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 و مرض الدرن؟ما ه

( والبالغين األطفال) الشخص به ُيصاب العدوى، شديد مرض هو ( السل ب يعرف ما أو ) الدرن 

 كما الرئتين الغالب في السل مرض يصيب. املتفطرة الدرن  بكتيريا تسمى ببكتيريا العدوى  نتيجة

 عدوى  أكثر األمراض  منالعالم  في السل مرضيعتبر   .الجسم من أخرى  أجزاء يصيب أن يمكنه

 .شخص مليون  1.8 حوالي ويموت بالسل شخص ماليين 10 حوالي يصاب عام كل فيحيث 

 
 واألعراض طرق العدوى 

الهواء من خالل التنفس طريق  عن الدرن )السل( املصابالشخص  رئيس ي من بشكل العدوى  تنقل

 بها امللوث الهواء مع الجراثيم هذه الشخص يستنشق ندمااو الحديث، فع العطاس أو  أو السعال

مدة أن تكون يحتاج في الغالب ، فإنه للمرض أو حامل مصاب اخر  شخص قبل من طرحها نتيجة

  :ينتقل مرض الدرن عن طريق وال  العدوى.ب يصاب الشخصوملدة طويلة حتى ة تصال مباشر اال

 املصافحة. 

 والشراب الطعام مشاركة. 

 التقبيل. 

 املياه دورات استخدام. 

 

  اإلصابة لخطر املعرضة الفئات

وقد تستمر  ،، حيث تكون البكتيريا خاملةال يمرضون على الفور  بالعدوى  كثير من الناس املصابين

بدأ وعندها ت في وقت الحق أو سنوات، وتنشطتصل الى عدة شهور هذه الفترة ملدة طويلة قد 

 حسب العضو املصاب بالعدوى: األعراض تختلفبالظهور.  رض أعراض امل

 التالية: عليـه األعراض تظهر  قد بالدرن  املصاب الشخص 

o التعب 

o  الليلي التعرق 



 

o التنفس صعوبة 

o بدم مصحوب سعال 

o مستمر السع 

o الوزن فقدان 

o الحمى 

o الشهية فقدان 

 :مثل املصابة، األعضاء على ظهورها يعتمد أخرى  عراضإضافة الى وجود أ

 أصيبت الرئة:  إذا 

o أكثر أو  أسابيع لثالثة املستمر  السعال. 

o السعال مع دم خروج. 

o السعال أو  التنفس عند الصدر  في ألم. 

 دم في البول  يظهر ى، إذا أصيبت الكل. 

  ألم في الظهريحدث ، الطحالإذا أصيب. 

  ،خروج قيح او صديدتورم و يحدث إذا أصيبت الغدد اللمفاوية. 

 صداع وحمى وصعوبة في حركة العنق والنعاس.يحدث أصيب الحبل الشوكي،  إذا 

 

 الفئات التي تحصل على اللقاح

 الوالدة  حديثي األطفال 

 الذين لهم اتصال مباشر بأشخاص مصابين باملرض. ألطفالا 

  ةالرعاية الصحيالعاملين في مجال 

 .لألشخاص املتواجدين بشكل يومي مع شخص مصاب بالسل 

  



 

 اللقاح بتلقي لها املسموح غير الفئات

 اللقاح مكونات ألحد حساسية وجود حالة في. 

  مثل: زراعة  على املناعةالبالغين ذوي املناعة الضعيفة نتيجة لحاالت مرضية تؤثر(

 األعضاء، العالج الكيميائي للسرطان، الصدفية، الروماتيزم(

  باملرض.لعائلة يوجد بها شخص مصاب حديثي الوالدة 

  أو لم يأخذوا التطعيم التعّرض للمرض في صغرهمذوي املناعة القليلة نتيجة عدم البالغين. 

 الطفل عند جلدي طفح ودووج الطفل عند الحرارة درجة في ارتفاع وجود عند. 

 

 الجانبية املصاحبة ألخذ اللقاح األعراض

لكل لقاح يتم اخذه بعض األعراض الجانبية البسيطة عادة ما تكون هذه األعراض خفيفة وتزول 

لوحدها حيث تظهر هذه األعراض بعد تلقي حقنة اللقاح وتستمر مدة يومين أو ثالث أيام، تشمل 

 هذه األعراض:

 .احمرار 

 في موضع الحقنة. تورم 

 .حرارة 

 . الحقن من أسابيع ستة إلى أسبوعين بعدقد تظهر بقعة صغيرة في موقع الحقن 

 سيزول األلم وسوف لبضعة مؤمله يكون  أن يمكن
ً
 ندبة تترك قد لكنها البقعة، تلتئم أيام، تدريجيا

شائعة الحدوث نادرة وغير  شديدةفمن املمكن حدوث أعراض وكأي لقاح إضافة الى ذلك،  .صغيرة

 منها:

 .الم وصعوبة في تحريك الذراع )الكتف( الذي تم اخذ اللقاح فيه 

 :ظهور عالمات الحساسية الحادة 

o .تورم في الوجه والحلق 

o .صعوبة في التنفس 

o .تسارع نبضات القلب 



 

o .)الدوار )الدوخة( والوهن )التعب 

 

مركز االتصال عن طريق بالغ الهيئة العامة للغذاء والدواء يتم إ، جانبية أعراضفي حال ظهور أي 

 /https://ade.sfda.gov.sa (تيقظالنظام االلكتروني لرصد األعراض الجانبية )أو ، 19999املوحد 

 
 املصادر 

  املركز األمريكي للسيطرة على االمراض والوقاية منها
https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/vaccines.htm   

 

 الصحة السعودية وزارة 
tps://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pageht

s/Tuberculosis.aspx 

 

  بدعم من( الخدمات الصحية التنفيذية، ايرلنداNational Health Service England www.nhs.uk ) 

/vaccination-tuberculosis-https://www.hse.ie/eng/health/az/b/bcg 
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