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مقدمه: سل، بیماری عفونی نکروز دهنده حاد یا مزمنی است که باعث گرفتاری ارگان های مختلف بدن به  ویژه ریه ها 
می شود. سل می تواند تقریبا ًتمام اعضای بدن را مبتال سازد، ولی سل ریوی،شایع ترین شکل بیماری است و با توجه 
به این که امروزه این بیماري یکي از مسائل بهداشتي است لذا بررسي اپیدمیولوژي بروز آن مي تواند در شناسایي و 
کاهش علل و عوامل مرتبط با آن موثر باشد. لذا هدف این مطالعه بررسي اپیدمیولوژي بیماري سل ریوي در استان 

همدان است.
روش کار: این مطالعه روي755 بیمار مبتال به سل ریوي که طي سال هاي1390-1384  شناسایي شده بود انجام 
ش��د. اطالعات بیماران از روي پرونده آن ها جمع آوری و مورد بررس��ي قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 

کاي دو و تی استیودنت و با نرم افزار SPSS16 انجام شد.
یافته ها:972 نفر )50/1 درصد( مرد بودند. 423 نفر )58/2 درصد( ساکن در مناطق شهري بودند. 503 نفر )54/8 
درصد( از مبتالیان در س��نین باالي60  س��ال شناسایي ش��ده بودند. میانگین )±انحراف معیار( سن بیماران 57/1 
)21/3±( س��ال با دامنه 99-2 سال بود. محل سکونت و جنس��یت بر میزان بروز تاثیر نداشت )p>0/05(،ولي سن 
در  بروز سل موثر بود )p<0/05(. همچنین نوع اسمیر با سن و سال بروز بیماري رابطه آماري معناداري نشان داد 

.)p<0/05(
نتیجه گی�ري: با توجه به این که بروز بیماري در س��نین باال بیش��تر بوده لذا با آم��وزش در خصوص عوامل خطر و 
همچنین بیماریابی دقیق تر در گروه هاي سنی باال به عنوان یک گروه سنی آسیب پذیر، می توان بروز آن را کاهش داد.

اطالعات مقاله

سلمان خزایی1، قدرت اله روشنایی*2، محمد ساعتچی3، علی ظهیری3، جالل بطحایی3، حمید صالحی نیا4، عبداهلل محمدیان هفشجانی5

 مقدمه
سل یک بیماري عفوني است که عمدتاً توسط مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد 
مي شود )1(. تقریباً یک  سوم جمعیت جهان به میکروب سل آلوده و در خطر 
ابتال به بیماري سل قراردارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتال 
شده و 2-1/5 میلیون نفر در اثر این بیماری جان می سپارند )2(. وقوع بیش 
از90 درصد موارد بیماري سل و مرگ ناشي از آن در کشورهای در حال توسعه 
رخ مي دهد که 75 درصد موارد بیماري در آن ها به فعال ترین گروه س��نی به 
لحاظ اقتصادي یعني 15 تا 54 س��الگي تعلق دارد و این بیماري بزرگ ترین 
علت مرگ ناشي از بیماري هاي عفوني تک  عاملي است و داراي مرتبه دهم در 
بار جهاني بیماری ها است و پیش بیني مي شود تا سال2020 همچنان جایگاه 

کنوني خود راحفظ کرده و حتي تا رتبه هفتم باال برود )3(.
اگرچه در بیماری سل شایع ترین محل ابتال ریه است ولیکن مي تواند هر عضو 
دیگر بدن را مبتال س��ازد )1. 4. 5(.  سل ریوي یکي از مهم ترین بیماري هاي 
عفوني در انسان است و علي رغم کاربرد داروهاي ضد سل این بیماري یکي از 
عوامل عمده مرگ و میر به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و امروزه یکي از 
معضالت بهداشتي جهان است )6(. سل ریوي بیش از 80 درصد موارد سل را 
تشکیل مي دهد و در بالغین عمدتاً همراه با اسمیر خلط مثبت است که در این 
حالت به شدت مسری است )7(. اپیدمیولوژیست ها معتقدند1/2 درصد موارد 
عفونت سلي منجر به سل ریوي حفره اي مي شود که این حالت به شدت مسری 
است به طوری که هر مورد بیمار داراي کاویته به طور متوسط باعث عفونت20 
فرد دیگر مي ش��ود)8(. اگر مبتالیان به سل ریوي به  موقع تشخیص و درمان 

نش��وند باعث مي شود که سل مقاوم به دارو  شود و داروهاي ضد سل معمولي 
بي اثر شده و بیماري وخیم تر و درمان مشکل تر  شود لذا در صورتي که به موقع 

تشخیص داده شود درمان آسان تر انجام مي شود )9(.
همراهی سل و HIV باعث بحران ویران گر سالمت اجتماعی در سطح جهانی 
شده است، به طوري که در سطح جهانی تقریباً یک سوم علل مرگ ناشی از ایدز، 
سل می باشد. عفونت HIV، خطر فعال شدن سل را حدود 100 برابر افزایش 
می دهد. خطر فعال شدن سل در یک فرد مبتال به HIVدرمان نشده با تست 

PPD مثبت در حدود 7 الی 10 درصد در سال است )9(.
در سال 2004 از 8/9 میلیون نفر مورد جدید بیماري در سراسر جهان،3/9میلیون 
از بیماران داراي سل ریوي اسمیر مثبت بودند )10(. در کشور ما میزان بروز و 
شیوع سل در همه نقاط کشوریکسان نیست و در مناطق حاشیه اي کشور مانند 
سیس��تان و بلوچستان، خراسان، گلستان، هرمزگان و خوزستان داراي میزان 
شیوع باال و برعکس در قسمت هاي مرکزي کشور میزان بروز پاییني دارد )11(. 
 با توجه به برنامه کشوري کنترل سل، بر بیماري یابي و درمان بیماران مبتال 
به سل ریوي تاکید شده و موفقیت در این برنامه مستلزم شناخت الگوي توزیع 
بیماري و تعیین عوامل مرتبط با آن است لذا بدین منظور این مطالعه به بررسي 

اپیدمیولوژي بیماري سل ریوي در استان همدان پرداخته است. 
روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژي روي مبتالیان به س��ل ریوی است 
که در اس��تان همدان طی س��ال های 1384تا1390 شناس��ایي ش��ده اند. 
اطالعات مورد نیاز از طریق مراجعه به مرکز بهداش��ت اس��تان همدان و بر 
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اس��اس چک لیستی که بدین منظور تهیه ش��ده بود از نرم افزار مخصوص 
ثبت بیماران )TB Register(جمع آوری شد. اطالعات این مطالعه شامل 
سن، جنس، محل سکونت، وضعیت بیمار و ... بود. یکی از معیارهای ورود 
به این مطالعه بومی بودن افراد مورد بررسی بود، لذا تعدادی از بیماران که 
در این اس��تان دارای پرونده بوده ولی بومی استان نبودند از مطالعه خارج 
و در نهایت اطالعات 557 بیمار مورد بررسي و تجزیه  تحلیل قرار گرفت. 

تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کاي دو، آزمون تی- استیودنت و به کمک 
نرم افزار SPSS16 انجام شد. سطح معناداري آزمون ها برابر 5 درصد درنظر 

گرفته شده است. 
یافته  ها

557 بیمار مبتال به سل طی دوره زمانی هفت ساله )1390-1384( در استان 

همدان شناسایی ش��دند. 279 نفر )50/1 درصد( مرد و بقیه زن بودند. 324 
نفر )58/2 درصد( س��اکن در مناطق شهري بودند. 305 نفر )54/8 درصد( از 
مبتالیان در سنین باالي 60 سال شناسایي شدند. میانگین )±انحراف معیار( 
س��ن بیماران 57/1 )21/3±( س��ال با دامنه 99-2 سال بود. جدول 1 توزیع 
فراواني برخي از ویژگي هاي بیماران  و میانگین سن آن ها را در سطوح متغیرها 

نشان مي دهد.

بر اس��اس نتایج ستون آخر جدول 1، بیماران فوت شده داراي میانگین سني 
به مراتب بیش��تر بودند )p< 0/02(. میانگین سن بیماران داراي سابقه زندان 
کمتر از سایر بیماران بود )p< 0/05(. همچنین تفاوت معني داري در میانگین 
سن بین سطوح بقیه متغیرها وجود نداشت )p>0/ 05 (. نمودار 1 تعداد موارد 

ابتال به تفکیک رده هاي سني را نشان مي دهد.

نمودار 1: میزان بروز سل ریوي 
بر حسب سن در صدهزار نفر 

جمعیت در استان همدان

جدول1: توزیع فراواني برخي از ویژگي هاي بیماران مبتال به سل ریوي در استان همدان طي سال هاي 1384-1390
سطوح متغیر

متغیر
تعداد 
)درصد(

میانگین سن 
)انحراف معیار(

سطوح متغیر
متغیر

تعداد 
)درصد(

میانگین سن 
)انحراف معیار(

سابقه )20/4(56/6)50/1(279مردجنسیت
زندان

)7/3(35/2)2(11دارد

)21/3(57/5)98(546ندارد)22/2(57/5)49/9(278زن

----)1/1(6کمتر از 10سن
وضعیت 

بیمار

تکمیل 
درمان

109)19/6(58/8)21/1(

)21/3(65/4)10/2(57فوت----)4/3(10-1924
)21/9(50/9)3/6(20شکست----)9/5(20-2953
)22/4(52/8)4(22سایر----)11/5(30-3964
)21/3(65/4)10/2(57فوت----)8/4(40-4947
)21/1(55/3)78(390مثبتاسمیر----)14/9(60-6983
)21/1(58/8)22(110منفي----)27/3(70-79153

مورد ----)12/6(70بیشتر از 80
بیماري

)21/1(58/1)89(380جدید
محل 
سکونت

)24/1(53/8)3(13موارد عود)20/7(56/6)58/2(324شهر
)20/8( 48/7)8(34سایر)21/4(58/6)97/4(441نامشخص
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نمودار 1 نشان مي دهد که بیشترین میزان بروز ریوي در سنین باالي 60 سال 
بوده است. همچنین نتیجه آزمون آماري تفاوت معنا داري بین بروز بیماري در 
رده هاي سني مختلف نشان داد. جدول 2 فراواني و درصد بیماران را بر حسب 

محل سکونت، جنس و نوع اسمیر به تفکیک سن نشان مي دهد.

 جدول 1 نشان مي دهد که در بیشتر رده هاي سني فراواني موارد در شهرها بیشتر از روستاهاست. 
 )p=0/07( نتیجه آنالیز آماري نشان داد که بین سن و محل سکونت بیماران رابطه آماري وجود ندارد
ولیکن بین جنسیت و سن رابطه آماري مشاهده شد )p=0/30(. براي مقایسه میزان بروز سل ریوي 

در رده هاي سني بر حسب برحسب جنسیت و محل سکونت نمودارهاي 2 و 3 ارایه شده است.

جدول2: توزیع فراواني سل ریوي بر حسب جنسیت، محل سکونت و نوع اسمیر به تفکیک رده هاي سني

رده سني
جمعنوع اسمیرجنسیتمحل سکونت

فوتمنفيمثبتزنمردروستایيشهري
0-95)83/3(1)16/7(2)33/3(4)66/7(2)33/3(2)33/3(2)33/3(6

10-1910)41/7(14)58/3(7)79/2(17)70/8(19)79/2(4)16/7(1)4/2(24

20-2927)50/9(26)49/1(25)47/2(28)52/8(45)84/9(7)13/2(1)1/9(53

30-3939)60/9(25)39/1(41)64/1(23)35/9(46)71/9(13)20/3(5)7/8(64

40-4934)72/3(13)27/7(31)66(16)34(38)80/9(5)10/6(4)8/5(47

50-5936)62/7(22)37/9(30)51/7(28)48/3(43)74/1(12)20/7(3)5/2(58

60-6955)66/3(28)33/7(40)48/2(43)51/8(56)67/5(18)21/7(9)10/8(83

70-7982)53/9(70)46/1(69)45/4(83)54/6(100)65/8(36)23/7(16)10/5(152

>8036)51/4(34)48/6(34)48/6(36)51/4(41)58/5(13)18/6(16)22/9(70

557)10/3(57)19/7(110)70(390)49/9(278)50/1(279)41/8(233)58/2(324کل

نمودار2: میزان بروز  سل ریوي بر حسب جنسیت به تفکیک رده هاي سني
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نمودار 2 نش��ان مي دهد که می��زان بروز در زنان زیر 60 س��ال از میزان بروز 
مردان پایین تر اس��ت ولي براي س��نین باالي 60 سال برعکس این وضعیت 
مشاهده می ش��ود. نمودار 3 نشان مي دهد که مبتالیان زیر 40 سال  و باالي 

80 س��ال داراي میزان بروز بیشتر در مناطق شهري بوده اند. جدول 3 فراواني 
موارد سل ریوي به تفکیک سال هاي مورد بررسي و میزان بروز در هر سال را 

نشان مي دهد. 

نمودار3: میزان بروز  سل ریوي بر حسب محل سکونت به تفکیک رده هاي سني

    جدول3: توزیع فراواني دموگرافي بیماران سل ریوي در استان همدان طي سال هاي 1384-1390

تعدادسال
محل سکونتجنسیت

نوع اسمیر
میزان بروز
)در هر صد 

هزار نفر( فوتمنفيمثبتروستایيشهريزنمرد

13847539)52(36)48(45)60(30)40(46)61/3(19)25/3(10)13/3(6/4

13856331)49/2(32)50/8(33)52/4(33)47/6(37)58/7(16)25/4(10)15/9(6/2

13867645)59/2(31)40/8(41)53/9(35)46/1(59)77/6(11)14/5(6)7/9(6/6

13879550)52/6(45)47/4(52)54/7(43)45/3(62)65/3(25)26/3(8)8/4(7/6

13886732)47/8(35)52/2(47)70/1(20)29/9(55)82(6)9(6)9(5/9

138910145)44/6(56)55/4(57)56/4(44)43/6(67)66/3(24)23/8(10)9/9(7/5

13908037)46/3(47)53/7(49)61/3(31)38/7(64)80(9)11/3(7)8/7(6/2

6/6)10/3(57)19/7(110)70(390)41/8(233)58/2(324)49/9(278)50/1(557279مجموع
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جدول 3 نش��ان مي دهد که درصد موارد ابتال به س��ل ریوي در س��ال هاي 
87-84 در مردان بیشتر از زنان بوده و از سال 87 به بعد درصد موارد در زنان 
نسبت به مردان بیشتر شده است اگرچه این تغییرات در دو جنسیت از لحاظ 
آماري متفاوت نیست)p>0/50(. همچنین درصد موارد ساکنین نقاط شهري 
طي سال هاي مورد بررسي بیشتر از ساکنین روستا بوده است ولي این تفاوت 
معنا دار نبود)p>0/50(. طبق نتایج جدول فوق میزان بروز )در صد هزار نفر( 

در سال هاي مورد بررسي داراي روند ثابتي نبوده است.  
بحث و نتیجه گیری

در مطالع��ه حاض��ر میانگین )انحراف معیار( س��ن بیماران مبتال به س��ل 
ریوي براب��ر )21/3(57/1 بود. در مطالعه بیرجند میانگین س��ني بیماران 
)21/6(48/9 س��ال )12(، در اراک 52/9 س��ال )13(، درشیراز 39/6 سال 
)14(، و در مطالع��ه ارومی��ه )19/4(51/7 ب��وده اس��ت )15(. با توجه به 
این که میانگین س��ن مبتالیان به س��ل ریوي در اس��تان همدان باالتر از 
سایر استان هاي کش��ور بوده لذا مي توان دلیل این تفاوت را بهبود شرایط 
بهداش��تي و مراقبت هاي بهداش��تي مراکز درماني در اس��تان دانست و به 
نحوی با الگوی کش��ورهای صنعتی که س��ل عمدتاً بیماری سالخوردگان 

است و در سنین باالی 60 سال شیوع دارد مطابق است.
در مطالعه حاضر نسبت جنسیت مبتالیان تقریباً با هم برابر بود ولي در مطالعه 
اراک 38 درصد موارد مرد، و نس��بت زنان 1/6 برابر مردان بوده اس��ت اما در 
سال هاي اخیر نسبت مردان افزایش یافته بود )13(. درمطالعه ارومیه فراواني 
م��ردان مبتال حدود دو برابر زنان )15(، و در مطالعه کاش��ان نیز تعداد موارد 
بیماري س��ل ریوي در مردان بیشتر از زنان مي  باش��د)16(. ولي در بعضي از 
مطالعات موارد بیماري در جنس مؤنث بیشتر از جنس مذکر گزارش شده است 
)17. 18(.  به هر حال علت این تفاوت ها را در منابع مورد بررسي، ویژگی های 
اقتصادی- اجتماعی و زیست شناختی زنان و مردان، همچنین ناشي از تفاوت 
در میزان حضور مردان و زنان در جامعه و در نتیجه برخوردهاي بیشتر با افراد 
مختلف دانسته اند. برابري مبتالیان در زنان و مردان در این مطالعه را مي توان 
ناشي از حضور یکسان آن ها در اجتماع دانست. ابتالی سل زنان می تواند تاثیر 
عمده ای بر ابتالی خانواده به س��ل داشته باشد، چون مادران جهت مراقبت از 
فرزندان و دیگر اعضای خانواده، ساعت های بیشتری در منزل هستند و فرصت 

بیشتری برای انتقال بیماری به دیگر اعضاء خانواده دارند.
در این مطالعه در س��ال 1390نس��بت مبتالیان موارد اس��میر مثبت نسبت 
به س��ال 1384 افزایش یافته اس��ت. در مطالعه گلستان روند تغییرات اسمیر 
مثبت کاهش��ي و اسمیر منفي افزایش��ي بود )11(. در مطالعه بیرجند میزان 
بروز س��ل در سال هاي منتهي به 85 س��یر نزولي داشته )12(، طبق مطالعه 
ارس��نگ و همکاران میزان بروزکلی بیماري سل در کشور ایران در سال هاي 
85-1380روند نزولی و از س��ال 1385 تا 1387 از روند ثابتی برخوردار بوده 
اس��ت )19(. در مطالعه ارومیه این روند افزایشي بوده )15(، مطالعه صوفیان 
در اراک نیز روند نزولي را در این اس��تان نش��ان مي دهد )13(. مطالعه مشابه 
در مازندران نیز روند کاهش��ي بیماری را نش��ان داده اس��ت )20(. افزایش در 
میزان موارد اس��میر مثبت را مي توان بیماریابي بهتر، ثبت دقیق تر، پیشرفت 
آزمایش��گاه ها از نظر لوازم، تجربه و تخصص آزمایشگران و همچنین تغییرات 

جمعیت و یا حتي ناشي ازگسترش بیشتر بیماري دانست.
در این مطالعه 78 درصد مبتالیان اسمیر مثبت بودند. در مطالعه دامغان نسبت 
اس��میر مثبت 48/1 درصد )21(، در مازندران 68/2 درصد)22(، در گلستان 
75/2 درص��د)11(، در اراک 79/3 درصد)13(، در بیرجند 70/2 درصد)12(، 

در ارومیه 60/9 درصد )15( و در بم 77/5 )23( درصد گزارش ش��ده اس��ت. 
براساس استاندارد کشوری انتظار مي رفت که تقریباً 65 درصد موارد سل ریوی 
شناسایی شده اسمیر مثبت باشند ولیکن در اکثر مطالعات بررسي شده موارد 
شناسایی شده باالتر از استاندارد کشوری است که مي تواند به این دلیل باشد 

که موارد اسمیر منفی داراي معیارهای تشخیصی پیچیده تري هستند. 
نتایج بررسي داده ها نشان داد که 60% موارد مبتال، ساکن در مناطق شهری 
بوده و روند تغییرات میزان بروز سل در نقاط شهري و روستایي از لحاظ آماري 
تفاوت معنادار نداش��ته است، این میزان در اراک 68/8 درصد )13(، در فارس 
72 درصد )14(، در ارومیه 73 درصد بوده و روند تغییرات معنا دار نبوده است 

 .)15(
 از دالیل این امر می توان تمرکز بیشتر جمعیت در مناطق شهری )طبق نتایج 
سرش��ماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385در حدود 58 درصد جمعیت 
استان همدان در نقاط شهري ساکن هستند( و احتمال بیشتر گسترش بیماری 
را در نظر گرفت از طرفی حاشیه نش��ینی و اختالف طبقاتی در شهرها شکاف 
بیشتری دارد، از سوی دیگر می توان دسترسی بیشتر افراد در مناطق شهری 
به خدمات بهداشتی و همچنین درمان تخصصی را علت این امر در نظر گرفت.
با توجه به اینکه روند بروز سل ریوی در استان همدان برخالف اغلب استان های 
کش��ور صعودی است لذا می بایس��ت در این خصوص مطالعات گسترده تری 

صورت پذیرد و علت مشخص گردد در این  خصوص الزم است که:
   تاثیر عواملی نظیر س��فر به عتبات عالیات با توجه به اینکه عراق کشوری 
جنگ زده بوده و شاخص های بهداشتی در آن کشور  به شدت افت نموده است 
و از جانبی مجاورت نسبی با استان همدان و مسافرت های گسترده زوار استان 

به کشور مذکور بررسي شود.
   تاثیر شیوع HIV/AIDSبه عنوان یک بیماری نوپدید که با ضعف سیستم 
ایمنی بدن و مس��تعد نمودن ابتال به بیماری سل همراه است بر این افزایش 

بروز  مشخص گردد. 
   بحث سل مقاوم به دارو که در کشورهای عراق و آسیای میانه شایع می باشد 

را به عنوان یک عامل خطر بالقوه می بایست در نظر گرفت. 
   آموزش سالمندان در خصوص عوامل خطر و عالئم ابتال به سل و بیماریابی 
دقیق تر در این گروه سنی به عنوان یک گروه سنی آسیب پذیر از نظر ابتال به 

سل توصیه می گردد. 
   با توجه با اینکه دیابت شیرین، مصرف مواد مخدر و سوء تغذیه مزمن جزء 
عوامل مستعد کننده تبدیل عفونت سلی به بیماری سل می باشند و در کشور 
ما نیز متاسفانه شیوع کمی ندارند، غربالگری این دسته افراد به منظور شناسایی 
س��ریع تر بیماری حائز اهمیت اس��ت تا با درمان به موقع باعث کاهش انتقال 

بیماری آنها به سایرین شویم. 
با استقرار سیستم پزشک خانواده در مناطق شهری امیدواریم غربالگری و اجرای 
طرح DOTs در مناطق شهری نیز مانند مناطق روستایی از انسجام بیشتری 
برخوردار گردد که الزمه آن توجیه پزش��کان درگیر در برنامه و حساس سازی 

آن ها در این خصوص می باشد.
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Epidemiology of pulmonary tuberculosis in the Hamadan province during 11-2005
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Abstract

Background: uberculosis (TB) is an acute or chronic infectious disease that causes involvement of different body organs especially the lungs. 

Although TB can affect on all organs, pulmonary tuberculosis is the most common type of disease. Given that the TB is the main problem in 

health, the aim of this study is epidemiology of pulmonary TB incidence and its effected risk factors in Hamadan province.

Methods: this study is an epidemiology studies on 557 patients with pulmonary tuberculosis in Hamadan province. Information of age, sex, 

location, patient condition, treatment and outcome is collected and analyzed. The chi-square and t-student test is used for analysis of data by 

using of SPSS16- software.

Results: 279 patients (50.1 percent) were male. 324 persons (58.2 percent) were living in urban areas. %54.8)  305) patients were over 

60years old when they were identified. Mean (± SD) age of patients was 21.3±) 57.1) years (range 2-99 years). Trend of TB incidence in the 

study were no differences. The location and gender had no effect on incidence (p>0.05), but age has significant effect on the incidence of 

tuberculosis (p <0.05). 

Conclusion: the result showed that the incidence was in high level of age, so for decreasing of incidence, it is recommended that education 

about risk factors and symptoms of TB and more accurate screening of high age is necessary.

Keywords: tuberculosis, incidence, pulmonary tuberculosis, sput um smear, Hamadan.
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