اإليدزومرض السل :الثنائي المميت
بينما في كثير من مناطق العالم مقاومة مرض السل تتكلل بالنجاح،لكن المرض في
إفريقيا وصل الى نسب خطيرة و قد يم تسجيل زيادة في أعداد الناس المصابين في
مرض السل كما ان ھنالك زيادة في أعداد الموتى المتعلقة باإليدز .في ھذه األيام ،
اإليدز و السل ھما المرضان المعديان األكثر ھالكا ،و يسميان "الثنائي المميت".
السل :
السل عموما مرض معدي ومميت ينتشر من خالل الھواء ،عندما يقوم األشخاص المصابين
بالمرض بالسعال ،العطس ،او البصق .السل عادة يھاجم الرئتين )كما مرض السل الرئوي ( ولكن
يمكن ايضا ان يصيب اي جزء من الجسم .ھو تحدي متزايد الى كثير من البلدان النامية .
ثلث سكان العالم مصابين بالسل ولكن اقلية من ھؤالء األشخاص فعليا يتطور لديھم المرض الى
السل .التھاب السل يحدث عندما يتنفس الشخص عصيات الدرنة وتبقى خامدة في الرئة .األشخاص
المصابين بالسل قد ال يظھر عليھم المرض .
فعال ،عادة كنتيجة لسبب ادى الى إضعاف جھاز مناعة الجسم،مثل حالة
عندما يصبح التھاب السل َ
سوء التغذية ،األيدز أو زيادة في تناول الكحول،فان األعراض تكون سعال مستمرألكثر من
اسبوعين أو ثالثة اسابيع ،نقصان في الوزن ،فقدان الشھية ،حرارة ،تعرق في الليل وسعال
مصحوب بالدم .ان البكتيريا المسببة للسل تعرف ايضا بعصيات الدرنة )ألنھا تسبب تقرحات تسمى
درنات(.

السل و اإليدز
منذ عام ،1986لقد انتشر مرض السل على مستوى عالمي بشكل خطير .ھذه الظاھرة قد
لوحظت اوالًفي الواليات المتحدة األميريكية )%3في %6 ،1986في  (1990ويظھر دور
اإليدزبأن يكون السبب في ھذا التغير ،بالفعل ،اإليدز يظھر انه العامل األكبر لتفعيل دور السل.
حوالي  40مليون شخص مصابين باإليدز حول العالم وثلثھم مصاب ايضا بالسل وذلك يعني انھم
يحملون المرضين معا .المصابين باإليدز معرضين خمسين مرة اكثر لإلصابة بالسل اكثر من غير
المصابين باإليدز ويعد السل اكثر اإللتھابات اإلنتھازية التي تصيب مرضى اإليدز  .حوالي 200
الف شخص مصاب باإليدز يموتون بمرض السل كل عام .اغلب حاالت السل التي تصيب مرضى

اإليدز تحدث في جنوب شرق آسيا ولكن شبه الصحراء اإلفريقية تبقى اكثر األماكن تأثراً حيث
 %80من مرضى السل مصابين ايضا باإليدز.ھذه اإلصابة المزدوجة) اإليدز والسل( تؤدي الى
نسبة وفاة خمس مرات اكثر من المصابين بالسل فقط.إضافة الى ان السل واإليدز يعتبران من
امراض العائلة حيث ان اكتشاف احد المرضين السل او اإليدز في العائلة غالبا يؤدي الى اكتشافات
اخرى في نفس العائلة.
على سبيل المثال في جمھورية افريقيا الوسطى نسبة اإلصابة بالسل قدرت بحوالي  %32في عام
 1988و %62في عام  %82 ،1994في عام  1998من المرضى المصابين باإليدز في
مستشفيات بانغوي .
يعتبر السل واإليدز متعاونان معا ً في تقدم اآلخر :

.

اإليدز يضعف جھاز المناعة وبذا يكون المصاب عرضة اكثر لإلصابة بالسل .المصابين باإليدز

معرضون خمسي مرة باإلصابة بالسل الفعال في اي عام اكثر من الغير مصابين باإليدز.

.

بكتيريا السل تسارع في تقدم اإليدز الى ظھور اعراض المرض  .السل ينشط جھاز المناعة

وبذلك يسھل اعادة انتاج فيروس اإليدز وبذلك يسارع في تطوير فيروس اإليدز.
اكثر انواع السل شيوعا ً في مرضى اإليدز ھو السل الرئوي ) %60-55من الحاالت(لكنه في كثير
من األحيان قد يكون سل غير رئوي ) ولكنه مصاحب للسل الرئوي(.
تشخيص المرض:
من الصعب تشخيص مرض السل في مرضى فيروس االيدز كون اساليب التشخيص العادية ال
تستطيع كشف بكتيريا السل .األشخاص حاملي فيروس االيدز معرضين لإلصابة بالسل الرئوي
والسل الغير رئوي اكثر من غيرھم مما يجعل التشخيص اكثر صعوبة والمرض اكثر فتكاً  .نسبة
اكتشاف مرض السل منخفضة بحوالي  %45وھي اقل من النسبة المعلن عنھا بواسطة الصحة
العالمية في عام  2005وھي  .%70ان تشخيص السل الغير رئوي يمكن ان يكون نسبيا سھل اذا
ما اصاب الجھاز البولي او الغدد السطحية ولكنه صعب اذا ما اصاب األعضاء الداخلية.

السل والنساء
تتحمل النساء حول العالم العبئ األكبر من الفقر ،ضعف الصحة ،سوء التغذية والمرض .ان نسبة
الوفيات بين النساء بسبب السل تفوق جميع اسباب وفيات النساء مجتمعة ويقدر باكثر من 900
مليون مصابة بالسل حول العالم  .في عام  2006توفيت مليون سيدة بالمرض واصيب  2.5مليون
سيدة بالمرض اغلبھم تتراوح اعمارھم ما بين  44 -15عام .

الخالصة
اإلصابة باإليدز/السل تبقى تحدي وطبي خطير منھا صعوبة التشخيص والسيطرة على اإلصابة
بالمرض والعالج حيث تزيد مضاعفات األدوية المقاومة للمرضين معا ً  .وفي الواقع فأن اغلب
العالجات الفعالة تعالج احد المرضين منفرداً اما اإليدز او السل .
لقد تم وضع سياسات وخطوط عريضة عن كيفية التعامل مع المصابين بالسل واإليدز معا ً .ان
الدول والمنظمات المتعاملة مع ھذان المرضان بدأت لتحرك لعالجھما معا ً.
لعدة سنوات سابقة فأن مقاومة اإليدز والسل كانت منفصلة بشكل كبير بالرغم من العالقة بينھما.ان
تحسن التعاون برامج المقاومة للسل واإليدز ادى الى تحسن السيطرة على السل بين المصابين
باإليدز وتحسن بالصحة العامة.
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