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مقدمة
َّ
َ
مرض الدرن هو مرض ينتقل عن طريق الهواء من شخص مريض لشخص سليم (شكل  ، )1يحدث ف غالبيته ف
ً
البكتييا المسببة له قد تتواجد ف مواقع أخرى ف الجسم ،مسببة
الرئة  ،ولذلك من أسمائه السل الرئوي [ ، ]1ولكن
ر
البكتييا المسببة للدرن:
مايكوباكتييوم
ما ُيدع بـ "درن خارج الرئة" أو "الدرن الالرئوي" (شكل  ،]2 [ )2وتسىم
ر
ر
غيها من نفس
توبركلوسيس  ، Mycobacterium tuberculosisوه المسبب األساس لهذا المرض رغم وجود ر
ً
ّ
ُ
ُ
غي معدي،
بكتييا ف جسده يصاب بالمرض الن ِشط ،فقد يصبح مرضا كامنا ر
الجنس ،وليس كل من تدخل هذه ال ر
َ
َّ
.
كثية ودول مختلفة وبسبب أهمية الدرن فإن منظمة الصحة العالمية خصصت له
ويتـواجد هذا المرض ف أقـطار ر
ّ
ً
ر
والعشين من شهر مارس لك يتذكر جميع الناس بمن ف ذلك الباحثون أهمية هذا المرض،
يوما ف كل عام وهو الرابع
ّ
ر ً
َّ
منتشا ف العالم بشكل مكثف بعد أن كان قليل الحدوث.
ولعل من أسباب ذلك زيادة عدد السكان
حيث أنه أصبح
وزيادة أعداد ُ
صابي بقلة المناعة (بما ف ذلك أولئك الذين يتعالجون من األمراض المزمنة مثل الشطان ومرض
الم ر
السني
غي مسبوقة ف
رفيوس اإليدز) .ورغم أن هناك أدوية متنوعة لهذا المرض إال إن
ر
البكتييا أظهرت لها مقاومة ر
ر
ً
ُ
بطريقة سليمة فقد
األخية ،ولذلك فإن العالج من هذا المرض يتطلب وقتا ال يقل عن ستة أشهر ،وإذا لم يعالج
ر
ٍ
ً
يصبح مرضا قاتال.

شكل ()1
شكل ()2

1

المرض وأعراضه وطرق فحصه
ّ
مايكوباكتييوم توبركلوسيس ،تتبع لعائلة
بكتييا مسماه
كما ذكرنا ف المقدمة أن المسبب األساس هو
ر
ر
ً
بكتييا هوائية ،إال أن هناك أنواعا أخرى من نفس الجنس قد تسبب هذا المرض ،ومن أهمها
مايكوباكتيييس ،وه ر
ر
مايكوباكتييوم بوفيس ، Mycobacterium bovis
و
Mycobacterium
kansasii
كانساسياي
يوم
مايكوباكتي
ر
ر
ُ ّ
ََُ
َ
ُ
الالسل ية كما يحلو لبعض العلماء تسميتها،
المتف ِّطرات
الغي در َّنية" أو
بكتييا ر
وكلتاهما مع آخرين ي َسمون بالـ ـ "مايكو ر
ُ
َّ
ّ
وجميعها بكتييا َع َص َّ
"العصويات رسيعة ال تحم ض" ويتم تلوينها تحت المجهر العادي بصبغة زيل
وية الشكل وتدع
ر
بكتييا ببطء شديد إل درجة أن المرض قد ال
–
نيلسي ،حيث تبدو أقرب ما يكون إل اللون األحمر ،وتنمو هذه ال ر
ر
تبدو أعراضه إال بعد مص ستة أشهر أو أكي من اإلصابة .وتشمل أعراض مرض الدرن آالم ف الصدر ووجود سعال
ّ َ
حىم وتعرق وقشعريرة وفقدان للوزن مع اإلحساس بإرهاق وتعب
وخروج دم مع السعال ف الحاالت الشديدة مع
جسدي (شكل  .]3[ )3وتشمل الفحوصات أشعة للصدر ومزرعة للبصاق والبلغم مع صبغة الميكروب الذي يظهر
ّ
ف المزرعة (إن وجد) ،مع مالحظة أن المزرعة قد تنتظر إل ثمانية أسابيع قبل أن ُيقال أنها سلبية .وف الحاالت
ُ
كولي الجلدي أو اختبار خروج
النشطة يمكن أن تتواجد
البكتييا ف البلغم بعد عملية الصبغ ،ثم يجرى اختبار التوبر ر
ر
ُ
ر
للبكتييا فيما لو
إني رقيون قاما ،وهذه اختبارات مناعية ،وتجرى اختبارات البحث عن مورثات ف األحماض النووية
ر
وتعتي الخاليا المناعية األكولة (ماكروفاجز) والخاليا التائية من أهم وسائل دفاع الجسم ر
توفرت.
البشي ضد هذه
ر
البكتييا.
ر

شكل ()3

العالج والوقاية
بكتييا فيتم عالج أمراض الدرن بالمضادات الحيوية .ومن المهم أن يأخذ المريض العالج كامال وكما
لكون المسبب ر
ً
ُ
ُوص َ
البكتييا بشكل سليم ،وقد تصبح مقاومة جدا لهذه
ف له بالضبط ،ألنه إن لم يتبع التعليمات فلن يتم قتل
ر
ِ
المضادات الحيوية العالجية [ .]4وهناك عدة أساليب لعالج الدرن ،فيمكن معالجة الدرن النشط لمدة تصل إل
والريفامبي واإليثامبيوتول والبايرازينامايد ،وهنا يعتمد
العقاقي أشهرها اآليزونيازيد
تسعة أشهر بمجموعة من
ر
ر
.
األسلوب أو النمط عىل ما يقرره الطبيب بناء عىل معطيات حالة المريض ويمكن معالجة الدرن الكامن بأحد أو أي
والريفابينتي وأيضا بناء عىل معطيات حالة المريض ر
الت يراها الطبيب [.]5
والريفامبي
مزي ــج من اآليزونيازيد
ر
ر
.
بكتييا من النوع
ومعالجة مرض الدرن الالرئوي تكـون بالمثل ولكن بنـمط أو أسلوب مختلف قليال [ ]6وإذا كانت ال ر
ُ
المقاوم للعالج فقد ُيعط الطبيب أدوية إضافية أخرى باإلضافة إل تمديد مدة العالج ر
ثالثي شهرا.
الت قد تصل إل ر
2

وللوقاية من المرض يجب أخذ الحيطة والحذر من االختالط بالمرض ،وخاصة أولئك الذين لديهم مرض نشط ف
كل مكان ف الحل ر
واليحال .والوقاية ضورية جدا ألولئك الذين لديهم أمراض مزمنة مثل السكر والشطان وأمراض
االعتالل المناع أو أمراض سارية ف الجهاز التنفس أو أمراض سارية أو مزمنة تقلل المناعة مثل اإليدز [.]8
الحال؟
لماذا االهتمام
ي
َ
ُ
ر
ف ظل جائحة كوفيد 19-والت تصيب الجهاز التنفس وكذلك ف ظل انتشار مرض نقص المناعة المكتسب والذي
يتسبب ف نقص المناعة ،يزداد االهتمام باألمراض األخرى ر
الت تصيب الجهاز التنفس والجهاز المناع ،فهناك
مرض بالدرن حصلت لهم عدوى بالكوفيد ،]7[ 19-وهناك مرض باإليدز حصلت لهم عدوى بالدرن كما هو معروف
ر ُ
ثبط المناعة مما قد ُيفاقم صعوبة
منذ سنوات [ .]8ومحاوالت عالج كوفيد 19-تشمل استخدام بعض
ر
العقاقي الت ت ِ
ُ
نتباه خاص.
وضع المريض بالدرن أو اإليدز ،ويحتاج إل ا ٍ
اللقاح
ُ
رب س رج ) Bacille Calmette-Guérin (BCGهو التطعيم الذي يعط للحماية النسبية من مرض الدرن [،]10
ً ُ
ر
كثي من دول العالم ر
منتشا ،ولكنه ال ُيعط
الت يكون بها هذا المرض
وعادة ما يعط لحديت الوالدة واألطفال ف ر
ً
ِّ
البالغي .وف بعض الدراسات الحديثةُ ،يعتقد أنه ُي َحفز الجهاز المناع وبالتال قد
حماية ُمطلقة من المرض عند
ر
َ َ
َّ
التأثي للحماية من كوفيد.]9[ 19-
بكتيية مقاربة
يكون له بعض
بكتييا ُمض َّعفة من سالالت ر
ويتكون اللقاح من ر
ر
ً
ُ
ر
ر
لتلك ر
حدث مرضا ف األشخاص
الت تغزو اإلنسان وبالتحديد
ر
مايكوباكتييوم بوفيس الت تصيب البقر والت ال ت ِ
ّ
األصحاء.
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