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  *پيشينة تاريخي مبارزه با بيماري سل در جهان و ايران
  محمد حسين عزيزي

  چكيده
. گردد باستان برمي ةبه دور عنوان يك بيماري مرگبار در جهان، بيماري سل بهة پيشين
آن، قانون حمورابي  ةنمون. شده بوده استهاي كهن، سل يك ناخوشي شناخته  در تمدن

است، كه به بيش از دو هزار پيش از ميالد ) النهرين بين(رودان  مربوط به تمدن ميان
درگذشته، پزشكان نامي مانند بقراط، جالينوس، رازي، ابن سينا و اطباي هند، . گردد بازمي

با اين همه، . اند ترسيم كردههاي پزشكي خود، سيماي باليني سل را  چين و مصر در نوشته
، »روبرت كخ« نوزدهم ميالدي كه ةهاي پاياني سد عامل عفوني بيماري سل، تا دهه

، ژ.ث.در پي آن، تهيه واكسن ب. بود باسيل سل را كشف كرد، همچنان ناشناخته مانده
ابداع آزمون تشخيصي مانتو و سپس پيدايش داروهاي ضد سل، سبب مهار بيشتر اين 

كن نشده و  ها، همانند بيماري آبله ريشه شده است، اما برخالف اين پيشرفتبيماري 
دو دشواري . ويژه، در كشورهاي در حال گسترش، هنوز ادامه يافته است بيماري سل به

كنوني براي مهار آن، مقاومت باسيل سل به داروهاي رايج و بروز اين بيماري در 
آنچه در اين نوشتار آمده، . است) د ايدزويروس مولّ(وي . آي.مبتاليان به عفونت اچ

 كيد بر رويدادهايي است كه در مبارزه باأمختصر سل در جهان و ايران، با ت ةتاريخچ

 .هاي نوزدهم و بيستم ميالدي رخ داده است آن، در سده

  
  واژگان كليدي

  .ايران؛ تاريخ پزشكي سل؛
  
  

 در شناسي دانشگاه تهران وآقاي دكتر مسلم بهادري، استاد آسيباصل اين مقاله به زبان انگليسي به قلم نگارنده * 
  .يافته استانتشار  .م2011مي ماه  در   Archives of Iranian Medicineمجله 
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  پيشينة تاريخي مبارزه با بيماري سل در جهان و ايران

هاي  ومير در تاريخ، به هزاره عنوان يكي از علل مهم مرگ بيماري سل به ةپيشين
هاي موسوم به  ر بررسيد .)567ـ72، صص .م2010لودن كمپر، ( گردد پيشين بازمي

اند  يافته 2»دوران نوسنگي«هاي  شواهد سل را در اسكلت 1،»شناسي ديرين آسيب«
ثير سل را نشان أمصريان، ت ةهاي كالبدهاي موميايي شد و در برخي از ستون مهره

مصر باستان، برخي از موارد گوژپشتي  3ها، در نمادشناسي افزون بر اين .اند داده
، .م1990راجر، (بيماري سل بوده است ة ديده شده، كه احتماالً  نشانگر عارض

رودان، در قانون حمورابي، كه به بيش از دو هزار سال قبل از  در ميان .)1877ص
مورمن، ( شود شود، نام سل در كنار چند بيماري ديگر ديده مي ميالد مربوط مي

رودان باستان، كه توسط  هاي گلي به خط ميخي متعلق به ميان يكي از لوحه .)1940
منتشر شده، حاوي  .م1951ترجمه و در سال  )Labat(» البات«دانشمند فرانسوي، 

بيمار « :شرحي از نماي باليني يك بيمار دچار سل ريوي است ودر آن آمده است 
تنفس او مانند ني . ني استخلط او غليظ و اغلب خو. كند طور مداوم سرفه مي به

كند و  به سادگي عرق مي. هايش سرد و پاهايش گرم است دست. دهد صدا مي
  .)18، ص.م2001هايگر، ( »فعاليت قلب او مختل است

هاي كنوني، پژوهشگران  اي بسيار دور و دراز دارد و در دهه باسيل سل، پيشينه
آيواي و ( گردد سال پيش بازمي 35000اند كه سابقه آن به حدود  ژاپني نشان داده

  .)465ـ75، صص.م2010همكاران، 
 4هاي واكنش زنجيره پلي مراز هاي ديگر در ژاپن كه با استفاده از بررسي پژوهش

هزار ساله نشان  هاي دو را در اسكلت 5ميكوباكتريوم آ.ان.ديانجام شده، وجود 
  .)1459، ص.م2003گاوا و همكاران،  فوسه( داده است
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  پزشكان گذشته درباره سلنظرات 
براساس پاپيروس مصري . اند از دوران باستان، پزشكان با بيماري سل آشنا بوده

تا  3000ه كه متعلق ب )Edwin-Smith papyrus( اسميت، ـ موسوم به ادوين
سلي آگاه بوده و باور  ةجراحان در مصر باستان، از آبس پيش از ميالد است 2500

 بقراط پزشك نامدار يوناني،. ا شكافت و تخليه كردداشتند كه نبايد آنها ر
عنوان بيماري مزمني كه با  هاي باليني سل را به يافته) پيش از ميالد 377ـ460(

ور بوده كه بيماري سرفه، خلط، تعريق و تب همراه است، بيان كرده و بر اين با
اما پس از  .)24، ص.م2001هايگر، ( شود و در فصل پاييز تشديد ميسل، ارثي است 

وي به . ، معتقد بوده كه بيماري سل مسري است).م199ـ129( »جالينوس« ،او
منظور او  هاي دچار سل اشاره كرده، كه احتماالً در شش) توده( 6تشكيل فيما

، .م1990كللند،  مك( شوند بوده كه در سل ريوي ايجاد مي 7هايي توبركلهمان 
  .)2 ، 1هاي  شكل( )400ـ4صص

  

                              
  تنديس جالينوس .2شكل         تنديس بقراط .1 شكل

  

ها و اشكال مختلف بيماري سل  نيز از نشانه پزشكان ايراني در دوره اسالمي
نهم  /سده سوم هجري( »بن سهل ربن طبريعلي «براي نمونه، . اند آگاهي داشته

و سل غدد لنفاوي گردن  8، به سل پوستي»فردوس الحكمه«، در )ميالدي
شكل ( .)325-321، صص.م1928فردوس الحكمه، چاپ برلن ، ( اشاره كرده است 9)خنازير(
3(.  
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، چاپ برلين، آلمان، »بن ربن طبريعلي «كتاب فردوس الحكمه به زبان عربي، اثر  :راست. 3شكل 
  .در كتاب فردوس الحكمه) خنازير(مبحث مربوط به سل غده لنفاوي گردن  :چپ .م1928

  

، پزشك )4شكل ) (.م 925ـ855/ .ق 313ـ251(ابوبكر محمد زكرياي رازي 
، شرح حال بيماري را بيان نموده كه خلط خوني »الحاوي«گرا، در  مشهور تجربه

قصص وحكايات بادي، آ نجم( دچار سل ريوي بوده است داشته و احتماالً) الدم نفث(
 وي همچنين از سل مفصلي سخن گفته است )21، ص.ش1356 ،رازي الحاويمرضي 

  .)249ص .ش 1379آبادي، تاريخ طب،  نجم(
، دانشكده پزشكي تصوير خيالي از رازي، نقاشي بر روي شيشه. 4شكل  

  .انگلستان ـدانشگاه كمبريج، لندن 
(Rhazes, Cambridge University's Medical School, London, England) 

  
  
  
  
  
  

را به  فصلي) 5شكل ( ، ).م1037ـ980/.ق 370ـ248(، ابن سينا »قانون« در كتاب
نويسد كه اين بيماري را بايد از بيماري ربو  بيماري سل اختصاص داده است و مي

وي . شوند زيرا هر دو بيماري سبب سرفه و تنگي نفس مي ؛بازشناخت) آسم(
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ها  افزوده كه در مراحل پيشرفته آن، خطر خونريزي از شش درباره سل ريوي
 و بيان كرده كه سل ريوي سها .وجود دارد كه ممكن است به مرگ بيمار بينجامد

ابن سينا، قانون در ( 11.و پيدايش غار سلي 10زخمي شدن ،التهابي پيش ةدور: مرحله دارد

اسماعيل جرجاني  ،»ذخيرة خوارزمشاهي«ر كتاب د )481، ص21، بخش 3طب، كتاب 
، به مسري بودن بيماري سل اشاره كرده و آن را سبب تب )هجري 6و  5سده (

 ؛5ـ4صص، 3ج  ؛163ص ،1ذخيرة خوارزمشاهي، ج  جرجاني،( طوالني بيماران دانسته است
  .)1380، 172، ص 5 و 4 ج

  
  
  
  
  

  ساز معاصر ايران تصوير ابن سينا اثر استاد زنده ياد ابوالحسن صديقي، نقاش و مجسمه .5شكل 
 

  هاي نوزدهم و بيستم جهاني عليه سل در سده همبارز
هاي  هاي گوناگوني كه در زمينه مبارزه با بيماري سل از گذشته برخالف تالش

آميز  نوزدهم ميالدي چندان موفقيت ةها تا سد ، اما اين تالشبود انجام شده دور
نخستين پزشكي كه شناخت ما را در مورد بيماري سل افزايش داده، . نبوده است

، .م1804بوده كه در سال  ).م1826ـRene Laennec( )1781( 12»رنه الينك«
وي . مشاهداتش از بيماري سل در اجساد مردگان، سخنراني كرده است ةدربار

ساخته تا به صداهاي قفسه سينه  .م1819در سال  را 13نخستين گوشي پزشكي
هاي سل ريوي را در سمع ريه بيان كرده  به خوبي نشانه يو.بيماران گوش دهد 

، در اروپا و »14مرگ سفيد«، موسوم به نوزدهم هنوز بيماري سل ةدر سد. است
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تنها راه حل  ،آمريكا و ساير كشورها شايع بوده و به علت نبود داروهاي ضد سل
بوده و نخستين آسايشگاه  15برپايي آسايشگاه مسلولين براي مراقبت از مسلولين،

گام بعدي، . سيس شده استأمسلولين، در پايان سده نوزدهم ميالدي، در آمريكا ت
، جراح ).م1892ـ1827( »آنتوان ويلمن« توضيح تجربي مسري بودن سل، توسط

را مطرح نموده و آن را  16»اري ناشي از جرمبيم« ةنظامي فرانسوي بوده، كه فرضي
با اين همه، عامل عفوني مولد سل، تا دهه پاياني . منتشر كرده است .م1866در 
همچنان ناشناخته مانده تا آنكه سرانجام پزشك و دانشمند  نوزدهم ميالدي، ةسد

، باسيل .م1882، در سال ).م1910ـRobert Koch(17 )1843( آلماني، روبرت كخ
انجمـن « وي ابتدا كشف خود را در گردهمايي 18.د سل را جدا كرده استمولّ
 را در روز دهم سپس آن ؛بيان نموده. م1882مارس 24، در »ولوژي برلينفيزي

به دليل شناسايي عامل سل توسط كخ، وي در  .آوريل همان سال منتشر كرده است
، .ش1383 ي،ظريف ضيا( جايزه نوبل پزشكي گرديده است ة، برند.م1905سال 
  .)6شكل ()24ـ5صص

 

  
  

شناسي سل، بولتن باليني هفتگي  به زبان آلماني، با عنوان آسيب مقاله روبرت كخة نخستين صفح .6شكل
كخ در اين مقاله ذكر كرده كه طبق آمار، يك هفتم جامعه . 15، شماره .م1882برلين، دهم آوريل 

  .ميرند انساني از بيماري سل مي
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بوده كه از باسيل سل گاوي  19ژ.ث.ديگر، ساخت واكسن بپيشرفت بزرگ 
 »آلبرت كالمت«، شناسان فرانسوي ضعيف شده، توسط دو تن از ميكروب

نيكالس و ( ساخته شده) .م1961ـ1872( »كاميل گرن«و ) .م1933ـ1863(
كار  ، در انسان به.م1921و نخستين بار در سال  )13ـ4 و 43، صص1991همكاران، 

كوبي  كشور، هزاران كودك عليه سل مايه 46، در .م1962تا سال رفته است و 
كوبي ضد سل در بسياري از كشورها اجباري اعالم گرديده  مايه ةاند و برنام شده
توسط چارلز  21يا تست مانتو 20دي.پي.گام مهم ديگر، ابداع آزمون پوستي پي.است

برنده جايزه  .م1909، وي در سال آنبوده كه به خاطر ) .م1944ـ1874(مانتو 
اين  اما حتي با اين دستاوردها،. )193ـ4، صص 2006كولينز، ( نوبل پزشكي شده است

، كشف گرديده، به خوبي مهار ، كه اولين داروي ضد سل.م1950بيماري تا دهه 
بوده كه در سال  ترپتومايسيناس ،نخستين داروي ضد سل .)همان( است نشده

تبار آمريكايي كشف شده و او  دانشمند روسي »آبراهام واكسمن«، توسط .م1944
، .ش1383 ظريفي، ضيا( برنده جايزه نوبل پزشكي گرديده است .م1952در سال 

  .)24ـ5صص
  

  هاي نوزدهم و بيستم ميالدي مختصر مبارزه با سل در ايران در سده ةپيشين
ومير بيماري سل در ايران، در  ها در مورد گستردگي و ميزان مرگ دانسته

هاي نوزدهم و  اين بيماري در سده ةتاريخچ ةهاي پيشين اندك است، اما دربار سده
  .هاي بيشتري موجود است بيستم ميالدي، داده
هاي نوين در مورد سل در ايران، برگرفته از منابع پزشكي  نخستين نوشته

براي نمونه، در سال . اند بيستم پديدار شده ةتدريج از ابتداي سد اروپايي، به
ترجمه شده  »السل ةمعرف«، كتابي از فرانسوي به فارسي به نام .م1900/.ش1279
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ميرزا رضاخان «و مترجم اين رساله،  »اليزه ريبار«لف آن پزشكي به نام ؤكه م
زبور كه با چاپ سنگي در سال م ةاي از رسال نسخه. بوده است »الحكماء صديق
. موجود است) 9877 شمارهبه  (مجلس شورا  ةمنتشر شده، در كتابخان .ش1279

 )7شكل (

      
  .م1900/.ش1279، چاپ سنگي، السل ةمعرفرساله  .7شكل 

  

 ةپژوهشگر معاصر تاريخ دور )Willem Floor( طبق پژوهش دكتر ويلم فلور
قاجار در تهران و ساير شهرهاي  دورة، بيماري سل در ).م1925ـ1794( قاجار

، يكي از علل مهم .م1920/.ش1300طوري كه در دهه  ايران شايع بوده، به
در مورد بيماري سل در  .)25، ص .م2004فلور، ( رفته است شمار مي ومير به مرگ
 )Jacob Eduard Polak( »دكتر ياكوب ادوارد پوالك«شاه،  ناصرالدين ةدور

، نخستين استاد پزشكي مدرسه دارالفنون، كه در سال ).م1891ـ1818(اتريشي 
در كتاب  به دستور اميركبير، به استخدام درالفنون درآمده بود .م1851/.ق1268
سل ريوي را نمي توان در «: ، نوشته است»ايران و ايرانيان«خود، به نام  ةسفرنام

ه موردي كه نُ. هاي موجود محسوب داشت مورد ايرانيان، بومي و در شمار بيماري
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همه از  برخورد كردم، تقريباًه سال طبابت در ميان نژاد سفيد با آن مرض طي نُ
ها ظاهر شد و به  زنان بودند كه چند هفته پس از وضع حمل، اين مرض در آن

وي سپس افزوده كه بيماري سل در  .»سرعت چشمگيري به مرگشان انجاميد
اش  پوالك در سفرنامه. تر است درياي مازندران شايع ةآذربايجان و شهرهاي كنار

ان، در اثر دچار شدن به سل ارزني، نيز سخن گفته از مرگ يك فرانسوي در اير
  .)8شكل ( )487، ص1368سفرنامه، ترجمه  پوالك،( است
  

 
  
  
  

  

  دكتر ياكوب ادوارد پوالك .8شكل
  

  پيشگامان مبارزه با بيماري سل در ايران
، .م1911/.ش 1289هاي سل و آبله در دوره قاجار، در سال  شيوع بيماري به سبب
اي خطاب به مردم، در مورد اهميت حفظ  اطالعيه »الصحه  حفظ اداره«از سوي 

، .ش1382روستايي، ( استهاي مزبور انتشار يافته  تندرستي و هشدار درباره بيماري
تدريج  اقدامات ارزشمندي كه در پايان دوره قاجار انجام شده و به از .)137ـ8صص

اي داشته، برپايي  عمدهدر مهار بيماري شايع عفوني از جمله سل در ايران نقش 
، .ش1350 قدسي،( .بوده است .م1921/.ش1300، در سال »انستيتو پاستور ايران«

 »وزارت داخله«كه زير نظر  »صحيه مملكتي«، رئيس .ش1311مرداد  در )127ص
كرده، پيشنهاداتي در مورد مهار سل مطرح كرده و اعالم نموده كه تنها  فعاليت مي

در دهمين روز پس از تولد و  ژ.ث.بيماري، تزريق واكسن براه پيشگيري از اين 
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انستيتو « و توصيه كرده كه بايد در است تكرار آن در يك سالگي و دو سالگي
  .).ش1382روستايي، ( سيس شودأت ژ.ث.واكسن ب ة، بخش تهي»پاستور ايران

ة تدريج پزشكاني به شيو پس از ورود مفاهيم نوين علمي به پزشكي ايران، به
نخستين پزشكي كه در تهران، در بخش . اند وين به مبارزه با سل پرداختهن

، پزشك »دكتر سياوش شقاقي«كرده،  خصوصي، به درمان بيماران مسلول اقدام مي
پزشك پيشگام . .)م2007 عباسي دزفولي و همكاران،( سوئيس بوده است ةدانش آموخت

 »مسيح دانشوري دكتر«ها با بيماري سل مبارزه كرده،  ديگري كه سال
شكل ( اروپا بوده ةهاي ريوي دانش آموخت ، متخصص بيماري).ش1354ـ1278(
گسترش  سيس وأتحصيالتش را در فرانسه گذرانده بود و در تة كه بخش عمد) 9
اي  نقش عمده .م1937/.ش1315سال  در تهران، در »آباد آسايشگاه مسلولين شاه«

پيشنهادي  ةبرنام، .ش13/6/1317در براي نمونه، دكتر دانشوري  22.داشته است
توسعه عمليات مربوط به مبارزه با سل در بيمارستان مسلولين «ة خود را در زمين

الوزراء نيز در  ه نموده و رئيسئوقت ارا) وزير نخست(الوزراي  به رئيس »آباد شاه
با «: نويسد كند و مي اي خطاب به وزير داخله دستور كمك الزم را صادر مي نامه
دارد كه بايد توجه بيشتري به  آقاي دكتر دانشوري اشعار مي ةسال رونوشت نامار

  .)10شكل ( »آباد بشود و نواقص آنجا را رفع نمايند سناتوريوم مسلولين شاه
  

  

 
  دكتر مسيح دانشوري .9شكل 
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وزير وقت به درخواست دكتر دانشوري  نخستة نام .10شكل 
گسترش برنامه مبارزه با سل  ة، در زمينب به وزارت داخلهخطا

  .ش1317 آباد، در بيمارستان مسلولين شاه
پرست، فرهنگستان علوم پزشكي، كه  اكبر وطن با تشكر از آقايان فريد قاسملو و علي(

. ا.ج ،سازمان اسناد و كتابخانه ملي: منبع. د را در اختيار نگارنده قرار دادندناين ستصوير
  ).ايران
  
  

  
  

انجمن مبارزه با سل و حمايت از  «، .م1944/.ش1323 پس از آن، در سال
ترين اهداف انجمن مزبور، حمايت از مسلولين و  عمده برپا شده و »مسلولين

، .م1945/.ش1324سپس در سال  23.هاي پيشگيري از سل بوده است آموزش روش
، يك مركز درماني به نام )از جمله دكتر دانشوري(اعضاي سي نفره اين انجمن 

 قدسي،( اند سيس نمودهأبراي درمان مسلولين در تهران ت »رستان بوعليبيما«

، انجمن مبارزه با سل و حمايت از .م1946/.ش1325، در سال پس از آن. .)ش1350
اند تا يكي از اعضاي  مسلولين، از مقامات دانشكده پزشكي تهران درخواست كرده

ت امناي أمعرفي نمايند تا در هيعنوان نماينده خود  ت علمي آن دانشكده را بههيأ
و رئيس دانشكده پزشكي نيز، دكتر صادق ) 11شكل (انجمن مزبور شركت كند 

دانشكده پزشكي پاريس و  ةآموخت ، دانش)، قزوين.ش1287زاده (پيروز عزيزي 
  .)12شكل ( به انجمن مزبور معرفي نموده است استاد طب داخلي را

  
. ش1325و حمايت از مسلولين كه در تاريخ  نامة انجمن مبارزه با سل .11شكل 

  .براي مقامات دانشكده پزشكي تهران ارسال شده است
  ).ايران. ا.سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج: منبع. پرست اكبر وطن با تشكر از آقايان فريد قاسملو و علي(
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  دكتر صادق پيروز عزيزي، استاد طب داخلي. 12شكل
  

، مبحث .ش1313سيس دانشكده پزشكي تهران در سال أتچند پيش از  هر
بيماري سل را در مدرسه دارالفنون و مدرسه طب به دانشجويان پزشكي آموزش 

هاي ريوي دانشكده پزشكي تهران، دكتر  اند، اما نخستين استاد كرسي بيماري داده
بوده كه در سال ) 13شكل ) (، رشت.ش1297زاده (شرودي محمدعلي ن

. ه استپرداخت، با سمت دانشيار، در دانشكده پزشكي، به كار .م1942/.ش1320
براي  .م1929/.ش1308دارالفنون بوده كه در سال  ةآموختگان مدرس وي از دانش

 .م1938/.ش1316آموختن طب به دانشكده پزشكي پاريس راه يافته و در سال 
در دانشكده هاي ريوي و سل را  تخصصي بيماري ةالتحصيل شده و سپس دور فارغ

، به ايران بازگشته است و در .م1940/.ش1318پزشكي پاريس گذرانده و در سال 
وي مباني . استادي كرسي سل نايل آمده است ة، به درج.م1948/.ش1327سال 

قواعد و روش  «ساعتي، شامل  32ة نظري و عملي بيماري سل را در يك برنام
املي كه در مشي بيماري اساسي براي تشخيص بيماري، اشكال سل ريوي، عو

شوند، درمان سل ريوي و  هايي كه با سل ريوي اشتباه مي دخالت دارند، بيماري
آموزشي  ةدر برنام .به دانشجويان پزشكي سال پنجم، آموزش داده است پيشگيري

 :هاي پيشگيري سل عناوين مباحثي شامل ، در مورد روشآن دوران دانشجويان در
جدا نمودن مسلولين مسري، ضدعفوني نمودن محل آنان، كشف مسلول، تلقيح «
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راهنماي ( شود ديده مي »فردو بهبود شرايط زندگي و اجتماعي . ژ.ث.وسيله ب به
  ..)ش 1332 انپزشكي،دهاي پزشكي، داروسازي و دن دانشكده

  

                                   
  دكتر شارل اوبرلين .14شكل            دكتر محمد علي نشرودي .13شكل           

  

 بيماري ايران در سل ميالدي، بيستم سده اواسط تا هنوز ها، تالش اين همه اما عليرغم

 ،).م1960ـ1895( »اوبرلين شارل« پروفسور نمونه، براي .است بوده شايعي
دندانپزشكي و داروسازي هاي پزشكي،  شناس فرانسوي كه رياست دانشكده آسيب

چنين نوشته  .م1953/.ش1322، در سال )14 شكل( دار بوده را در تهران عهده
كنند در ايران نادر است، شيوع زياد  اين مرض برخالف آنچه تصور مي« :است

هاي تهران و نظر به اينكه عده زيادي از اشخاص  ويژه در بعضي از قسمت دارد به
كنند ممكن است مرض مزبور  زندگي مي ندح ندارهايي كه تهويه صحي در اتاق

برنامه مبارزه با مرض عبارت است از آگاهانيدن مردم و ايجاد . تهديدآور شود
هاي مخصوص براي يافتن آلودگان و پرورش پرستاران سيار و باالخره  تيمارگاه

ماهانه  ن، نامهيبرلوا( »نفرد ساختن بيماران و درمان آنهاهايي براي م ايجاد آسايشگاه
  .).ش1322دانشكده پزشكي، 
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هاي  ثري عليه بيماريؤم ةهاي انيستيتو پاستور در ايران، مبارز با گسترش فعاليت
، .م1947/.ش1326آغاز شده و در سال  سل و طاعون وبا، هاري، مانند عفوني كشنده

ژ، زير نظر دكتر مهدي قدسي .ث.براي نخستين بار در ايران، واكسن ب
 «، پس از دكتر .م1961وي، در سال . توليد گرديده است) .ش1370ـ1279(

 .).ش1350قدسي،(انستيتو پاستور برگزيده شده است ، به رياست »مارسل بالتازار
  )15شكل (

                   
  دكتر مارسل بالتازار .16شكل     دكتر مهدي قدسي. 15شكل 

  

، كه ).م1971ـ1908( فرانسوي بالتازارالبته پيش از دكتر قدسي، دكتر مارسل 
رياست انستيتو پاستور ايران را برعهده داشته، اقدامات ارزشمندي در راستاي 

هاي رايج عفوني مانند طاعون، آبله و سل  گسترش اين انستيتو و مبارزه با بيماري
  )17، 16هاي  شكل( .).ش 1350قدسي، ( انجام داده بود

  

  

  
آور فرانسوي نيز ديده  نمايي از انيستيتو پاستور در تهران، تنديس لويي پاستور، دانشمند نام .17شكل 

  :برگرفته از .شود مي
(Baltazard M. L' Institut d' Iran, Edite' Par Le Service De Cooperation D' Action Culturelle 
DE L' Ambasade De France en Iran, Teheran; November 2004.) 
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به همت  »ابوحسين«، مركز درماني ديگري به نام .م1948/.ش1327درسال 
 ،»دكتر محمد قاضي«سيس شده و أحمايت از مسلولين، ت انجمن مبارزه با سل و

ها در  هاي ريوي از فرانسه سال ، متخصص بيماري).م1921/.ش1300زاده (
خدمات بسياري در مبازره عليه سل بوده  أكار پرداخته و منش بيمارستان مزبور به

سينه نيز در آن  ة، جراح قفس).ش1382ـ1292( ،»دكتر انورشكي«. است
 18هاي  شكل( ..)م 2007 عباسي دزفولي و همكاران،( كرده است بيمارستان فعاليت مي

  )19و 
  

                                   
  تصوير برگرفته(دكتر انورشكي  .19شكل   ر برگرفتهتصوي(دكتر محمد قاضي  .18 شكل

  )كتاب دكتر عباسي دزفولي و همـكاران از           )اسي دزفولي و همكارانـر عبـكتاب دكت از
  

سال پيش آغاز شده  88يافته عليه بيماري سل در ايران حدود  سازمان ةمبارز
و همكاري  24، با حمايت سازمان جهاني بهداشت.م1952/.ش1331از سال . است

مشترك وزارت بهداري، انيستيتو پاستور، جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق و 
يك مبارزه  ةمركز شمار«در . دانشكده پزشكي دانشگاه تهران آغاز گرديده است

جستجوي آلودگان به باسيل  ةوابسته به وزارت بهداري، در تهران برنام »با سل
 .، انجام شده است»احمد دانشور كترد«سل و شناسايي و درمان بيماران زير نظر 

دكتر دانشور، كارشناس بيماري سل وزارت بهداري بوده و به كمك همكارانش 
 كوبي عليه سل را ابتدا زير مايه ةو با همكاري جمعيت شير و خورشيد سابق، برنام

اند و اين اقدام حتي  انجام داده ور مستقلط به نظر يك كارشناس دانماركي و بعداً
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، .م1954/.ش1333سپس در  ..)ش1350قدسي،( است انجام شده نقاط دور افتاده نيزدر 
كوبي عليه  مايه ةسال  ، نتايج برنامه ده»كنفرانس پزشكي رامسر«دكتر دانشور، در 

 ،واليتي( كرده است هئسل را در گردهمايي مقامات بهداشتي و پزشكان كشور ارا
واكسيناسيون، در بخش سل در انستيتو پاستور، افزون بر برنامه  .)76ص  ،.ش 1389

اروپا بوده،  ةآموخت شناس و دانش زير نظر خانم دكتر طباطبايي، كه ميكروب
اي آغاز شده و خانم دكتر طباطبايي  هاي علمي ارزنده هاي علمي و پژوهش فعاليت
در آن زمان، شيوع سل  .هاي خود را در مورد سل منتشر نموده است فعاليت ةنتيج
روستاي ايران، توسط كارشناساني از انستيتو پاستور  1071شهر و بخش و  120در 

نفر، آزمون  061/845 و با همكاري سازمان جهاني بهداشت بررسي گرديده و در
افراد نتيجه اين % 4انجام شده كه در ) آزمون توبركولين(تشخيصي پوستي سل 
طباطبايي، به مدت چند سال، پس از خانم دكتر  .)جاهمان( آزمون مثبت بوده است

 هاي عفوني و گرمسيري، ، متخصص بيماري).ش1315 زاده(پورتقوا   دكتر مصطفي
كوبي عليه  رياست بخش سل انستيتو پاستور ايران را برعهده گرفته و برنامه مايه

  )20شكل . (سل زير نظر ايشان، تداوم و گسترش يافته است
  

                                   
تمبر پستي منتشر شده از سوي  .21شكل   پورتقوا  دكتر مصطفي .20شكل              

سرخ سابق براي حمايت  جمعيت شير و خورشيد
  .)م2010افشار، .( از مسلولين
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هجده قطعه . م1967تا  1950هاي  سال نبيبه منظور حمايت مالي از مسلولين 
سابق منتشر شده تا عوايد از سوي جمعيت شير و خورشيد سرخ  تمبر پستي

شكل ( .).م2010افشار، ( ه نفع مسلولين مصرف شوددست آمده از فروش آنها ب هب
21(  
  

يكي ديگر از پيشگامان مبارزه با سل، كه عليه بيماري سل در ايران حدود پنج 
بوده ) .ش1389ـ1305( »دكتر ابوالحسن ضيا ظريفي«دهه مبارزه كرده، زنده ياد 

  )22شكل . (است

  
  دكتر ابوالحسن ضيا ظريفي .22شكل 

  

وي ابتدا به . ، در الهيجان به دنيا آمده است.ش 1305دكتر ضيا ظريفي در سال 
داروسازي تهران راه يافته و پس از آن در رشته علوم آزمايشگاهي به  ةدانشكد

، در وزارت بهداري، به كمك .ش1342اواخر سال. د ادامه داده استتحصيالت خو
هاي كشور ايجاد  اي براي آزمايشگاه جهاني بهداشت، تشكيالت تازهسازمان 

 برگزيده »آزمايشگاه رفرانس سل«عنوان رئيس  گرديده و دكتر ضيا ظريفي به
، دكتر ضيا ظريفي راهي فرانسه شده و در انستيتو پاستور .ش1347در سال . دش

دانشگاه در به آمريكا رفته و  1349پاريس به آموختن پرداخته، سپس در سال 
به كار پرداخته  »گاردنر ميدلبروك«مريلند، زير نظر استاد مشهور، پروفسور 

هاي اياالت  مركز كنترل بيماري«مديريت آزمايشگاه را در  ةوي دور. است
، سمت مدير كل .ش1353وي در سال . گذرانده بود »متحده آمريكا
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تا پايان عمر دكتر . م1963از سال  .هاي كشور را برعهده داشته است آزمايشگاه
 25»هاي ريوي پاريس المللي مبارزه با سل و بيماري اتحاديه بين«ضيا ظريفي عضو 

مزبور عضويت داشته  ةبوده و مدت ده سال، در شوراي نويسندگان مجله اتحادي
بوده و به  »ملي مبارزه با سل در ايران ةكميت«افزون بر اين، ايشان عضو . است

ها سمت مشاور  ويژه سل، سال هاي عفوني به زمينه بيماريدليل تجربه و دانش در 
ها  ظريفي، كتاب مرحوم دكتر ضيا. سازمان جهاني بهداشت را برعهده داشته است

تاريخ سل، از « ةهاي علمي، تاريخي و فرهنگي متعددي از جمله در زمين و مقاله
  )23شكل ( ..)ش2،1389ش عزيزي، مجله راينولوژي، ( ستا نوشته» آغاز تا امروز

  

روي جلد تصوير . اثر مرحوم دكتر ضيا ظريفي» تاريخ سل«كتاب  .23شكل 
چاپ سوم، انتشارات ميرماه، (. شود روبرت كخ، كاشف باسيل سل ديده مي

  .)ش 1383تهران، 
  
  
  

  

  وضعيت كنوني سل در جهان و ايران
نوزدهم و بيستم، مبارزه با بيماري سل  ةهاي چشمگير در سد عليرغم پيروزي
كن  نيافته، ريشه  ويژه در كشورهاي توسعه زيرا اين بيماري، به ؛هنوز ادامه دارد

ويروس ( HIVميالدي به بعد، پيدايش عفونت ناشي از  1990از سال . نشده است
الش چ .)7ـ465صص ،2010آيواي، ( ، سبب گسترش سل شده است)مولد بيماري ايدز

طبق تخمين . هاي اخير، پيدايش مقاومت دارويي باسيل سل است در سالديگر 
ميليون نفر در سطح جهان از  8/1، .م 2008، در سال سازمان جهاني بهداشت

 HIVاند كه شامل پانصد هزار مورد مرگ در مبتاليان به عفونت  بيماري سل مرده
به باسيل سل آلوده ، بيش از دو ميليارد نفر در جهان .م2009در سال . بوده است
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اند، يك نفر دچار بيماري  اند و از هر ده نفري كه به باسيل سل آلوده شده شده
پنج  م،2009موجود از بيش از صد كشور در براساس اطالعات . فعال شده است

نشريه سازمان ( اند درصد تمام موارد بيماري سل، به چند داروي ضد سل، مقاوم بوده
نيز نشان  .م2010گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال  ..)م2009 جهاني بهداشت،

بوده % 60ميزان موفقيت درمان  26،دهد كه در موارد سل مقاوم به چند دارو مي
، ، پس از اقداماتي كه عليه بيماري سل).م2010گزارش سازمان جهاني بهداشت، ( است

، بيماري )گرديدو به آنها اشاره (آغاز شده در ايران تدريج  به .ش1297از سال 
، ميزان آن .ش1376در سال طوري كه  طور چشمگيري مهار شده است، به سل به

و كمترين  صدهزار در 5/73در سيستان و بلوچستان با باالترين رقم در كشور، 
، .ش 1385حاتمي، ( در هر صد هزار نفر، مربوط به سمنان بوده است 33ميزان 
در ايران، بيشتر موارد  .ش1380در سال از نظر توزيع سني و جنسي،  )1126ـ7صص

سال بوده و ميزان آن در زنان بيشتر از مردان بوده  50تر از  سل در بيماران مسن
مورد جديد سل، در ايران شناسايي شده كه  9000در همين سال، بيش از . است

ده ويژه  شهرستان زابل، بو ها مربوط به استان سيستان و بلوچستان، به بيشتر آن
شايعي بوده كه  ، سل بيماري نسبتاً.ش1380سال در استان گلستان نيز در . است

در همين سال، كمترين  .ها به اين استان بوده است به سبب مهاجرت زابلي احتماالً
 آزادگان، و نديم( هاي فارس و اصفهان بوده است ميزان بروز سل، مربوط به استان

  .)94ـ7صص، .ش1383
هاي ريوي دكتر مسيح  موزشي پژوهشي و درماني سل و بيماريمركز آ«اكنون  هم

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، از مراكز اصلي مبارزه با  »دانشوري
مظفرالدين شاه . گردد اين مركز به گذشته بازمي ةتاريخچ. سل در ايران است

، به سل ريوي مبتال شده بود و به توصيه پزشكان .م1902/.ش1281قاجار در سال 
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خوش آب و هوا اي  فرانسوي مقرر گرديد كه دوران نقاهت خود را در منطقه
، در منطقه شمال تهران محلي ساخته شد كه پس از مرگ از اين رو. بگذراند

، به همت .ش1310سلولين تغيير يافت و در دهه مظفرالدين شاه، به آسايشگاه م
سيس گرديد و أتر مسيح دانشوري، در آنجا يك مدرسه پرستاري تمرحوم دك

پس از آن، . ا گرديدهاي ديگري در آن برپ بيست شمسي، ساختمان ةسپس، در ده
، بيمارستان دكتر مسيح دانشوري به دانشگاه علوم پزشكي شهيد .ش1365در سال 

هاي  مركز ملي تحقيقات سل و بيماري ،.ش1371و سپس در سال بهشتي پيوست 
 ـ مركز آموزشي«به . ش1377ريوي در بيمارستان مزبور برپا شد و در سال 

تغيير نام  »هاي ريوي دكتر مسيح دانشوري پژوهشي و درماني سل و بيماري
 ةاكنون اين مركز همكار آموزشي سازمان جهاني بهداشت منطق هم 27.يافت

  . ل همكاري داردالمللي مبارزه عليه س مديترانه شرقي است و با اتحاديه بين
آنا «، .ش1389، در فروردين ماه به منظور بررسي وضعيت بيماري سل در ايران

وي در . كشور ديدن كرده است سازمان جهاني بهداشت، ازة نمايند »كاتالدي
هر چند سل در ايران شايع نيست، «: مورد وضعيت كنوني سل در ايران گفته است

اين بيماري فراموش شود و اقداماتي در اين له به اين معنا نيست كه أاما اين مس
افغانستان، آذربايجان و تركمنستان از «: او افزوده است .»راستا صورت نگيرد

كشورهايي هستند كه موارد متعددي از سل مقاوم به درمان در آنها مشاهده شده 
: وي گفته است .»تواند مشكالتي براي كشور ايران ايجاد كند است كه اين امر مي

رساني همگاني  ها در اطالع ثر با بيماري سل، ايدز و ماالريا، رسانهمؤ ةبراي مبارز«
  ».هاي پيشگيري از آن نقش مهمي برعهده دارند در مورد اين بيماري و راه

 در گذشته سال چهلميزان بروز بيماري سل در طول  طبق آمار وزارت بهداشت،
زار نفر جمعيت در سال صد همورد در  142از داشته و كشور روند نزولي 
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بيش از رسيده كه  ،.ش1388 درصد هزار نفر جمعيت در سال 71/13به ش، 1342
مورد بيماري سل گزارش شده  10099تعداد  از. دهد را نشان ميبرابر كاهش  ده

اند و بيشترين ميزان بروز سل در گروه  موارد غيرايراني بوده% 14، .م1388در سال 
28ه استسال به باال بود 65سني 

آمار مركز كنترل سل و جذام، مركز مديريت بيمارها، ( 
 .).م 2010، وزارت بهداشتسايت اينترنتي 

ها  ما همانند خرد پيكراني هستيم كه بر دوش غول« :توان گفت ميدر پايان 
توانيم دوردست را بنگريم نه بدان خاطر است كه ما بلندقامتيم،  ايم، اگر مي نشسته

و براي پي بردن به درستي  »ايم ها نشسته كه بر دوش غول بلكه بدان سبب است
وي . علمي بزرگاني مانند كخ را دوباره بخوانيم ةاين ادعا كافي است كه زندگينام

انساني خود را درباره  ة، انگيز.م1882شناسي سل در سال  در پايان مقاله سبب
ب بهداشتي در هايش در زمينه سل و رابطه اين بيماري با شرايط نامطلو پژوهش
انجامد نيز  كه با ناداري و نبود امكانات مرتبط است و به گسترش سل مي يجوامع

هاي من به خاطر عالقه به بهداشت عمومي  وهشپژ« :اشاره كرده و گفته است
برحسب . اند و من اميدوارم كه كارهايم فوايد زيادي به بار آورند انجام گرفته مردم

كردند و من  عنوان تظاهر يك بدبختي اجتماعي تصور مي عادت تاكنون سل را به
شناسي سل،  كخ، آسيب( »اين شرايط، بيماري نيز كاهش يابدآرزومندم كه با بهبود 

  .)15، شماره .م1882ني هفتگي برلين بولتن بالي
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  نتيجه
انسان با باسيل سل كه تنها چهار  مبارزه طوالني مدت آرزوي كخ و عليرغم

 هنوززيرا  ؛بايد ادامه يابد، نبرد عليه آن ميكرون طول و نيم ميكرون قطر دارد
 كن نشده و ريشه ويژه در مناطق محروم اي از جهان، به در بخش عمده بيماري سل

طبق تخمين كارشناسان سازمان جهاني بهداشت، اگر اقدامات كنوني براي مهار 
م در جهان، حدود يك ميليارد مورد آلودگي  2020نشود، تا سال  تشديد سل 

 36شوند و  ميليون نفر به بيماري سل دچار مي 150جديد با باسيل سل ايجاد شده و 
  .).ش1385، حاتمي( دهند جان خود را از دست مي مسلول ميليون نفر از بيماران

  

  .)ش1377ـ1279(يماري سل در ايران گاهشمار مبارزه با ب .1جدول 
  ، ترجمه از متن فرانسوي توسط صديق الحكماءالسلةمعرف، انتشار كتاب.ش1315

  ، تأسيس آسايشگاه مسلولين شاه آباد به همت مرحوم دكتر مسيح دانشوري.)ش1278-1354(
سمت و انتصاب دكتر محمدعلي نشرودي به وي و سل در دانشكده پزشكي تهرانهاي ري، ايجاد كرسي بيماري.ش1318

 دانشيار اين رشته
 ، تأسيس كرسي بيماري سل در دانشكده پزشكي تهران.ش1320
 ، ايجاد انجمن مبارزه با سل و حمايت از مسلولين.ش1323
 ، تأسيس مركز درماني سل، بيمارستان بوعلي ـ تهران.ش 1324
ت در هيئت امناي انجمن مبارزه ، معرفي دكتر صادق پيروز عزيزي، استاد دانشكده پزشكي تهران براي عضوي.ش1325
  .با سل
  .).ش1379-1279(ژ در انستيتو پاستور ايران زير نظر شادروان دكتر مهدي قدسي .ث.، آغاز توليد واكسن ب.ش 1326
، تأسيس بيمارستان مسلولين، به نام بيمارستان ابوحسين به همت انجمن مبارزه با سل و حمايت از مسلولين در .ش 1327
  تهران
ستيتو پاستور ايران، جمعيت شير و خورشيد سابق، ن، آغاز مبارزه مؤثر عليه سل توسط وزارت بهداري وقت، ا.ش1331

دانشكده پزشكي تهران با حمايت سازمان جهاني بهداشت و انجام واكسيناسيون گسترده و شناسايي آلودگان به باسيل 
  سل

  ه دهساله توسط دكتر احمد دانشور در كنفرانس پزشكي رامسر، ارائه نتايج واكسيناسيون عليه سل در دور.ش1333
، تأسيس آزمايشگاه رفرانس سل با حمايت سازمان جهاني بهداشت و انتصاب زنده ياد دكتر ابوالحسن ضيا .ش1342

 ظريفي به رياست آن
شگاه علوم پزشكي شهيد به دان) آباد سابقبيمارستان مسلولين شاه(، الحاق بيمارستان دكتر مسيح دانشوري.ش 1365
  بهشتي
  بيمارستان مسيح دانشوريهاي ريوي در، تأسيس مركز ملي تحقيقات سل و بيماري.ش 1371
، تغيير نام بيمارستان دكتر مسيح دانشوري به مركز آموزشي ـ پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي ريوي .ش 1377

 دكتر مسيح دانشوري
  .از منابعي است كه در نگارش اين نوشتار از آنها استفاده شده استاطالعات اين جدول برگرفته * 
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 ها نوشت پي

1- Paleopathological studies 
2- Neolithic Period 
3- Iconography 
4- Polymerase chain reaction 
5- Mycobacterial DNA 
6- Phyma 
7- Tubercules 
8- Lupus vulgaris 
9- Scrofula= Cervical TB adenitis 

 Ulcerative stage: برابر -10

 Cavernous stage: برابر -11

 .زيسته است الينك همزمان با حكومت فتحعلي شاه قاجار ميـ 12

13- Stethoscope 
در . خواندند مي» مرگ سفيد«و سل را » مرگ سياه«هاي پيشين در اروپا، بيماري طاعون را  در سدهـ 14

قرن نوزدهم ميالدي، به مدت كوتاهي، سل، به نماد زيبايي تراژيك تبديل شد كه بازتاب آن را در 
 .توان يافت ادبيات و هنر مي

15- TB Sanitarium 
16- Antoine Villemin, Germ- Theory of Disease 

توسط روبرت كخ  ر ايران،د) .م1896ـ1848(عامل بيماري سل، همزمان با حكومت ناصرالدين شاه  -17
 .شناسايي شده است .ش1261فروردين  4برابر با  .م1882مارس  24در 

اند كه مصادف با صدمين سال  مارس را روز جهاني سل نامگذاري كرده 24، روز .م1982در سال  -18
 .اعالم كشف عامل سل توسط روبرت كخ بوده است

19- BCG = Bacillus Calmette Guerin 
20- PPD= Purified protein derivative 
21- Mantoux test=PPDآزمون توبركين يا 

 
 .15، ص.ش1323ـ اساسنامه انجمن مبارزه با سل، 23

24- World Health Organization (WHO) 
25- International Union against Tuberculosis and Lung Diseases (IUTLD) 
26- MDR- TB: Multi drug- resistant TB 

 ، برگرفته از پايگاه اينترنتي بيمارستان مزبور)2010( سيس بيمارستان مسيح دانشوريأتاريخچه تـ 27
http//:www.nritld.ac.ir 

  :پايگاه اينترنتي وزارت بهداشت بنگريد به[ـ براي آگاهي بيشتر 28
]http:// www.cdc.hbi.ir   
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  فهرست منابع

 فارسيمنابع ) الف

 .انتشارات خوارزمي .پنجم اپچ. ايران اميركبير و ).1355. (آدميت، فريدون

 .سال اول .ي دانشكده پزشكي نامه ماهانه .برنامه بهداشت براي ايران . شارل ،ابرلين

انتشارات  :تهران .ژار شرفكندي هه ةترجم .بخش اول .كتاب سوم. قانون در طب ).1370. (ابن سينا
 .سروش

سازمان اسناد و كتابخانه ملي .). م1944/.ش1323. (انجمن مبارزه با سل و حمايت از مسلولين اساسنامه
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