
أبريل 2012عدد 2 30

على  كبيرا  عبئا  يَشكِّل  و  التعفنية.  باألمراض  املرتبطة  الوفيات  أسباب  أكبر  أحد  السل  مرض  يعتبر 
الصحة العامة في العديد من الدول النامية )1(. يَُقدَّر عدد حاالت السل اجلديدة سنويا ب 9.2 مليون 
و منطقة غرب احمليط  إفريقيا، شرق آسيا  تتركز في  احلاالت  من   83% يقارب  ما  وفاة.  مليون   1.7 منها 

الهادي )2(.

النَّكَسات  عدد  يقدر  و   ،)3(  78030 ب   2008 سنة  في  للسل  اجلديدة  احلاالت  عدد  يقدر  املغرب  في 
)rechutes( و فشل العالج )échecs du traitement( ب 15%.

في  السل  بداء  املصابني  املرضى  عند  العالج  بفشل  املرتبطة  العوامل  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف  و 
املغرب.

نوع الدرا�سة و مكانها

جرى هذا البحث في 15 وحدةللصحة العمومية في 
من   60% أكثر من  املراكز تغطي  هذه  اجملال احلضري. 

سكان املغرب.

 )étude prospective( »قمنا بدراسة »استباقية
مت  احلاالت  هذه  السل.  من  جديدة  حالة   1039 حول 
تشخيصها مابني سنة نونبر 2004 و دجنبر 2008. 

كل حالة أُدرجت في الدراسة ابتداء من أول العالج.

نة الدرا�سة َعيِّ

قمنا في هذه الدراسة بإدخال احلاالت اجلديدة لداء السل 
و التي لم تبدأ العالج بعد. حددنا السن في 18 سنة 
 définition( احلاالت  تعريف  اعتمدنا في  و  فما فوق، 
منظمة  طرف  من  املعتمد  التعريف  على   )des cas
الصحة العاملية، كل األشخاص الذين رفضوا املشاركة 
في البحث أو الذين لديهم أمراض مزمنة أخرى أو الذين 
أو مثبطات  يأخذون عالجات من قبيل الكورسيتبرويد 
هؤالء  كل   ،)immunosuppresseurs( املناعة 

األشخاص مت إعفاءهم من املشاركةفي هذا البحث .

البحث استفاد من شرح  كل شخص شارك في هذا 

على  وقع  و  البحث  مقتضيات  و  ألهداف  مستفيض 
املوافقة للمشاركة في هذا البحث.

متت املوافقةعلى محضر الدراسة و)االستبيانات( من 
 comité( طرف جلنة األخالقيات لوزارة الصحة باملغرب

.)d’éthique

اإجراء الدرا�سات و جمع البيانات

املضادة  العقاقير  مبزيج  العالج  املرضى  جميع  تلقى 
املتابعة  و  املساعدة  و  الرعاية  إلى  باإلضافة  للسل 

الطبية و فقا للمعايير و التوجيهات الدولية.

الوطني  البرنامج  توجيهات  على  العالج  في  اعتمدنا 
حملاربة داء السل و التي تتشكل من مرحلتني : املرحلة 
إيزوينازيد،   ، باإليتامبيتول  العالج  على  تعتمد  األولى 
ريفامبيسني و بيرازيناميد ملدة شهرين تليهما املرحلة 
و  إيزونيايد  على  اعتمادا  أشهر  أربعة  ملدة  الثانية 

ريفامبيسني.

 questionnaire face( مت وضع االستبيان وجها لوجه
ملكافحة  الدولي  اإلحتاد  مع  بالتعاون  ذلك  و   )à face
 Union Internationale de( السل و أمراض الرئة 
 lutte contre la tuberculose et les maladies
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pulmonaires(. و قد مت تطوير نسخة باللغة الفرنسية ثم باللهجة 
املغربية الدارجة مبختبر علم األوبئة التابعة لكلية الطب و الصيدلة 

بفاس.

و  التنفسي  اجلهاز  في  مختصني  أطباء  طرف  من  االستبيان  ملئ  مت 
أطباء عامني استفادوا من تكوين ملدة يومني. 

للمرضى  العالج  بنتائج  التعريف  في  الدولية  املعايير  اعتماد  مت  وقد 
االنتهاء  العالج عند  نتائج  املشاركني في هذا البحث. هذا و مت حتديد 
من  ذلك  و  العالج  بعد  أشهر  ثالثة  انقضاء  بعد  كذلك  العالج،و  من 

طرف الطبيب املعالج.

في  االعتماد  مت  الذين  لألشخاص  بالنسبة  العالج  فشل  تعريف  مت 
التشخيص لديهم على وجود عصيات كوخ في البلغم على استمرار 
وجودها بعد 5 اشهر من بداية تلقي العالج . أما بالنسبة لألشخاص 
األعراض  على  بناء  لديهم  السل  تشخيص  على  االعتماد  مت  الذين 
السريرية و الفحص باألشعة، فقد مت تعريف فشل العالج باستمرار 

وجود أعراض سريرية و أعراض في الفحص باألشعة.

اعتبر املرضى منضبطني في أخذ عالجهم في حالة ما إذا أخذوا نسبة 
%80 فما فوق من جرعات العالج واعتبروا بغير املنضبطني في العالج 

في احلاالت األخرى.

اإدارة البيانات و التحليل االإح�سائي

 )statistiques descriptives( وصفية  إحصاءات  استخدمنا 
للحصول على معلومات املرضى الدميوغرافية.

املرتبطة  العوامل  لتحديد   )chi2( و   )student( اختبار  استخدمنا 
بفشل العالج عند مرضى السل.

 significativité des tests( اإلحصائية  االختبارات  داللة  حتديد  مت 
statistiques( في معدل 0.05.

النتائج 

من بني 1035 مصابابداء السل )989 رجال و 50 امرأة(، مت إقصاء312 
لم  الدراسة: 146  هذه  في  املشاركة  تلبيتهم شروط  لعدم  مصابا 
يكملوا العالج، 25 توفوا خالل فترة العالج، 28 نقلوا إلى وحدات أخرى 

لعالج السل و 113 لم تتوفر لديهم معلومات عن نتائج العالج.

معدل السن كان 35 سنة )13.2 ± (، %85 من املرضى كان سنهم 
أقل من 50 سنة. كان %77 يعيشون في اجملال احلضري، و %58 كانوا 
بدون مستوى تعليمي أو بتعليم ابتدائي. في اجململ كان %29 بدون 
2000 درهم بالنسبة ل  عمل. كان الدخل الشهري للمنزل أقل من 
 54.8% و   1.3% كانت  السلبي  التدخني  نسبة  املرضى.  من   71%
يدخنون  كانوا  منهم   46% للمدخنني،  بالنسبة  مدخنني.  كانوا 
بكمية كبيرة )أكثر من 20 سيجارة في اليوم(. في اجلدول )1( عرضنا 

خصائص عينة الدراسة.

فشل  و  عوامل  عدة  بني  العالقة  دراسة  عرضنا   2 رقم  اجلدول  في 
العالج . النسبة العامة لفشل العالج كانت %6.9 و قد وجدنا عالقة 
إحصائية إيجابية بني فشل العالج و التدخني )%9.1 مقابل 4.5%، 
0.01(. كذلك كانت نسبة فشل العالج أكبر عند ذوي دخل أقل من 

عوامل فشل عالج السل في المغرب

جدول )1( : خصائص عينة الدراسة
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2000 درهما منها عند من دخلهم يفوق أكثر 2000 درهما )8.4% 
املرضى  أكبر عند  العالج  %3.3(. وكذلك كانت نسبة فشل  مقابل 
ذوي التعليم أقل من ست سنوات منها عند املرضى ذوي التعليم أكثر 
و كانت نسبة فشل العالج   .)4.5% مقابل   % 8.5( سنوات   6 من 

أكبر عند مستهلكي الكحول.

نقا�ض

هدفنا من خالل هذا البحث دراسة أسباب فشل العالج عند املرضى 
املصابني بداء السل في املغرب.

البحث  هذا  في  وجدنا   .6.9% بحدود  كانت  العالج  فشل  نسبة 
هذه  املنخفض،  الدخل  ذوي  عند  أكبر  كانت  العالج  فشل  نسبة  أن 
بينته  الذي  و  امليدان  هذا  في  عليه  املتعارف  مع  تتماشى  النتيجة 
و  الفقيرة  الفئات  أكثر  السل يصيب  داء  أن  املعروف  أخرى من  بحوث 

ذات الدخل احملدود )5،4(.

وجدنا أيضا ارتباطابني التدخني و فشل العالج حيث أن املدخنني كانوا 
بحوث  نتائج  مع  تتماشى  النتيجة  هذه  العالج.  لفشل  عرضة  أكثر 
ميدانية أخرى )6(. و ميكن تفسير ذلك بنسبة التدخني املرتفعة لدى 

الفئات الفقيرة.

في هذا البحث وجدنا أيضا أن التعليم املنخفض كان عامال مؤثرا في 

نسبة فشل العالج حيث أن املرضى ذوي التعليم املنخفض كانوا أكثر 
عرضة لفشل العالج. من املعلوم أن عالج السل يعتمد على عقارين 
أو أكثر و يتطلب عدة أشهر كل هذا يتطلب التزاما من املرضى إلمتام 
العالج على أحسن وجه. و كلما ضعف مستوى التعليم كلما كان 
االلتزام أصعب الحتمال عدم االستيعاب اجليد ألهمية العالج بطريقة 

منتظمة.

داء  مرضى  عند  العالج  بفشل  التدخني  عالقة  لنا  أثبت  البحث  هذا 
السل. و يدعونا إلى العمل على إجراء بحوث أخرى مع األخذ باالعتبار 

عوامل ميكن أن يكون لها ارتباط بفشل العالج.

خامتة

ملكافحة  الدولة  برامج  دعم  في  البحث  هذا  نتائج  استثمار  ميكن 
التدخني و تنفيذ سياسات فعالة في هذا اجملال للتقليل من استهالك 
من  التحسني  و  األمراض  من  الكثير  من  الوقاية  من  متكن  السجائر 

النجاعة الصحية مبا في ذلك املتعلقة بداء السل.   ●
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