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 Information about Tuberculosis (Arabic) 
 )الدرن(السل  مرض معلومات عن

 
1-What is Tuberculosis? 

 ؟)الدرن(ما هو مرض السل  -1
 . جرثومة تدعى جرثومة السل العصويةتسببهالسل هو مرض معدي  *
 .كن ألي شخص أن يصاب بجرثومة السليم *
ومن ،  جرثومة السل تدخل الجسم عن طريق النفس وعادة ما تستقر في الرئة                         *

 .الرئة يمكن للجرثومة أن تنتقل لتصيب أعضاء أخرى في الجسم 
عندما يصاب الشخص بجرثومة السل للمرة األولى فإنه عادة ال يصبح مريضا                     * 

 .في حالة عدم نشاط  الجسم  فيولكن الجرثومة تبقى
  لكن ليس آل     العمريمكن للجرثومة الخاملة أن تنشط في أي مرحلة من مراحل                  * 

 ضىاألشخاص الحاملين لجرثومة االلتهاب وهي في حالة الخمول يصبحوا مر                         
 المرض عند الكبر في السن أو عندما يصاب         جرثومة  شط   تن عادة ما . بمرض السل   

االلتهابات  أو   لمناعة المقاومة لألمراض   بمرض آخر يؤدي إلى ضعف في ا        الشخص
 .في جسمه 

 .عندما تنشط الجرثومة داخل الجسم فإنها تسبب المرض المعروف باسم السل  *
لجرثومة الغير نشطة لمنع اهنالك عالج يمكن أن يعطى لألشخاص الحاملين  *

 .حدوث المرض
 

2-How is TB spread ? 
 ؟)الدرن(آيف ينتشر مرض السل  -2

إخراج (ما يتنفس األشخاص المصابين بمرض السل النشط أي عند الزفير عند *
عندما يكح أو يعطس أو يتحدث وآذلك ) ثاني أآسيد الكربون من الرئة للخارج

 .األشخاص المصابين فإن جرثومة مرض السل تنتقل من رئتهم إلى الهواء ) يتكلم(
هواء الحامل لجرثومة يصاب األشخاص اآلخرين بالعدوى عندما يتنفسون ذلك ال *

 .السل 
. فقطاألشخاص المصابين بالسل الرئوي النشط يمكنهم أن ينشروا العدوى  *

 . األشخاص المصابين بالسل غير النشط ال يمكنهم نقل العدوى لشخص آخر 
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عادة ما ينتقل مرض السل لألشخاص الذين يقضون وقتا طويال مع الشخص  *
 هؤالء األشخاص يقيمون في نفس المنزل مع المصاب بالسل النشط خاصة إذا آان

 .هذا المريض 
 

3-How Do you know if you have been infected? 
 ؟)االلتهاب(آيف يمكنك معرفة ما إذا آنت مصابا بالمرض  -3

 
 ما إذا يدلك علىر باهذا االخت ، TB testار يدعى االختيار الجلدي للسل بهنالك اخت *

 . آنت مصابا بجرثومة السل
مت إصابتك بالجرثومة ؟ أو ما إذا آانت الجرثومة تار ال يوضح متى بهذا االخت *

 ؟ في الجسم غير نشطة أو نشطة
 

4- What if the skin test shows infection? 
 ماذا يحدث إذا آانت نتيجة االختبار الجلدي تدل على اإلصابة بااللتهاب ؟ -4

 
ين أنك مصاب بجرثومة السل فإن الطبيب سوف إذا آانت نتيجة االختبار الجلدي تب* 

يقوم بطلب إجراء المزيد من االختبارات حتى يتم معرفة ما إذا آانت الجرثومة نشطة 
 .أو غير نشطة 

  .في الرئة المصابة) ضرر( تلفأشعة الصدر يمكنها إيضاح ما إذا آان هناك * 
عند الكح وخروج ة الطبيب قد يقوم بفحص عينة من السائل الذي يؤخذ من الرئ *

  .في الرئة حتى تتم معرفة ما إذا آانت الجرثومة نشطة الرزاز إلى الخارج
 سوف تعطى لك بال ألخذها تلزمإذا ما آنت مصابا بالمرض فإن األدوية التي * 

 .) مجانا ( مقابل 
االلتهاب بجرثومة مرض اإلصابة بوضعية الهجرة ألي شخص لن تتأثر بسبب  *

 .  ) الشخص لم يحصل على الجنسية الكندية إذا آان( السل 
 

5-How is inactive infection treated? 
 ؟للجرثومة الغيرنشطة االلتهاب المصابين بآيف تتم معالجة -5

إذا آنت مصابا بااللتهاب غير النشط فإن الطبيب قد يقوم بإعطائك بعض األدوية * 
ة من التسبب في حدوث للتخلص من الجرثومة الموجودة بجسمك لمنع الجرثوم

 .المرض في المستقبل 
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غير النشط هو المضاد الذي يعطى في حالة اإلصابة بااللتهاب المعالج و الدواء *
(isoniazid) INH 

 لمدة يحددها الطبيب      INHالشخص المصاب بااللتهاب غير النشط يحتاج ألخذ الـ         * 
 .هذه المدة قد تمتد لعدة أشهر وفقط

 
6-What are the symptoms of TB? 

 ما هي أعراض اإلصابة بمرض السل؟ -6
 :أعراض اإلصابة بمرض السل النشط هي 

آان هناك الكحة التي قد تستمر لمدة تتراوح ما بين أسبوعين أو أآثر خاصة إذا ما  -
 . من الرئة خارجا مصاحب للكحة ا أو دمسائال

 .)ارتفاع درجة حرارة الجسم( حمى _ 
 .نقصان في الوزن_ 
 .لعرق ليال ا_ 
   .فقدان الشهية -

) ضررا(تلفا هذه األعراض قد ال تظهر على المريض إال بعد أن يسبب المرض * 
 . الجسم في ما 
  .يمكن الخلط بين هذه األعراض مع أمراض أخرى * 
 

7- What happens if someone has active TB ? 
 ماذا يحدث ما إذا آان الشخص مصابا بالسل النشط؟ -7

 المستشفى لمدة للبقاء فياألشخاص المصابين بالسل الرئوي النشط قد يحتاجون  *
  .ابيع للعالجأس
بمجرد أن يقوم الشخص المصاب بالسل النشط بأخذ العالج الالزم لعدة أسابيع فإن  *

  منلشخص المصابا ما يتمكنالجرثومة ال يمكنها االنتقال ألشخاص آخرين وعادة 
 .سة أو مزاولة نشاطات أخرى العودة للعمل أو الدرا

الشخص المصاب بالسل النشط عادة ما يحس بالتحسن بعد تناول العالج الالزم * 
 األدوية للمدة )أخذ ( األهمية االستمرار في تعاطي منإنه في غاية. لعدة أسابيع 

إذا لم تتم المداومة . المقررة حسب تعليمات الطبيب حتى إذا أحسست بأنك تحسنت 
ي األدوية للمدة المطلوبة فإن مرض السل قد ال يتم معالجته وقد يمكن على تعاط
 . مرة أخرى تتكرر وتعودلمرض أن ألعراض ا
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8- What are the medications used to treat TB ? 
  السل ؟ مرضما هي األدوية المستعملة لمعالجة -8

ثومة السل ألآثر من وصفة طبية للدواء للقضاء على جر عالج المرض يحتاج *
 Ioniazid و الرفامبين  Rifampin (RMP)  هي النشط ، األدوية المستعملة غالبا

(INH) أيزوتيازيد. 
هذه األدوية يجب أن تؤخذ بدقة حسب تعليمات الطبيب وقد يحتاج العالج لمدة * 

 .تتراوح ما بين ستة إلى تسعة أشهر
 .وية أخرى أي أد) تأخذ (قم بإخبار الطبيب إذا ما آنت تتعاطى* 
 . قم بإخبار الطبيب إذا ما آنت حامل أو إذا أصبحت حامال أثناء فترة العالج  *
قم بسؤال الطبيب أو الصيدلي إليضاح األعراض الجانبية التي قد تحدث من تناول  *

 . عالج السل 
 

9- Important 
 مهم للمعرفة -9

فإنه يجب هذا المرض هي لعالج التهاب السل أو لك ألدوية المقررة اإذا آانت * 
 :مراعاة اآلتي 

   .قم بأخذ العالج آما هو مقرر *
 .قم بأخذ األدوية الموصوفة لك حتى إذا شعرت بالتحسن بعد فترة من الوقت * 
 

10- Is there a new strain of TB , which is more dangerous ?  
 هل هناك نوع جديد من مرض السل يعتبر أآثر خطورة ؟ -10

أقوى اثنين من استعمال بعض األحيان قد يصبح مرض السل مقاوما للعالج بفي  *
  INH )أيزوتيازيد( و  Rifampin (RMP))امبينفري(  هماأنواع األدوية

 قد تحدث  حيث األدوية المعالجة لجرثومة السل هي المناعة ضدمقاومة العالج *
ت الطبيب الموصوفة عندما يمتنع المرضى عن تعاطي األدوية المقررة حسب تعليما

. 
 األشخاص المصابين بالمقاومة العالجية لمرض السل يحتاجون لعالج طبي خاص  *
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11-What are the names of the most medications for TB? 
  السل ؟ مرضعالجإنتشارا الستعمالها في األدوية  ما هي أسماء أآثر -11

 
  Chemical names       السم    ا

 الكيميائي 
 Brand nameالسم التجاري                      ا

 Isoniazid (INH)           زيد ايزوتي   أ
 Rifampin                       ريفامبين 

Rifampicin                      ريفامبيسين
 Ethambutol                   إيثامبيتول 

                Pyrazinamide بيرازيتأميد 

Isotamineايسوتومين                       
Rifadin                      ريفادين 

Rimactane , Rofact      روفاآسن ،ريفاستان
Myambutol , Etibi       إتيبي ،ميامبيتول 

Tebrazid                      تيبرازايد 

 
12-What are the possible side effects of TB medications? 
 ما هي األعراض المحتملة الحدوث من تناول أدوية مرض السل ؟

ليس هناك العديد من األعراض الجانبية المصاحبة ألدوية مرض السل وليس هناك 
   .هذه األعراضبالعديد من األشخاص الذين يمكنهم اإلصابة 

فإن لون البول أو اللعاب أو الدموع قد    Rifampicinإذا آنت تتناول ريفاميبسين* 
هذا يعتبر نتيجة طبيعية لتناول الدواء أيضا يمكن . يتغير إلى اللون البرتقالي 

لعدسات الالصقة أن تصبغ بصورة دائمة باللون البرتقالي لذا امتنع عن استعمالهم ل
 .مدة استعمال الدواء 

نع الحمل إذا آنت تستعملين حبوب منع يقلل من التأثير الفعال لحبوب موآذلك *  
 الذآري أنواع أخرى من موانع الحمل آاستعمال الواقي فيجب عليك استعمال الحمل 

 .باإلضافة للحبوب 
لمنع اإلصابة باألعراض الجانبية  )B6 – 6ب(طبيبك قد يقوم بوصف فيتامين *

  أيزوتيازيد(Isonizid)المصاحبة لتناول دواء ال 
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13-Contact your doctor if you have any of the following 
reactions : 

 :اآلتية ) التفاعالت (قم بمراجعة طبيبك إذا ما حدث لك أي من األعراض الجانبية 
  . احمرار جلدي *
  .)هرش(حكة  *
  .)لعيان المنافس(غثيان  *
  .)استفراغ(قيئ  *
   .فقدان الشهية *
   .آالم في المعدة *
   .المعدةتقلصات في  *
  .فقدان للطاقة مع اإلحساس باإلرهاق *
  .آالم في المفاصل أو العضالت *
   .تغيير في طبيعة رؤيتك للونين األحمر واألخضر *

  .ميل أو وخز مؤلم في اليدين واألرجلتن* 
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