




ينقل العدوى لآلخرين إذا كان
في الرئة أو الحنجرة



تنتشر البكتيريا عبر الهواء عن
طريق سعال أو عطاس المصاب

حيث يمكن إلتقاط العدوى عن
طريق التنفس



المخالطين لحاالت الدرن الرئوي
أو درن الحنجرة

حاالت الدرن الكامن

المدخنين ومتعاطي الكحول

المصابين بأمراض مزمنة كداء السكري
والمرضى المصابين بنقص المناعة



 
 

  

كحة مستمرة
ألكثر من أسبوعين

ضيـق في التنفـس
مع ألم في الصدر

حـمى

كما يمكن للسل أن يصيب أي عضو بالجسم
(سل خارج الرئة)



١.٥

١٠
إصابة درن نشط

في عام ٢٠٢٠م :



٢٦٣٣
في عام ٢٠٢١م :
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عالمات وأعراض
الدرن

فحص القشع
(البلغم)

األشعة السينية
للصدر

أخذ عينة دم لمزرعة
وفحص جيني سريع

فحص السل الكامن:

فحص الدمفحص جلدي

فحص الدرن الرئوي النشط:
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الدرن الرئوي الغير مقاوم لألدوية

٦ 



هو قدرة البكتيريا على مقاومة األدوية
المستخدمة لعالج الدرن؛ مما يؤدي

الى الحد أو إيقاف فعالية األدوية
المستخدمة، وتحدث هذه المقاومة
بسبب عدم االنتظام في تناول أدوية

الدرن أو إيقاف استخدامها قبل انتهاء
المدة المحددة للعالج.

مقاومة
الدرن لألدوية

إذا توقفت عن تناول أدوية عالج الدرن
مبكًرا أو إذا ُكنت ال تتناولها

بالطريقة الصحيحة:

 يمكن أن تعود لك األعراض01
مرًة اخرى وتبقى مريًضا

لفترة أطول

يمكن أن تتوقف األدوية عن02
مفعولها وقد تضطر إلى

تناول أدوية مختلفة لها آثار
جانبية أكثر.

 قد تزيد مقاومة البكتيريا03
وحتى األدوية الجديدة قد

ال تعمل في عالج مرض
الدرن

يمكن أن تنقل العدوى04
إلى اآلخرين



نصائح عامة عند
استعمال أدوية الدرن

األعراض الجانبية الشائعة عند استخدام دواء (ريفامبيسين)
مثل: تغير لون سوائل الجسم (العرق، البول، الدموع أو

اللعاب) إلى اللون البرتقالي ال تستدعي القلق

يجب دائًما أن تستشير طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أي
دواء جديد؛ إلن أدوية عالج الدرن تتعارض مع الكثير من

األدوية األخرى

ُيعطى (فيتامين ب ٦) مع دواء (ايزونايازايد) لجميع األشخاص
المعرضيــن لإلصــابــة باالعـتالل العصبـي

(على سبيـل المثــال: النســاء الحـوامــل،
المرضعات، األبناء المصــابون بفيـروس

نقص المناعة البشرية [HIV]، المرضى
 الذيـن يعانـون من مـرض السكـري أو

إدمــان الكحـول أو سوء التغـذيــة أو
الفشـل الكلــوي أو كبــار الســن)



BCG
٦

 

االلتـزام بأخذ الدواء  في حاالت
الدرن الكامن

االلتـزام بأخذ وإكمال العالج
في حاالت الدرن النشط



٤٦٨١٢١٨٢٤

PCV١٣



خالل فترة استخدام العالج يجب مراجعة الطبيب فورًا عند
ظهور أحد هذه األعراض (ضبابية أو تغير في الرؤية،

فقدان الشهية غير المبرر، الغثيان والقيء، وخز مستمر
أو تنميل في اليدين أو القدمين، تغير لون البول الى البني،

اصفرار الجلد أو العينين)

 ينصح بأخذ دواء آيزونيازيدو فيتامين ب6
(Vitamin B6) مع ( Isoniazid) في نفس
اليوم و لكن في اوقات مختلفة  فيعطـى
فيتـــاميــن B6 بعـــد االكــل ويعطــي

Isoniazid آيزونيازيد قبل االكل




