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داء السل هو عدوى تسببها 
البكتيريا المعروفة بإسم 
عصية السل. يمكن لهذه 

البكتيريا االنتشار من شخص 
آلخر عن طريق الهواء ويمكن 

أن تدخل الجسم عن طريق 
التنفس.

على العموم، البكتيريا تصيب 
الرئتين. ومع ذلك، يمكن أن 
تصيب أيضا أجزاء أخرى من 
الجسم )العظام والمفاصل(.

إذا كان جهاز مناعتك 
قويا جدا، سوف يقضي 

على البكتيريا.

إذا كان جهاز مناعتك قويا 
بما فيه الكفاية، فإنه ال يقتل 

البكتيريا، ولكن يبقيها تحت 
السيطرة بحيث ال تشعر 

بالمرض.
و هذا ما يسمى ب “العدوى 

الكامنة”.

إذا كان جهازمناعتك 
ضعيف، ال يمكنه السيطرة 
على البكتيريا مما يجعلها 

تتكاثر وتجعلك مريضا.
و هذا ما يسمى ب 

“عدوى نشطة”.

على العموم، البكتيريا تصيب الرئتين. ومع ذلك، يمكن أن تصيب أيضا أجزاء أخرى من الجسم
)العظام والمفاصل(.

معلومات أساسية:
 VIH داء السل و

إذا كان فيروس 
VIH أضعف جهاز 

مناعتك، تكون أكثر 
عرضة لإلصابة بداء 

السل.
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األعراض تتمثل في ما يلي:

فقدان الشهية

األدوية المضاذة لداء 
السل يمكنها أن 

تقضي على البكتيريا.

 VIH األدوية المضاذة ل
يمكنها أن تجعل جهاز 

مناعتك أقوى.

تعب

فقدان الوزن

السعال الذي 
يستمر أكثر من 

ثالثة أسابيع

حمى

عرق أثناء الليل

4

5
°C

42

37

32
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ملحوظات

معلومات أساسية:
 VIH داء السل و

من الجدير بالذكر

داء السل ناتج عن بكتيريا  	l

تنتقل عن طريق الهواء.

اإلصابة ب VIH في حالة  	l
عدم معالجتها تضعف 

جهاز مناعتك وتجعلك أكثر 
عرضة لإلصابة بداء السل 

عكس أشخاص آخرين.

داء السل هو مرض خطير،  	l

ولكن يمكن عالجه.

بين األشخاص الحاملين لVIH، السبب األكثر شيوعا الذي 
يسبب جهاز مناعة ضعيف هو عدم أخذ العالج بمضاد الفيروس، 

أو عدم إستعماله بطريقة صحيحة. أحيانا، جهاز المناعة 
يمكن أن يتأثر بسبب مشاكل طبية أخرى، بعدم وجود الغذاء 

المناسب، بسبب ظروف سكنية سيئة، بسبب الحمل أو  السن 
المبكرة أو المتقدمة جدا.

Las fichas 74, 75, 76, 77 y 78 se basan en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del 
VIH, con sede en el Reino Unido. La publicación original está disponible en www.aidsmap.com. La traducción de este material 
se ha realizado con la autorización de NAM.


