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چكيده

تر از کميوين بروز سل خارج رزايم. ها بعد از عفونت اوليه سلي ايجاد شودزمان با سل ريوي يا سالسل خارج ريوي ممكن است هم:زمينه و هدفپيش

زان بروز سـل خـارج   يمين مطالعه، بررسيهدف ا. دهديل ميتشکيويسل را سل خارج ريماريک سوم موارد بيکه حدود ياگونهباشد بهيميويسل ر

.باشديه ميدر شهرستان اروم١٣٨٦تا١٣٨٣يهاساليطيوير

يص داده شـده طـ  يتشـخ يويـ مبتال به سـل خـارج ر  ماران يبيهااز اطالعات پروندهو با استفادهيطعمقين مطالعه با روش مطالعاتيا:هامواد و روش

. استفاده شده استهاز دادهينالآجهت ١٦Spssاز نرم افزار و. شده استانجام١٣٨٦تا١٣٨٣يهاسال

بودنـد کـه   يويمار مبتال به سل خارج ريب) درصد۱/۳۵(۱۳۴تعداد ه،يشده در ارومييمار مبتال به سل شناسايب۳۸۲چهار سال از مجموع يط:هايافته

زان بـروز يـ ن ميتـر و کـم ۸۵در سـال  ) صدهزار نفـر يبه ازا۴۴/۴(زان بروزين ميشتريب.باشديصدهزار نفر ميازابه۳۸/۱۶زان بروز چهارساله برابر با يم

برابر با يمونث بودند که نسبت جنس) درصد۸/۴۷(نفر ۶۴مذکر و ) درصد۲/۵۲(نفر۷۰يسع جنياز نظر توز. باشديم۸۶در سال ) صدهزار نفريازابه۷۶/۳(

. باشديچهار سال ميطيوين نوع سل خارج ريترعيشا)درصد۳/۳۱(ماريب۴۲با يت سليلنفادن. باشديم۰۹/۱

بـاً  يبهداشـت تقر يمار سـازمان جهـان  آشود که با يمل مک سوم موارد سل را شايش از يبيويدهد که سل خارج ريج نشان مينتا:يريجه گينتبحث و 

.افته استيخر کاهش آش و در سال يسه سال اول مورد مطالعه افزايطيماريزان بروز بيدارد و ميهمخوان

يولوژيدمي، اپيويسل، خارج ر:هاواژهکليد 

۸۳-۸۹ص، ۱۳۸۹تابستان،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، دوره هشتم، شماره دوم

۰۵۵۱۳۳۳۸۱۹۹: نمابر۰۹۱۵۵۱۰۵۸۰۱: تلفندانشگاه علوم پزشكي اروميه، :آدرس مكاتبه

Email: Aagholami80@yahoo.com

)سنده مسئولينو(هيدانشکده پزشکی اروم، ولوژیيدميکارشناس ارشد اپ۱
کارشناس بهداشت عمومی ٢

مقدمه

شـناخته شـده در   يهـا يمـار ين بيتـر يمياز قديکيسل 

د و يـ جديهاکيوتيبينتآرفت با کشف يانتظار م. انسان است

ک يولوژيدميـ ممکن باشد اما مطالعـات اپ يماريموثر، کنترل ب

يک مشکل بهداشـت يدهد که سل همچنان به عنوان ميشان ن

در . باشـد مير در جهان مطرح ياز عوامل مهم مرگ و ميکيو 

شتر در يسل، بيماريشرفته بروز بيپيحال حاضر در کشورها

ن افـراد  يـ در ا،دارنديترکميمنياست که پاسخ ايافراد مسن

ينيم باليافتن عاليدارد، يضعف نسبيمنيستم ايمسن که س

از به توجه و دقت يتر است و نسل مشکليماريمطرح کننده ب

درمان شود يسل به طور مناسبيمارياگر ب. )۱(دارديشتريب

حسـاس بـه دارو   يهـا که توسـط سـوش  ييهاباً تمام سليتقر

ان نشود درميمارين بياگر ايابند وليميشوند بهبود ميجاد يا

ان جـان خـود را از دسـت    يـ از مبتاليش از نيسال ب۵در عرض 

هـا را  هيـ س معمـوالً ر يوم توبرکلـوز يکو بـاکتر يما. )۲(دهندمي

ز يگر نيديک سوم موارد، اعضايحدوداً در يکند ولمير يدرگ

يويکه در سل خارج رييهان محليشتريب. )۲(شوندمير يدرگ
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دسـتگاه  ،پلـور ،ياز غـدد لنفـاو  انـد عبارتشوند ميريدرگ

در .)۲(تـوئن ي، استخوان و مفاصل، مننژها و پريتناسل-يادرار

کسان يسل در همه نقاط کشور يماريوع بيزان بروز و شيران ميا

سـتان و  يکشـور مثـل س  ياهيکه در مناطق حاشيطورهست بين

،يو شـرق يغربـ جـان يآذربا،النيگ،گرگـان ،خراسان،بلوچستان

وع باالتر بـوده،  يشيدارايکردستان و خوزستان و سواحل جنوب

زان بروز سل يم. )۳(استع يتر شاکميمرکزيهادر استانيول

۱۳۸۰در سـال  صـد هـزار نفـر    در۳/۵ران از يدر ايويخارج ر

افته يکاهش ) مورد۲۶۰۴(۱۳۸۶در سال ۶/۳به ) مورد۳۳۸۲(

زان يـ ن ميشـتر يبين شش سال شهر زابل داراياياست و در ط

ــت  ــوده اس ــروز ب ــه. )۴(ب ــدف يادر مطالع ــا ه ــه ب ــک يبررس

از کـل  درصـد ۲/۲۳د،شـ انجـام  يويک سل خارج ريولوژيدمياپ

تـا  ۱۳۷۷(سـال  ۵يشـده طـ  ييماران مبتال بـه سـل شناسـا   يب

، يت سـل يـ دهد که لنفادنميل يتشکيويرا سل خارج ر) ۱۳۸۱

وع را دارا بودند و ين شيشتريب بيسل پلور و سل استخوان به ترت

ن يـ بودنـد، در ا هـا سـال ۲۴تـا  ۱۵مبـتال،  ين گروه سنيشتريب

يويبرابر مردان به سل خارج ر۵/۱مطالعه مشخص شد که زنان 

يرانـ ير ايـ مـاران غ ياز ب) درصد۶/۲۱(نفر۹۰مبتال شده بودند و 

) ۱۳۸۴تـا ۱۳۸۰(سـال  ۵يطـ كهيگريدر مطالعه د. )۵(بودند

در شهرستان گرگـان  يويمار مبتال به سل خارج ريب۲۰۵تعداد 

و ) درصد۲/۵۱(نيشهرنشهانآاز يکه حدود نبودشده ييشناسا

در يمـار يزان بـروز ب يمشخص شد که مبودند،ن ينشه روستايبق

شـتر از  يو در مـردان ب يشتر از مناطق شـهر يبييمناطق روستا

ر در مـردان  يـ ن محل درگيترعين مطالعه شايباشد، در اميزنان 

کـه  نيبا توجه به ا. )۶(باشدمييغدد لنفاوندر زناپرده جنب و 

شد و نظر به ظهور باميران يي مهم کشور اهاسل يكي از بيماري

شتر مورد توجـه قـرار   يبيمارين بيمجدد سل در سطح جهان، ا

، يکشـور ينکتـه کـه آمارهـا   ن ياگرفتن ردر نظبا . گرفته است

سل به صورت ارقام خام و يماريمربوط به بيو شهرستانياستان

لذا انجام مطالعات اپيدميولوژيك ،باشندميل يبدون هرگونه تحل

ف و يمناطق مختلـف کـه بـه مبحـث توصـ     روي بيماري سل در

،مثـل سـن، جـنس   يپارامترهـا (يمارين بيايل پارامترهايتحل

بپـردازد ضـرورت   ) ر مـوارد يو ساالتيسطح تحصمحل سکونت، 

بـا  يام گرفته شد مطالعهين نکته تصميكند با توجه به اميدايپ

يهـا ساليطيويسل خارج ريماريزان بروز بيميهدف بررس

.ه انجام شوديارومندر شهرستا۱۳۸۶تا ۱۳۸۳

هاروشمواد و

ن يدر ا. انجام شده استيصورت مقطعهن مطالعه بيا

ماران مبتال به سل خارج يبم تمايهامطالعه از اطالعات پرونده

سال خرآتا ۱۳۸۳سال يص داده شده از ابتدايتشخيوير

شده استفاده ) هيموجود در مرکز بهداشت شهرستان اروم(۱۳۸۶

، هادادهيورآجهت جمع). يسر شماريريروش نمونه گ(است 

با استفاده از اطالعات موجود در شد ويطراحياپرسشنامه

يويک، نوع سل خارج ري، که شامل اطالعات دموگرافهاپرونده

زان يممحل سکونت،،)ماريبراساس محل ابتال در بدن ب(

ل شد و يتکمهامهناپرسش،باشدميهاريمتغر يساالت ويتحص

شد و ١Spss16وارد نرم افزار هانامهسپس اطالعات از پرسش

رسم جداول از نرم افزار يل قرار گرفت و برايه و تحليمورد تجز

Wordرسم نمودارها از نرم افزاريو برا Excel استفاده شده

ت وسط هر سال در يزان بروز از جمعيجهت محاسبه م. است

زان بروز چهار ساله از يدر م(ده استمخرج کسر استفاده ش

ن يکه ا) ساله استفاده شده است۴ت وسط دوره يجمع

يبرا. ه شديه تهياز واحد گسترش مرکز بهداشت ارومهاتيجمع

ن و يانگيز ميو نيمطالعه از محاسبه فراوانيفين اهداف توصييتع

ير استفاده شده است، برايار بر حسب نوع متغيانحراف مع

ه کيرهايسل با متغيماريدر ارتباط بيلياهداف تحلن ييتع

1 Statistical Package for Social Science
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يرهايدر ارتباط با متغو١استودنتيزمون تآاز ) مانند سن(

و ٢دويکاآزموناز ) التيمانند محل کونت، سطح تحص(يفيک

باشد از ۵تر از کميخانه اآزمونکه در جداول مورد يدر صورت

يبرايريم گيجهت تصم. استفاده شده است٣شريق فيتست دق

در .مالک قضاوت بوده است۰۵/۰تر از کمpان رابطه، مقدار يب

باشد که اطالعات حاصله به صورت مين مطالعه محقق متعهد يا

.خواهد مانديمحرمانه نزد محقق باق

هاافتهي

۸۳يهاساليطيويبه سل خارج رمار مبتاليب۱۳۴تعداد 

۶۴نفر مرد و۷۰ند که شدييه شناسايدر شهرستان اروم۸۶تا 

.)۱جدول (باشند ينفر زن م

بر حسب يويزان بروز سل خارج ريم:)۱(شمارهجدول

۱۳۸۶تا ۱۳۸۳يهاساليت طيجنس

تعداد جنسصيسال تشخ

موارد

زان بروز يم

درصد هزار نفر

۱۳۸۳

۲۰۶۵/۴مرد

۱۵۶۸/۳زن

۳۵۱۸/۴جمع

۱۳۸۴

۱۷۰۸/۴مرد

۱۸۵۶/۴زن

۳۵۳۱/۴جمع

۱۳۸۵

۱۶۹۵/۳مرد

۱۹۹۵/۴زن

۳۵۴۴/۴جمع

۱۳۸۶

۱۷۲۹/۴مرد

۱۲۲۰/۳زن

۲۹۷۶/۳جمع

چهار ساله

۷۰۶۶/۱۶مرد

۶۴۰۸/۱۶زن

۱۳۴۳۸/۱۶جمع

1 t-Student test
2 Chi – square test
3 Fisher Exact test

باشد که ميسال ۳/۴۰± ۰۷/۱۹ماران يبين سنيانگيم

نيانگيبا مبرابر باًيتقر) ۲/۴۰±۴۷/۲۰(مردانين سنيانگيم

).=۹۳۲/۰p(باشدمي) ۴۷/۴۰±۵۷/۱۷(زنانيسن

زان بروز چهار يم،ت وسط دوره چهار سالهيبا توجه به جمع

زان ين ميشتريباشد و بميدر صد هزار نفر ۳۸/۱۶يماريساله ب

مورد مطالعه در سال يهاساليط)در صد هزار نفر۴۴/۴(بروز

در سال ) نفردر صد هزار۷۶/۳(زان بروز ين ميترو کم۱۳۸۵

نفر۹۴يماريص بيدر زمان تشخ. مشاهده شد۱۳۸۶

نفر۴۰و يشهريماران در نواحياز ب) درصد۱۵/۷۰(

با توجه به کردند ومييزندگييروستايدر نواح) درصد۸۵/۲۹(

زان بروز يم،وسط دوره چهار سالهييو روستايت شهريجمع

نفر و در صدهزار در۲۷/۲۰يشهريدر نواحيماريچهارساله ب

. )۲جدول (باشدميدر صدهزار نفر ۲۹/۱۱ييروستاينواح

بر حسب محل يويزان بروز سل خارج ريم:)۲(شماره جدول 

۱۳۸۶تا ۱۳۸۳يهاساليط) ا روستايشهر (سکونت 

محل صيسال تشخ

يزندگ

تعداد 

موارد

زان بروز درصد يم

هزار نفر

۲۳۸۴/۴شهر۱۳۸۳

۱۲۴۳/۱روستا

۳۵۱۸/۴جمع

۲۴۲۲/۵شهر۱۳۸۴

۱۱۱۲/۳روستا

۳۵۳۱/۴جمع

۲۸۲۹/۶شهر۱۳۸۵

۷۰۳/۲روستا

۳۵۴۴/۴جمع

۱۹۳۸/۴شهر۱۳۸۶

۱۰۹۷/۲روستا

۲۹۷۶/۳جمع

۹۴۲۷/۲۰شهرچهار ساله 

۴۰۲۹/۱۱روستا

۱۳۴۳۸/۱۶جمع
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۱۹(باشد بهشت ماه يص داده شده در اردين موارد تشخيشتريب

ص ين موارد تشخيترمهر و بهمن ماه کم،رويدر شهرو ) مورد

). ۱نمودار )(مورد۵(داده شده است 

0
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يماريص بيبرحسب ماه تشخيويسل خارج ريفراوان: )۱(شماره نمودار

ن موارد در فصل بهاريشتري، بيمارياز نظر فصل رخداد ب

باشد مي) ماريب۲۳(ز يين موارد در فصل پايترو کم) ماريب۴۵(

ن يبيداريمعنيمارآدو اختالف يزمون کاآکه با استفاده از 

نشدمشاهده يماريو فصل رخداد بنو زناابتال در مردان 

)۲۲۶/۰p=.(

ن نوع سل خارج يترعيشان مطالعه مشاهده شد که يدر ا

ن سل پلورآبعد از و) درصد۳۱يت سليلنفادن،يوير

ر در مردان پلورين محل درگيترعياشو باشدمي) درصد۷/۲۱(

جدول (باشدمي) ماريب۲۸(يو در زنان غدد لنفاو) ماريب۲۲(

۳.(

بر حسب محل ابتاليويو درصد سل خارج ريع فراوانيتوز:)۳(شماره جدول 

موارد ابتالمحل

درصدتعداد

۴۲۳/۳۱يغدد لنفاو

۲۹۷/۲۱پلور

۱۵۲/۱۱يتناسل- يدستگاه ادرار

۹۷/۶استخوان

۸۶مننژ

۶۵/۴کارديپر

۵۷/۳يسل ارزن

۵۷/۳تيدن

۲۵/۱پستان

۲۵/۱پوست

۲۵/۱دستگاه گوارش

۱۷/۰حنجره

۸۶ريسا

۱۳۴۱۰۰جمع

در گروه کهشدنديبندطبقهيگروه سن۹ماران در يب

ن تعداد يشتريب) يدر هر دو گروه جنس(سال ۲۱- ۳۰يسن

مشاهده شد ) درصد۱/۲۶(يويان به سل خارج ريمبتال

).۴جدول(
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يسنيهابرحسب گروهيويو درصد سل خارج ريع فراوانيتوز: )۴(شمارهجدول

جنس

جمعدخترپسر

درصدتعداد         درصدتعداددرصدتعداديگروه سن

%۲۵/۱%۰۰%۲۵/۱>سال ۱۱

%۱۶۹/۱۱%۶۵/۴%۱۰۵/۷سال۲۰-۱۱

%۳۵۱/۲۶%۱۸۴/۱۳%۱۷۷/۱۲سال۳۰-۲۱

%۲۶۴/۱۹%۱۳۷/۹%۱۳۷/۹سال۴۰-۳۱

%۱۶۹/۱۱%۹۷/۶%۷۲/۵سال۵۰-۴۱

%۱۴۴/۱۰%۸۶%۶۵/۴سال۶۰-۵۱

%۱۷۷/۱۲%۷۲/۵%۱۰۵/۷سال۷۰-۶۱

%۷۲/۵%۳۲/۲%۴۳سال۸۰-۷۱

%۱۷/۰%۰۰%۱۷/۰<سال ۸۰

%۱۳۴۱۰۰%۶۴۸/۴۷%۷۰۲/۵۲جمع

) ماريب۵۲(ماران يبدرصد۸/۳۸الت، يزان تحصياز نظر م

الت يتحصيدارا) ماريب۸(مارانيبدرصد۶سواد و تنها يب

پلم و يد) ماريب۷۴(ماران يبدرصد۲/۵۵باشند و مييدانشگاه

شر مشخص شد يق فيباشند، با استفاده از تست دقمیپلم يرديز

از نظر سطح يويج رن زنان و مردان مبتال به سل خاريکه ب

با ). =۰۰۰/۰p(وجود دارديداريمعنيمارآالت اختالف يتحص

يداريمعنيمارآاستودنت اختالف يتيمارآآزموناستفاده از 

مشاهده يماريص بيزمان تشخماران دريت و وزن بين جنسيب

).=۶۳۸/۰p(نشد 

يريجه گيحث و نتب

يه طشدييمار مبتال به سل شناسايب۳۸۲از مجموع 

مار يب۱۳۴ه، تعداد يدر شهرستان اروم۱۳۸۶تا ۱۳۸۳يهاسال

کل موارد را درصد۱/۳۵باشند که مييويمبتال به سل خارج ر

بهداشتيسازمان جهانيآمارهاباً با يشود و تقرميشامل 

انجام شدهيدر مطالعه ا. دارديخوانهم)ک سوميحدود (

۱۳۷۷يهاساليه طشديياز کل موارد سل شناسادرصد۲/۲۳

يدر مطالعه ا، )۵(باشند مييويسل خارج رمبتال به ۱۳۸۱تا 

۱۳۸۰يهاساليشده طييموارد سل شناسادرصد۳/۲۹ديگر

يو در مطالعه ا)۶(شودميشامل يويرا سل خارج ر۱۳۸۴تا

درصد۷/۳۳که در شهر کاشان انجام شده است مشاهده شد که 

را موارد ۱۳۸۶تا ۱۳۸۱يهاساليشده طيشناساموارد سل 

ن مطالعه مشاهده شد يدر ا.)۷(ل دهديتشکيويسل خارج ر

ر مطالعه باشد، داز زنانشتر يبمرداندر يماريکه تعداد موارد ب

شتر از يدر مردان بيويسل خارج ريماريز تعداد موارد بينديگر

ج يخالف نتايجياز مطالعات نتايدر بعضيول)۶،۷(زنان باشد

مده و مشاهده شده است که تعداد موارد آن مطالعه بدست يا

باشدمي–شتر از جنس مذکر يدر جنس مونث بيماريب

)۱۰،۹،۸،۵(.

يماران در نواحياز بدرصد۱/۷۰يماريص بيدر زمان تشخ

يزندگييروستايماران در نواحياز بدرصد۹/۲۹و يشهر

ز شتر ايبيشهريز در نواحينيماريزان بروز بيو مکردندمي

زان يميخدا بخشدر مطالعه دکتر يباشد ولميييروستاينواح

.)۶(بوده استيشهرياز نواحشتر يبييروستايبروز در نواح

مار يب۵از حداقل ۱۳۸۶تا ۱۳۸۳يهامختلف ساليهادر ماه

ص داده شده يتشخيويمار مبتال به سل خارج ريب۱۹تا حداکثر 
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در ابتال به م کاهش منظايش يافزا،مختلفيهاماهيدر ط.است

ر غدد ين محل درگيترعيشا. مشاهده نشديويسل خارج ر

ر در ين محل درگيترعيبرحسب جنس، شايباشد ولمييلنفاو

از يدر تعداد. باشدمييمردان پلور و در زنان غدد لنفاو

ير غدد لنفاوين محل درگيترعيز شايشده نيمطالعات بررس

يخدا بخشدر مطالعه دکتر يول. )۱۲۱۱,۱۰،۹،۸،۷،۵(باشدمي

ر پلور ين محل درگيترعيکه در گرگان انجام داده است شا

ين گروه سنآاز دو بعسال ۲۱-۳۰يگروه سن.)۶(باشدمي

را شامل ) درصد۴۶(يماريموارد بازيک به نيسال نزد۴۰-۳۱

ن کار و يشامل سنيسنيهان گروهيکه انيبه ابا توجه ،شودمي

يکار اندازتواند با ازميسل يماريابتال به ب،باشدميت يفعال

ت به يو در نهاهابه اقتصاد خانوادهييضررها،يمدتيافراد برا

۲۹مختلف از حداقل يهاساليدر ط.اقتصاد جامعه وارد کند

ص يتشخيويخارج رمار مبتال به سل يب۳۵مار تا حداکثر يب

يطيويزان بروز ساالنه سل خارج ريمتوسط م. داده شده است

در هر صد ۹/۳ه حدود يمورد مطالعه در شهرستان اروميهاسال

بروز يهازانيزان نسبت به مين ميباشد که اميت يهزار نفر جمع

درصد هزار ۲۷/۹(مده در مطالعات مشابه که در گرگانآبدست 

تر انجام شده است کم) در صد هزار نفر۵۲/۱۹(و زاهدان) نفر

سه يدر طيويسل خارج ريماريتعداد موارد ب. )۵,۶(باشدمي

خر مطالعه آو در سال ) ماريب۳۵(باشدميسال اول مطالعه ثابت 

سه سال اول يدر طيماريزان بروز بيميافته است وليکاهش 

ن يافته است که ايخر مطالعه کاهش آدر سال يش وليافزا

نزايکسر ممخرج (ت يرات جمعيياز تغيتواند ناشميموضوع 

با . چهار سال مورد مطالعه باشدير مسائل در طيا سايو) بروز

تر در قيدقيابيماريکنترل و ب،يريشگين وجود جهت پيا

يماريانتقال بيهانه راهيباشد در زمميه الزم ين ارومشهرستا

ر موارد به مردم و به يسادرمان و،يابيماريب،يريشگيپ،سل

پرسنل ،خانواده افراد مبتال(که در معرض خطريخصوص افراد

) خطرضدر معرر افراد يخوردگان و ساسال،يدرمان–يبهداشت

ت يداده شود تا اهمالزمه به صورت مرتب و منسجميهاآموزش

.شوديادآوريمختلف يزمانيهادورهموضوع در 

با يليتحل_يفيتوصمطالعاتشودميشنهاد ين پيهمچن

و هاسل در شهرستانيماريوع بين بروز و شييهدف تع

ج يسه نتايمختلف کشور انجام شود تا بتوان با مقايهااستان

کرد و ييقاً شناسايدقوع باال رايمده، مناطق با بروز و شآبدست 

انجام يشتريت بين مناطق با دقت و جدياقدامات الزمه را در ا

.داد

يو قدردانتشکر 

-يه کارکنـان مراکـز بهداشـت   يـ له از زحمـات کل يوسـ نيبد

تواناين مختاريدکتر افشيقاآژه يه به ويشهرستان اروميدرمان

مرکـز  يهـا يمـار يو مبارزه با بيريشگيمسئول محترم واحد پ(

يقـات ين طرح تحقيکه ما را در انجام اهيبهداشت شهرستان اروم

.شوديميتشکر و قدردان،نمودندياري
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