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حقوقك و تشخيص مرض السل

كيف أعرف مدى حاجتي إلى إجراء اختبار السل؟
إذا كنت تسعل منذ أكثر من أسبوعني، أو ينقص وزنك، أو تسعل دماً، أو تعاني من تعرق ليلي، فينبغي أن جتري اختبار السل. وإذا كنت 
مصاباً بفريوس نقص املناعة البشرية، عليك إجراء االختبار بانتظام. يف بعض األحيان، قد تُسأل عن هذه األعراض، أو يطلب منك 
صورة شعاعية للصدر. فذلك يعطي معلومات عن مدى حاجتك إىل اختبار السل. لكن الصورة الشعاعية ليست اختباراً للسل حبد ذاهتا. 

فكثري من تفاصيلها قد يبدو وكأنه تدرن. لذلك، يلزم إجراء اختبار أكثر دقة إذا أظهرت الصورة احتمال اإلصابة بالسل.

كيف ينبغي تشخيص مرض السل؟
لريفامبسني  السلية/املقاومة  جينكسربت-املتفطرة  اختبار  إىل  الوصول  السل  الختبار  لكل شخص خيضع  يتاح  أن  جيب 
)GeneXpert MTB/RIF( أو االختبار اجلديد )GeneXpert MTB/RIF Ultra( بوصفه االختبار األول )يُطلق عليه أحياناً 
اسم اختبار CBNAAT(. واختبار جينكسربت أسرع وأكثر دقة من اختبار الفحص اجملهري للطاخة البلغم. وهذا يصح على 
البالغني واألطفال واملصابني بفريوس نقص املناعة البشرية. فإذا مل يثبت هذا االختبار اإلصابة بالسل، لكنك قلق أنت أو 
مقدم الرعاية الصحية من احتمال وجوده، فلك احلق يف اختبارات تشخيصية إضافية، مثل مستنبتات بكرتيا السل. واملرة 
الوحيدة اليت ينبغي أال يكون فيها جينكسربت أول اختبار للسل هي عندما يكون األشخاص مريضني جداً ورمبا يصابوا 

باإليدز. عندئذ ينبغي استخدام اختبار البول LAM األسرع واختبار جينكسربت معاً )انظر أدناه(.

اعــــــــــــرف حقـوقــك:
وتشخيصه وعالجه  السل  من  الوقاية 

جـــيزا دانـغ
حتريـــر: تســـريا تشـــاخايا، وبرايـــان ســـيرتو، وفيفيـــان كوكس، 
ومايـــك فريك، وجينيفـــر فورين، وإيريكا ليســـيم، وألكســـاندر 
ويليـــام مبويا، وليندســـي ماكينا، وجون مدلـــويل، وجني راهدي 

أونغآنغـــو، وهادجيـــا ســـيمفوا، وزانـــي دي ويت.
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صفحة 2 من 2 حقوقك و تشخيص مرض السل

البلدان يستخدم الفحص اجملهري  الرغم من أن اختبار جينكسربت جيب أن يكون االختبار األول، ال يزال كثري من  على 
للطاخة كاختبار أول. فإذا كان بلدك كذلك، ميكنك تشجيع حكومتك على حتديث سياساهتا اخلاصة بتشخيص مرض 

السل، وفقاً للحق يف العلم واحلق يف الصحة.

كيف ينبغي إجراء اختبار السل عند األطفال؟
يكون التشخيص عادة أكثر صعوبة عند األطفال ألن عدد العصيات لديهم أقل عادة منه لدى البالغني وقد يكون لديهم 
مشكلة يف سعال البلغم. جيب أخذ صورة صدر شعاعية لألطفال بشكل منتظم، وقد يتطلب األمر إجراء جراحياً للحصول 

على عينة ميكن فحصها باختبار جينكسربت )يسمى نضح املعدة(.

ماذا عن تشخيص السل المقاوم لألدوية؟
 لكي ينجح عالج السل، جيب أن تتأثر عصياته باألدوية املستخدمة. ومن املهم أن تكتشف مبكراً هل السل مقاوم أو ال 
يتأثر بأي من األدوية اليت تتناوهلا. ويسمى تشخيص السل املقاوم لألدوية أيضاً اختبار التأثر باألدوية. وميكن الختبار 
املسبار اخلطي يكشف يف غضون  اختبار آخر يسمى فحص  لدواء ريفامبيسني. ومثة  السل  جينكسربت كشف مقاومة 
أيام قليلة إن كان السل مقاوماً لألدوية املهمة األخرى مثل أيزونيازيد، وأدوية اخلط الثاني اليت تعطى حقناً )أميكاسني، 
تكون فحوصات  أن  ويفرتض  وموكسيفلوكساسني(.  )ليفوفلوكساسني،  والفلوروكينولونات  وكانامايسني(،  وكابريوميسني، 

املسبار متوفرة. فإذا مل تكن كذلك، ميكن أيضاً استخدام املستنبتات السائلة )اليت تستغرق بضعة أسابيع(.

 بفيروس نقص المناعة البشرية؟
ً
ماذا لو كنت مصابا

قد يكون تشخيص السل لدى األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أكثر صعوبة، ألن مرضى اإليدز يكون لديهم 
 MTB أحياناً مستويات متفاوتة من تدرن الرئتني وغالباً مع تدرن خارج الرئتني )السل خارج الرئة(. واختبار جينكسربت، وخاصة
RIF Ultra / اجلديد، أفضل بكثري من فحص اللطاخة يف اكتشاف السل - مبا يف ذلك السل خارج الرئة - لدى هؤالء األشخاص.

وتوصي  البول.  السل يف  يكشف  أن  أحدث ميكن  اختبار  هو   )LAM )urine lipoarabinomannan assay البول  فحص 
الثنائية  اللمفاويات  تعداد  لديهم  الذين  البشرية  املناعة  نقص  االختبار فقط حلملة فريوس  العاملية هبذا  الصحة  منظمة 
)خاليا CD4( أقل من 100 خلية/ مم3 أو ملرضى املراحل املتقدمة من اإليدز. إذا كان اختبار LAM إجيابياً، جيب بدء العالج 
فوراً دون انتظار اختبارات أخرى. ولكن هذا االختبار قد ال يكشف حاالت السل. لذلك إذا كان سلبياً، البد من إجراء اختبار 

جينكسربت، ألن احتمال السل ال يزال قائماً.

؟
ً
ماذا لو كنت حامال

كنت  فإذا  بالسل.  اإلصابة  احلمل خماطر  يزيد  قد  احلاالت،  بعض  ويف  الصحية.  الرعاية  على  للحصول  احلمل فرصة 
تعيشني يف بيئة معدالت السل فيها مرتفعة، جيب أن تطليب من طبيبك إجراء اختبار السل. ومبا أن حتري األعراض ال 
ينجح كثرياً عند احلوامل، ينبغي إجراء اختبار جينكسربت أو اختبار االستنبات السريع - خاصًة إذا كنت مصابة بفريوس 
نقص املناعة البشرية. ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية، ال تشكل الصورة الشعاعية للصدر أي خطر كبري على اجلنني، طاملا 

أن الطبيب يتبع املمارسات اجليدة مثل استخدام املئزر الواقي من األشعة.

هل يمكن إرغامي على إجراء االختبار؟
ال جيوز إجراء اختبار السل إال مبوافقتك. تتطلب بعض املهن أو إجراءات اهلجرة اختبارات السل. ومع ذلك، ال جيوز منعك 
من العمل يف وظيفتك أو العيش يف بلد آخر جملرد أن اختبار السل إجيابي لديك. وإذا أظهر االختبار أن لديك عدوى السل 

أو مرض السل، جيب توفري العالج لك.


