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چكيده 

جهت يختلفعالئم خطر م.باشديدر حال توسعه ميخصوص در کشورهاهدر سطح جهان بيسل به عنوان مسئله عمده بهداشتيماريب:و هدفپيش زمينه

همراه بوده و ممکن يخلط خونيسرفه مزمن است که معموالً با خلط و گاه،يويسل ريمارين عالمت ابتال به بيترعيسل وجود دارد که شايماريبييشناسا

شناخته يويماران مسلول ريدر بينيعالئم بالين مطالعه بررسيهدف ا.ز وجود داشته باشدير عالئم نيکاهش وزن و سا،نفسيتنگ،از جمله تبياست عالئم

باشد.يه ميدر شهرستان اروم۱۳۸۶تا ۱۳۸۳يهاساليشده ط

يويماران مبتال به سل ريبين مطالعه از پرونده هاياز در ايمورد ني) انجام شده است که داده هاي(مقطعيليتحل–يفيصورت توصهمطالعه ب: هاروشمواد و 

.انجام شده استيليو تحليفيتوصيو اماره هاSpss16ل داده ها بااستفاده از نرم افزار يتحله و يتجز.شده استيجمع اور

ق وجـود  يـ سرفه، وجود خلـط و تعر ;در مورد عالئمير منفياسمر مثبت ويماران اسمين بيبيدارينشان داد اختالف معنن مطالعه يحاصل از انتايج:هاافتهي

).< ۰۵/۰P(مشاهده نشديدارياختالف معنينفس و وجود خلط خونيتنگ،کاهش وزن،تب;م) و در مورد عالئ> ۰۵/۰P(دارد

وجود نـدارد و در  ير مثبت و منفيماران مبتال به سل اسمين بيبيدارياز عالئم تفاوت معنيشده در تعداديبررسينين عالئم بالياز ب:يريجه گينتبحث و 

بـودن  يانجام شود و صرفاً به منفير منفيسل اسميابيمارينه بيالزم در زميهايريگيپبايدشود يميمنفر خلطش ياسم،يکه در فرد مشکوکيجه زمانينت

.فرد بسنده نشوددررياسم

ير منفياسم،ر مثبتياسم،ينيعالئم بال،يويسل ر:يديکليواژه ها

	۱۳۸۸، زمستان ۲۴۰-۲۴۵صفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هفتم شماره چهارم،

۰۹۱۵۵۱۰۵۸۰۱: دانشگاه علوم پزشكي اروميه تلفن: آدرس مكاتبه
Email: aagholami@yahoo.com

دانشگاه علوم پزشکي اروميه (نويسنده مسئول)،دانشجوي کارشناسي ارشد اپيدميولوژي١
کارشناس بهداشت عمومي٢

مقدمه

ي هاعفوني است که در اثر مجموعه مايکوباکتريومسل يک بيماري 

ي توبرکلـوزيس، بـوويس و افريکـانوم)   هاسلي (هر يک از مايکوباکتريوم

ــاکتريوم  يمــايجــاد  شــود. بيمــاري در اکثريــت مــوارد ناشــي از مايکوب

تواند تقريباً تمـام اعضـاي   يمتوبرکلوزيس (يعني نوع انساني) است. سل 

ترين شکل بيماري سـل ريـوي اسـت کـه     ايعبدن را مبتال سازد، ولي ش

دهـد و شـامل دو   يمـ درصد موارد ابتال به سـل را تشـکيل   ۸۰بيش از 

. )۱(باشـد يمـ دسته سل ريوي اسمير مثبت و سل ريوي اسـمير منفـي   

ا ميکروب سل آلوده شده اند وايـن  ن بهاتاکنون يک سوم جمعيت ج

درصـد  ۵۰ي آسـيايي و آفريقـايي تـا    هـا نسبت در بعضـي از کشـور  

هـا . ابتال به سل به عنوان يکي از عوامل مهم مرگ انسان)۲(رسد يم

در طول تاريخ، کماکان رو به گسترش است. هر سال نسبت به تمـام  

ي بيشـتري را بـه سـوي    هـا سـل انسـان  ي گذشـته بيمـاري   هـا سال

ميليون نفـر را بـه   ۲. بيماري سل همه ساله حدود )۱(برد يممرگ 

ن رو بـه گسـترش   هـا رساند و همه گيري ان در سـطح ج يمهالکت 

اشت در فاصله زماني بينني بهدهااست. براساس تخمين سازمان ج

mailto:aagholami:@yahoo.com
http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
Comp Site
Text Box
Email: aagholami80@yahoo.com



اروميهشهرستانيويماران مسلول ريبينيعالئم باليبررس

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1388زمستان، مچهارم، شماره هفتدوره 241

کـه اقـدامات   يدر صـورت يالديمـ ۲۰۲۰تـا ۲۰۰۲يهـا سال

يسلارد نفر دچارعفونتيليک ميت نشود حدود يتقويفعليکنترل

ون نفر طعمه مرگ يليم۳۶ون نفر مبتال به سل و يليم۱۵۰،ديجد

يمـار يدر بيريش چشم گير افزاي. در دو دهه اخ)۳(خواهند شد 

يجرت از نواحهاع ميف وسياز طيسل به وجود امده است که ناش

و مبـتال  يمنيستم اياران با سرکوب سميش تعداد بيک و افزايندمآ

ش مقاومـت  يدايـ ل پيش به دلين افزاين ايهمچن.)۴(دز استيبه ا

.)۵(باشد يمزينيط نامطلوب اجتماعيو شراييدارو

سـل وجـود دارد   يماريبييجهت شناسايعالئم خطر مختلف

دار بـه  يـ سـرفه پا ،يويـ سل ريمارين عالمت ابتال به بيعتريکه شا

همـراه  يخلط خـون ياست که معموالً با خلط و گاهيمدت طوالن

کاهش وزن و ،نفسيتنگ،از جمله تبيبوده و ممکن است عالئم

.ز وجود داشته باشدير عالئم نيسا

ک عالئـم  يولوژيدمياپيبا عنوان بررسينيکه معيالعه ادرمط

در يماران مبتال بـه سـل بسـتر   يبيشگاهيزماآيهاافتهيو ينيبال

ن عالئـم  يتـر عيعصـر اراک  انجـام داده اسـت شـا    يمارستان ولـ يب

ق يـ تعر،)درصـد ۸۷سـرفه ( ب عبارتنـد از: يـ مشاهده شده بـه ترت 

ـ ،)درصد۷۶( لـرز و  ،)درصـد ۶۳تـب ( ،)درصـد ۶۸(ييهااشـت يب

) و خلـط  درصـد ۳۱صـدا ( يگرفتگ،)درصد۵۰سردرد هر کدام (

ــون ــد۲۹(يخ ــه ا. در مطال)۶() درص ــر  يع ــه دکت و يوســفيک

و ينيعالئـم بـال  ،کيولوژيراديهاافتهييهمکارانش با عنوان بررس

ر مثبـت شهرسـتان   ياسـم يويـ ن ريدر مسـلول PPDج تسـت  ينتا

ن عالئـم  يترعيانجام داده است شا۱۳۷۵-۷۷يهاهمدان در سال

وجود ،)درصد۹۴ب سرفه (ير مثبت به ترتيماران اسميدر بينيبال

. )۷(باشـد  يمـ ) درصـد ۶/۸۳ق شبانه (ي) و تعردرصد۵/۹۲خلط (

جهـت  يدرمـان يبهداشتيهاستميکه در سينين عالئم باليترمهم

شـود، سـرفه   يمـ توجـه  هـا انآبـه يويسل ريماريبکشف موارد 

تـر توجـه   ر عالئم کـم يباشد و به سايممدت و وجود خلط يطوالن

ير منفـ ياسـم يويـ سـل ر يماريبيابيمارين به بيشود، همچنيم

ن مطالعـه بـا   يـ شـود. ا يمـ تر توجه ر مثبت کمينسبت به سل اسم

اخته شده از شنيويماران مسلول ريدر بينيعالئم باليهدف بررس

ه انجام يدر شهرستان اروم۱۳۸۶سال يهاتا انت۱۳۸۳سال يابتدا

، ير منفـ ير مثبت و اسمين عالئم در سل اسميترشده است، تا مهم

سه شود. يمقايابيماريو عالئم شان از نظر بييشناسا

هاروشمواد و

باشـد.   يمـ کرد گذشته نگر يبا رويمقطعن مطالعه به صورت يا

ماران مبتال به سـل  يبيتماميهامطالعه از اطالعات پروندهن يدر ا

۱۳۸۶تا اخرسـال  ۱۳۸۳سال يص داده شده از ابتدايتشخيوير

ه) اسـتفاده شـده اسـت   ي(موجود در مرکز بهداشت شهرستان اروم

ــه گ ــ(روش نمون ــماريري ــع  )يسرش ــت جم ــادادهيورآ. جه ، ه

موجـود در  ت بـا اسـتفاده از اطالعـا   شـد و يطراحيانامهپرسش

ر يسـم ا(يويـ نوع سل ر،کي، که شامل اطالعات دموگرافهاپرونده

ينيالت، عالئم باليزان تحصيم،محل سکونت،)ير منفياسم،مثبت

ل شد. با توجـه  يتکمهانامهپرسشباشد يمهارير متغيساماران ويب

از سواالت موجود يمورد استفاده، شامل بخشنامهپرسشنکه يبه ا

ن فـرم  يـ و اباشديمماران يبيک انفراديولوژيدمياپيررسدر فرم ب

باشد لذا يموزارت بهداشت يشده از سويک فرم استاندارد معرفي

باشـد.  يمـ يمناسـب ييايو پاييروايشده دارايطراحنامهپرسش

وارد هـا نامـه پرسـش ن يااطالعات از ، هانامهپرسشل يپس از تکم

يل قرار گرفـت و بـرا  يه و تحليتجزشده و موردSpss16نرم افزار 

از نـرم  هـا رسـم نمـودار  يو بـرا Wordرسم جداول از نـرم افـزار   

يفين اهـداف توصـ  يـي تعيبـرا .ستفاده شـده اسـت  اExcelافزار

ر حسـب  ار بين و انحراف معيانگيز ميو نيمطالعه از محاسبه فراوان

دريلـ ياهـداف تحل ن يـي تعي، بـرا ر استفاده شـده اسـت  ينوع متغ

کـه در  يو در صـورت ٣دويکاآزموناز يفيکيهاريارتباط با متغ

3 Chi – square test
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٤شريق فيباشد از تست دقپنجتر از کميعددآزمونجداول مورد 

استفاده شـده  ٥مستقليتآزموناز يکميهاريو در ارتباط با متغ

۰۵/۰تر از کمp، مقدار ان رابطهيبيبرايريم گيجهت تصماست.

.مالک قضاوت بوده است

هاافتهي

مـار مبـتال   يب۲۴۸) تعداد ۱۳۸۶تا۱۳۸۳(ر سال هاچيدر ط

ن يـ شده است، کـه از ا ييه شناسايدر شهرستان اروميويبه سل ر

از .باشديمير منفيمار اسميب۹۷ر مثبت و يمار اسميب۱۵۱تعداد 

مار يب۸۴) مرد و درصد۱/۶۶(ماريب۱۶۴ماران مورد مطالعه يکل ب

و يشهري) در نواحدرصد۷۳مار (يب۱۸۱) زن بودند، درصد۹/۳۳(

کردنــد. يمــيزنــدگييروســتاي) در نــواحدرصــد۲۷(مــاريب۶۷

الت يمـاران تحصـ  يبدرصـد ۸/۲سـواد و  يماران بيبدرصد۹۵/۴۳

مـاران  يه بيکلين سنيانگي). م۱جدول شماره (داشتند يدانشگاه

۱/۵۰مثبـت  ريمـاران اسـم  يبين سـن يانگيباشد. ميمسال ۷/۵۱

باشـد کـه از   يمـ ۲/۵۴ير منفيماران اسميبين سنيانگيسال و م

4 Fisher Exact test
5 Independent T-test

۵۳زنان (ين سنيانگي) و م=۱۱/۰Pباشد (يمدار نیمعنيآمارنظر 

دارمعنیيآمارباشد که از نظر يمسال) ۵۱شتر از مردان (يسال) ب

ن مطالعـه  يماران ايعالئم مشاهده شده در ب.)=۴۸۶/۰Pباشد (يمن

)، خلـط در درصد۴/۷۹مار (يب۱۹۷ب عبارتند از: سرفه در يبه ترت

)،درصد۶/۵۳مار (يب۱۳۳کاهش وزن در )،درصد۳/۶۱مار(يب۱۵۲

ــب در  ــاريب۱۰۲تـ ــد۱/۴۱(مـ ــ)، تعردرصـ ــار يب۹۴ق در يـ مـ

يخلط خون)،درصد۴/۲۳مار (يب۵۸نفس در يتنگ)،درصد۹/۳۷(

ــار (يب۴۰در ــد۱/۱۶م ــماره درص ــدول ش ــتف۲) (ج ــا اس اده از ). ب

) اخـتالف  يزادآک درجـه  يـ شر (با يدو و فيکايآماريهاآزمون

نـه  يدر زمير منفـ ير مثبـت و اسـم  يماران اسـم ين بيبيداريمعن

و )> ۰۵/۰Pعالئمي چون سرفه، وجود خلط و تعريق مشاهده شد (

در مورد ساير عالئم (کاهش وزن، تب، تنگي نفـس و وجـود خلـط    

(جدول شماره )<۰۵/۰Pده نشد (ي مشاهداريمعنخوني) اختالف 

). درصد فراواني عالئمي چون سرفه، تب، تعريق، تنگـي نفـس و   ۲

باشـد ولـي درصـد    يمـ وجود خلط خوني در زنان بيشتر از مـردان  

فراواني عالئمي چون وجود خلط و کاهش وزن در مردان بيشـتر از  

).۳باشد. (جدول شماره يمزنان 

توزيع فراواني و درصد سطح تحصيالت به تفکيک  اسمير مثبت و اسمير منفي، جنس و محل سکونت:)۱(جدول شماره 
التيسطح تحص

يدانشگاهمتوسطهييراهنماييابتداسواديبنامعلوم

)تعداد (درصدتعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)تعداد (درصد)

%)۴(۶%)۳/۷(۱۱%)۶/۸(۱۳%)۸/۲۷(۴۲%)۷/۴۵(۶۹%)۶/۶(۱۰ر مثبتياسم

%)۱(۱%)۲/۷(۷%)۵/۱۷(۱۷%)۳۲(۳۱%)۲/۴۱(۴۰%)۱(۱ير منفياسم

%)۳(۵%)۹/۷(۱۳%)۲/۱۵(۲۵%)۱/۳۴(۵۶%)۱/۳۴(۵۶%)۵/۵(۹مرد

%)۴/۲(۲%)۶(۵%)۶(۵%)۰۲/۲۰(۱۷%)۱/۶۳(۵۳%)۴/۲(۲زن

%)۹/۳(۷%)۴/۹(۱۷%)۷/۱۲(۲۳%)۵/۳۱(۵۷%)۲/۳۹(۷۱%)۳/۳(۶شهر

%)۰(۰%)۵/۱(۱%)۴/۱۰(۷%)۹/۲۳(۱۶%)۷/۵۶(۳۸%)۵/۷(۵روستا

)۸/۲(۷)۳/۷(۱۸)۱/۱۲(۳۰)۴۴/۲۹(۷۳)۹۵/۴۳(۱۰۹)۴۴/۴(۱۱جمع
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يويماران مبتال به سل ريدر بينيو درصد عالئم باليع فراوانيتوز:)۲(جدول شماره 

ير منفياسمر مثبتياسم

Pمقدار 

تعداد      (درصد)تعداد     (درصد)

۰۲۳/۰%)۱۶/۷۲(۷۰%)۱/۸۴(۱۲۷سرفه 

۰۱۲/۰%)۵/۵۱(۵۰%)۵/۶۷(۱۰۲خلط

۲۹۴/۰)%۵/۴۹(۴۸%)۳/۵۶(۸۵کاهش وزن

۴۴۴/۰%)۱/۳۸(۳۷%)۴۳(۶۵تب

۰۱۹/۰%)۹/۲۸(۲۸%)۷/۴۳(۶۶قيتعر

۰۵۲/۰%)۹/۲۹(۲۹%)۲/۱۹(۲۹نفسيتنگ

۹/۰%)۵/۱۶(۱۶%)۹/۱۵(۲۴يخلط خون

تيبر حسب جنسيويماران مبتال به سل ريدر بينيعالئم باليع و درصد فراوانيتوز:)۳(جدول شماره 

زنمرد

تعداد     (درصد) تعداد     (درصد)

%)۵/۸۴(۷۱%)۸/۷۶(۱۲۶سرفه

%)۶/۵۳(۴۵%)۲/۶۵(۱۰۷خلط

%)۸/۴۸(۴۱%)۱/۵۶(۹۲کاهش وزن

%)۴/۴۶(۳۹%)۴/۳۸(۶۳تب

%)۷/۴۱(۳۵%)۳۶(۵۹قيتعر

%)۸/۲۳(۲۰%)۲/۲۳(۳۸نفس يتنگ

%)۱/۱۶(۱۵%)۲/۱۵(۲۵يخلط خون

يريجه گيبحث و نت

ن يتـر دارد که از جمله مهميمختلفينيسل عالئم باليماريب

وجـود خلـط   ،وجـود خلـط  ،مـدت يسرفه طوالن:عبارتند ازهانآ

يمـار يبيابيـ ماريب.قيـ تب و تعر،نفسيتنگ،کاهش وزن،يخون

ا يـ ک يشود و مشاهده يمانجام ينيل با توجه به وجود عالئم بالس

سـل  يمـار ياز بيتواند عالمت خطـر يمن عالئم يچند عالمت از ا

در مـوارد مشـکوک بـه    يابيـ ماريباشد که جهـت ب يمباشد و الزم 

ت يت سـرا يـ باتوجـه قابل (عاً  اقدامات الزم انجـام شـود   يسريماريب

يالعه مشاهده شد که سـرفه طـوالن  ن مطي. در ا)سليماريبيباال

باشد ويمماران يبيذکر شده از سوينين عالمت باليترمدت مهم

کـاهش  ،وجود خلـط :ب عبارتند ازير عالئم بعد از سرفه به ترتيسا

.ينفس و خلط خونيتنگ،قيتعر،تب،وزن

ماران مبتال بـه  يبينيعالئم بالينه بررسيکه در زميمطالعات

ج نسبتاً مشابه بـا  ينتاهانآاز يشده است در بعضانجاميويسل ر

يج متفـاوت يگـر نتـا  يدين مطالعه حاصل شده اسـت و در بعضـ  يا

ل اشاره يتوان به موارد ذيمن مطالعات يازجمله ا.حاصل شده است

ن مطالعـه بـر   يا،که توسط اوردونا انجام شده استيکرد: مطالعه ا

م شده است و سرفه مزمن انجايويمار مبتال به سل ريب۳۱۷يرو

درصد۳/۶۵و تب در درصد۸/۶۳وجود خلط در درصد،۸/۶۷در 

کا انجام يلر در امريتوسط ميمطالعه ا.)۸(ماران مشاهده شد ياز ب

يويـ ماران مبـتال بـه سـل ر   ياز بدرصد۶/۷۶شده است که در ان 
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ن يـ از ايمـ يت داشتند و در کمتـر از ن ير مثبت از سرفه شکاياسم

وجـود  يکـاهش وزن و خلـط خـون   ،عالئم مانند تـب رياران ساميب

در ينيعالئم باليتوسط النگ با هدف بررسيمطالعه ا.)۹(داشت 

ر مثبت ياسميويمار مبتال به سل ريب۱۰۲۷يمردان و زنان بر رو

درصـد ۷/۹۰ه مشاهده شد کـه  ن مطالعيکه در ا،انجام شده است

زنان و درصد۶/۸۳مردان سرفه مزمن داشته و درصد۷/۹۴زنان و 

مـاران از  يبدرصـد ۸/۲۷هـا مردان از وجود خلط و تندرصد۹/۸۹

توسط دکتررسول يمطالعه ا.)۱۰(بودنديشاکيوجود خلط خون

ينين مطالعه عالئـم بـال  يوهمکارانش انجام شده است، در ايوسفي

قـرار گرفتـه اسـت     ير مثبت شهر همدان مورد بررسيسمماران ايب

،مــاران از ســرفهيبدرصــد۹۴ن مطالعــه مشــاهده شــد کـه  يـ در ا

ق شـبانه  يـ از تعردرصـد ۶/۸۳،نهياز وجود خلـط سـ  درصد۵/۹۲

مـاران  يبدرصـد ۵۰تـر از  ر عالئـم در کـم  يباشـند و سـا  يميشاک

بـر  ينـ يف معيتوسط دکتر لطي.  مطالعه ا)۷(مشاهده شده است 

ن مطالعـه  يدر ا.انجام شده استيويمار مبتال به سل ريب۴۸يرو

ر عالئـم  يباشد و سايم) درصد۸۷، سرفه (ينين عالمت باليترعيشا

ــه ترت ــب ــارت اســت از تعري ــ،)درصــد۷۶ق (يــب عب ييهااشــتيب

،)درصـد ۵۰لرز و سر درد (هر کدام ،)درصد۶۳تب (،)درصد۶۸(

ن يـ در ا. )۶() درصـد ۲۹(ي) و خلط خوندرصد۳۱صدا (يگرفتگ

شود کـه دو عالمـت   يمر مطالعات ذکر شده مشاهده يمطالعه و سا

و مـدت يسرفه طـوالن ،يويماران مبتال به سل ريمهم در بينيبال

در يدرمـان –يباشد که الزم است پرسنل بهداشـت يموجود خلط 

اقدامات الزمه را يابيمارينسبت به بين موارديزمان برخورد با چن

باشد که با توجه به يمين نکته ضرورين ذکر ايهمچن،انجام دهند

يشده در تعـداد يبررسينين عالئم بالين مطالعه از بيکه در انيا

تفـاوت  )ينفـس و خلـط خـون   يتنگـ ،تـب ،وزناز عالئم (کـاهش  

ر ير مثبـت و سـل اسـم   يماران مبتال به سل اسمين بيبيداريمعن

،که در فرد مشکوک بـه سـل  يجه زمانيدر نت،مشاهده نشديمنف

الزم در يهـا يريـ گيباشـد پ يمشود الزم يمير خلطش منفياسم

يبه منفد يانجام شود و صرفاً نباير منفيسل اسميابيمارينه بيزم

ان ذکر است که اختالفات يرخلط در فرد بسنده کرد. شايبودن اسم

يويـ ر مثبـت و سـل ر  ياسـم يويـ سـل ر ينيمشاهده در عالئم بال

يوين دو نوع سل ريت ايل ماهيتواند بدليم، احتماالً ير منفياسم

سـل  يماريشتر به بيت دادن بياز اهميتواند ناشيميا حتيباشد 

جـه ثبـت   يو در نتين کارکنـان بهداشـت  يبـ ر مثبت درياسميوير

ماران باشد.  ين بياينيتر عالئم بالکامل

يقدردانتشکر و

يدرمـان –يه کارکنان مراکز بهداشتيله از زحمات کلينوسيبد

(کارشناسـان  يليو خانم دليکاظميقاآژه يه به ويشهرستان اروم

ن يانجام اه) که در يمرکز بهداشت شهرستان اروميهايماريواحد ب

شود.يميتشکر و قدردان،مطالعه کمک و مساعدت نمودند
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