار

 ).، إذا مل يكن العيار اآلخر متوافرا25ميكنك استعمال إبر من عيار 
اسحب إىل . حمقنا معقمني لكل شخص جتري له االختبار ورةاستعمل إبو

أسك احملقن يف وضع رأسي  واحملقن مقدارا يزيد قليال على ميليلتر واحد،
أخرج أي  و.مث اطرد اهلواء املتجمع يف أعلى احملقن) اإلبرة إىل األعلى(

 .مقدار من السائل يزيد على امليليلتر
اجللفة إىل األعلى، إىل داخل العضلة  وة،شد اجللد شدا خفيفا، مث أدخل اإلبر 2-1-4

، وال تلمس املكبس إال بعد أن يستقر رأس اإلبرة يف )و ليس حتت اجللد(
ارفع إصبعك عن املكبس قبل . مث احقن كمية امليليلتر احملددة. املكان الصحيح

املفروض أن تؤدي هذه العملية إىل ظهور انتبار منبسط  و.أن تسحب اإلبرة
 .ع وهدات واضحة حييط ا خط هرمي الشكلشاحب اللون م

 
من نقطة اتصال اإلبرة باحملقن أو بسبب (إذا تسربت كمية كبرية من التوبركولني  و     

، كرر االختبار بشكل صحيح يف الذراع األخرى، وسجل )خطأ يف إدخال اإلبرة يف اجللد
، لكي تتمكن من قراءة مالحظة خاصة حتدد فيها الذراع اليت أجري فيها االختبار الصحيح

  .نتيجة االختبار يف الذراع الصحيحة
  

  مالحظة خاصة باختبارات التوبركولني اليت جترى ألغراض التشخيص         
 هو التوبركولني املعتمد دوليا ألغراض التقصيات PPD-RT23إن التوبركولني 

بلدان إىل شراء يلجأ كثري من ال و.غري أن هذا االختبار باهظ التكاليف). املسوحات(
ميكنك أن تستعمل جرعة التوبركولني  و.توبركولني أرخص ولكنه معياري يف الوقت نفسه

  .طريقة احلقن مبينة أعاله و. املتوافر يف بلدك، ألغراض التشخيص2TUاملعياري 
  

  قراءة النتائج وتفسريها 2- 2
الحظ تكون فإذا كان قد حدث تفاعل فسوف ت. اقرأ النتيجة بعد ثالثة إىل أربعة أيام

منطقة ثخينة متصلبة من (جساوة  ومحامى أو امحرار قد تصعب رؤيته على اجللد الداكن،
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اجلساوة قم بقياس قطر . وميكنك أن تتحسس ثخن اجللد حىت وأنت مغلق العينني). اجللد
سِجل قياس القطر بدقة، كأن يكون على ). 35الشكل (عرب احملور املستعرض للذراع 

  ". مم12انتو م: "سبيل املثال
  .هذا، وليس لكمية االمحرار املوجودة أمهية تذكر

  
  اختبار توبركولني مانتو

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تسجيل االختبار
  )IUوحدات دولية(جرعة التوبركولني املستعملة  -1
 الزمن الفاصل بني إجراء االختبار وبني قراءة نتيجته -2
 بامليليمتر) وليس االمحرار(اجلساوة قطر  -3

 ثخن اجللد(سجل العرض األفقي للجساوة . اختبار توبركولني مانتو 35الشكل 
  .بامليليمتر) ليس امحرارهو

  ظهر الساعد
   ساعة72-48اجلساوة بعد 

  مسطرة شفافة
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و ال يعنينا يف هذا الكتاب استخدام تفاعل التوبركولني إال لكي يساعدنا على 
إذا كان قطر جساوة ، "إجيابياتفاعال "ولذلك فإن يف إمكانك أن تسجل . التشخيص

ولكن عليك أيضا أن تسجل مقدار القط الفعلي . أكثر ميليمترات أو 10اجللد 
وإذا جتاوز القطر عشرة ميليمترات فإن إجيابية االختبار تزداد كلما . للجساوة نفسها
أما إذا كان القطر دون العشرة ميليمترات فإن هذا يعين أن إجيابية . ازداد طول القطر

عتالل الشديد، باإلضافة إىل تذكر دائما أن سوء التغذية واال و.االختبار غري مؤكدة
يتطلب األمر منك،  و.، ميكن أن جيعال االختبار أقل إجيابية)الصفحة      (أمور أخرى 

املعلومات األخرى اليت كافة  مع ،بالنسبة ملرضى معينني، أن تدرس نتيجة االختبار
  .ختص املريض، يف وقت واحد

ازدادت إجيابية االختبار، ازدادت أمهيته كدليل على أنك بصدد حالة سل و كلما 
 لصاحل التشخيص نقطة واحدة تذكر أن هذه النتيجة ماهي إال ولكن. مؤكدة

على أن اإلجيابية القوية . فكثري من األصحاء يظهرون إجيابية قوية لالختبار. الصحيح
  .يما الصغار منهممتثل نقطة مثينة، بصورة خاصة، يف األطفال، والس

 يكبتفقد . ال يكفي االختبار السليب الستبعاد اإلصابة بالسلومن جهة أخرى 
سوء : اختبار التوبركولني ملريض مصاب بسل نشط، بسبب عدد من العوامل، مثل

التغذية، والعداوى الفريوسية، وعدوى فريوس العوز املناعي البشري، واحلصبة، 
مبا يف (، والسرطان، والعداوى اجلرثومية الوخيمة )يديةالعق(واحلماق، واحلمى الغدية 

  .، والكورتيكوستريويدات واألدوية املماثلة)ذلك السل
وغالبا ما تكون نتيجة االختبار إجيابية على أثر لقاح اليب سي جي الذي أعطي يف 

ولكن هذا  االختبار يكون يف . وقت سابق يرجع على األقل إىل بضع سنوات خلت
  .اعال ضعيفا، وغالبا ما يكون قطر اجلساوة فيها أقل من عشرة ميليمتراتالعادة تف

 
  Heafاختبار هيف  : 3

  
وهو يتألف من ست إبر . قاذف هيف: هذا االختبار أداة بسيطة، هي يف تستخدم

. PPDمشدودة إىل نوابض، ختترق عند إطالقها اجللد عرب قطرة غري ممددة من مادة 
استعمل ).  غري املمددة تدوم إىل ما الايةPPDن مادة ومن ميزات هذه العملية أ(

وختلص من الشفرات بعد كل اختبار، . مزودا بشفرات نبوذة" مغناطيسيا"قاذف هيف 
  .جتنبا النتشار فريوس العوز املناعي البشري



290 

  
   الطريقة3-1
  

 غري املمددة على اجللد النظيف PPDاستخدم القطارة لوضع قطرة واحدة من مادة 
اف يف منطقة اتصال الثلث األوسط بالثلث األعلى من السطح األمامي للساعد اجل

  ).حيث يكون اجللد أملس ناعما(األيسر 
  ).ميليمتر واحد لصغار األطفال و ميليمتر للبالغني،2(اضبط طول اإلبر  -1
اغمس الصفيحة االنتهائية مع اإلبر يف طبق ضحل حيتوي على الكحول مث  -2

 .يلأحرقها بلهب مصباح كحو
 .قم بتربيد اجلهاز ملدة ال تقل عن عشر ثوان -3
 .أطبق الصفيحة االنتهائية بشدة فوق قطرة التوبركولني -4
 .اضغط ذراع القاذف لكي ختترق اإلبر اجللد -5

  إياك أن حتدث حرقا يف اجللد
      
  )36الشكل ( قراءة االختبار  3-2

عة، مع أنه يظل يف  سا72 و48جيب عليك أن تقرأ االختبار خالل مدة تتراوح بني 
سجل . اإلمكان قراءة التفاعل الشديد خالل مدة سبعة أيام أو أكثر، بعد إجراء االختبار

  :النتيجة يف إحدى الفئات أو الدرجات األربع التالية
  .    ال يوجد تفاعل0الدرجة 
 وخز حول ماال يقل عن أربع نقاط) papuleحطاطة (جساوة ميكن جسها    1الدرجة 

  ).دخول اإلبر مواضع(
  .   احلطاطات تشكل حلقة2الدرجة 
  .   تشكُل منطقة جساوة صلبة3الدرجة 
  .وقد حييط ا امحرار واضح.    توجد حويصالت براقة فوق منطقة صلبة4الدرجة 

  
". إجيايب" الثانية، والثالثة، والرابعة تدل على وجود تفاعل الدرجاتمثة اتفاق عام على أن 

  .الغة بدقة بالدرجةسِجل 
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  هيفدرجات التفاعل الناجم عن اختبار   36الشكل 
  
  

 وقدما جساوة ميكن جسها حول 1الدرجة 
  ال يقل عن أربع وخزات

احلطاطات كبرية اتصلت لتشكل  2الدرجة 
  حلقة

التزال احلطاطات كبرية مألت املركز   3الدرجة 
وتوجد حويصالت ) الوسط(
  يف مركز اللوحية) فقاعات(

منطقة (وجد لوحية ثخينة كبرية وقد ت  4الدرجة 
، أثخن من الصفيحة االنتهائية )مرتفعة

  .للقاذف
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  اختبار التوبركولني) تأويل(تفسري :  4
  

 :ميكننا تلخيص العملية على النحو التايل
 
   وبائيا4-1

، أي دف معرفة عدد )إبيدميولوجية(إذا كنت تستخدم االختبار ألغراض وبائية 
) وطنيا(صابني بالعدوى يف اتمع، فرمبا كانت هناك قاعدة معتمدة حمليا األشخاص امل

ما من  و.عندئذ ينبغي عليك أن تلتزم ذه القاعدة و.لتحديد من ميكن وصفهم باإلجيابيني
 .شك يف أن هذه القاعدة سوف تقضي بأن تقوم بتسجيل قطر اجلساوة يف كل اختبار

ل جساوة قطرها عشر ميليمترات أو أكثر، بالنسبة يغلب أن تشمل احلاالت اإلجيابية كو
إال . هيف، بالنسبة الختبار 3 و،2 و،1: ،املبني أعاله؛ أو إحدى الدرجاتمانتوالختبار 

) التقصيات(يستعمل اختبار هيف للمسوحات ال  أن منظمة الصحة العاملية توصي بأن
  .الوبائية

  
   تشخيصيا4-2

، فإن املشكلة )املرض(اعدة على تشخيص احلالة إذا كنت تستعمل االختبار كوسيلة مس
  :تصبح أكثر تعقيدا

ولكن هذا ". سلبيا" إذا قلَ قطر اجلساوة عن عشرة ميليمترات فينبغي أن يصنف -1
فقد يكون التفاعل مكبوتا  .اليعين استبعاد تشخيص احلالة بأا حالة سلية

، أو بفعل وخامة )2-2لفقرة  ا،انظر الصفحة       (بفعل سوء التغذية أو ظروف أخرى 
  .السل نفسه

مل يسبق له أن ، يف طفل أو بالغ عشرة ميليمترات أو أكثرإن جمرد كون قطر اجلساوة  -1
كما أن القطر الذي . إجيايب، يعين أنه )احبث عن الندبة (أعطي لقاح اليب سي جي

وميكن  (ياإجياب، يعترب سبق له أن أعطي اللقاح يف طفل يتجاوز اخلمسة عشر ميليمترا
يعين ان الطفل قد أصيب أيضا ): أن تعزى التفاعالت األضعف إىل اللقاح نفسه

  . بعدوى السل
  .، ازداد التأكيد على صحة تشخيص السل) ميليمترا15-10و زاد على (كلما كرب القطر 

  . و كلما صغرت سن الطفل، تعزز هذا التأكيد
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  وملحق

  مص مفرزات املعدة عند األطفال
 

د تشخيص السل الرئوي لدى البالغني على كشف عصيات السل يف البلغم،            يعتم
إال أن الطفل الذي يقل عمره عن عشر سنوات يبتلع البلغم وال يطرحه مما جيعل من الصعب       

  . احلصول على البلغم لفحصه
  

 وعندما يصبح من الصعب العثور على البلغم، حنتاج ملص مفرزات املعدة، وهذه            
وال ينبغي استخدامها إال عندما يكون من املمكن زراعة العينـات           . للطفلالطريقة مزعجة   

فـإذا مت  . لتحري جراثيم السل فيها، وعندما تكون هناك مشكلة سريرية شديدة الـصعوبة        
  . استخدام هذه الطريقة، ينبغي إيالء اهتمام خاص بالتفاصيل اآلتية

  
ل تناول الطفل للطعام أو     وأحسن طريقة إلجراء ذلك ما يتم يف الصباح الباكر قب         

للشراب، وذلك بإدخال أنبوب مطاطي إىل املعدة ومص حمتوياا بواسطة حمقنـة كـبرية،              
 ملي لتر، وإذا انسد األنبـوب أثنـاء      50وختتلف الكمية املمتصة من بضع ملي لترات إىل         

ة يف  وتوضع املفرزات املمتـص   . املص حيقن فيه كمية من املاء ال تزيد على عشرين ملي لتر           
وإذا طفا املخاط أو القيح علـى       ). فوسفات هيدروجني الصوديوم  (حاوية مع حملول دارئ     

السطح يزال ويلون متهيداً لفحصه، أو يزرع، فإذا مل يظهر شئ على السطح خمـاط يتـرك       
 ساعة، يف مكان مظلم، فأشعة الشمس تقتـل اجلـراثيم، وتؤخـذ         24السائل لريكد ملدة    

 .  وتلون وترسل للزرعالرواسب من قعر احلاوية
 

 






