
  :(MDR-TB)سل مقاوم به چند دارو 

.معنا یافته و شروع به افزایش کرد ١٩۴٣بروز مقاومت دارویی در سل با معرفی اولين داروی ضد سل در دنيا در سال 
، سل) در قرن بيستم مصرف آن شروع شد ٧٠که از دهه (اما متاسفانه در ادامه و به دنبال استفاده وسيع از ریفامپين 

چند دارو در جهان ظهور کرد و بسرعت به معضلی اساسی و تهدید کننده برای برنامه کنترل سل بسياری ازمقاوم به 
  .کشورها و در نتيجه جهان بدل شد

آه عمدتًا بدليل استفاده نابجا و غير صحيح از داروهاي اصلي ضد سل( MDR-TBسازمان جهانی بهداشت تعداد موارد جدید
  .برآورد کرده است ٢٠٠٧در سال   ۵١٠۵۴۵ را ) بوجود می آیند

  

جهش ژنتيکی در باسيل اتفاق می افتد؛ اما نکته آن/ از نقطه نظر ميکروب شناسی، مقاومت دارویی بدليل موتاسيون
است که درمان ناقص یا اشتباه اجازه می دهد که باسيل های جهش یافته ای که به داروها مقاوم شده اند به سوش

به این ترتيب که باسيل های حساس به دارو در اثر داروهای ضدسل مصرفی از. مبتال تبدیل شوند غالب در بدن فرد
بين رفته، اما موتانت های مقاوم در حضور درمان های ناقص و اشتباه، زنده مانده، تکثير شده و به سوش غالب در بدن

یز رژیم درمانی استاندارد و کوتاه مدتمتأسفانه همين ویژگی است که باعث می شود تجو. بيمار مبدل می شوند
برای بيمارانی که از ابتدا به باسيل های مقاوم به دارو آلوده شده اند، نه تنها فرد را درمان نکند، بلکه حتی سبب ایجاد

 .مقاومت به طيف وسيع تری از داروهای ضد سل شوند

که این(ی، بالينی و برنامه ای تقسيم می کنند اگرچه دالیل رخداد پدیده مقاومت دارویی سل را به عوامل ميکروب
  :، اما در یک جمله می توان گفت که)عوامل در جدول زیر خالصه شده است

  

  

  

  

  .سل مقاوم به دارو اساسًا یک پدیده ساخته دست بشر است



  

  

  جدول علل بروز مقاومت دارویی در سل در کشورها

عوامل مرتبط با ارائه کنندگان 
 عوامل مرتبط با بيمار عوامل مرتبط با دارو خدمات درمانی

عدم وجود دستورالعمل مناسب و 
 جامع کشوری

عدم تبعيت پزشکان از 
  دستورالعمل کشوری

آموزش ناکافی پزشکان و کارکنان 
  درمانی مرتبط -بهداشتی

  عدم پایش صحيح درمان بيماران

ضعف ساختاری یا اعتباری برنامه 
  کنترل سل

خانواده آن  عدم آموزش بيماران و
  ها

ضعف در اطالع رسانی به مردم 
در زمينه رایگان بودن درمان 
 ضدسل

کيفيت نامناسب دارو

نامنظمی در تأمين برخی 
  داروهای ضد سل

نامناسب بودن شرایط ذخيره 
  سازی دارو

تجویز دوز غلط یا ترکيب نامناسب 
 دارویی

تمکين ضعيف بيماران به درمان

  نا آگاهی بيماران

عدم اطالع از / دسترسی عدم 
  وجود درمان ضدسل رایگان

مشکالت موجود برای ایاب و ذهاب 
  بيماران به مرکز بهداشتی درمانی

نگرش منفی جامعه نسبت به 
  بيماری

  ابتال به سوءجذب

  سوء مصرف مواد/ اعتياد 

  

  :چند نکته 

   ”ریفامپين   و  ایزونيازید “داروی  ٢مورد سل مقاوم به حداقل    :MDR-TBتعریف           •

موردی از سل مقاوم به چند   :(eXtensive Drug Resistant TB = XDR-TB)تعریف سل فوق مقاوم به دارو 
حداقل به یکی از کينولون ها و   دارو که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد کننده ی آن در شرایط آزمایشگاهی

  .نيز مقاومت نشان داده استیکی از داروهای تزریقی خط دوم ضدسل 

    .داروی اصلی ضد سل مقاومند ۴به هر  MDR-TBیک سوم موارد           •

چند سال زنده می مانند و در این مدت قادر به انتقال باسيل سل مقاوم به چند دارو به اطرافيان خود MDR-TBموارد           •
     .هستند

    .روز به روز بيشتر می شود MDR-TB نگرانی در مورد انتشار  TB/HIV co-infectionبا پيشرفت           •

  .، نشانه اي از آنترل ناموفق سل در جامعه است)MDR-TB(پيدايش سل مقاوم به درمان           •

   

  :   M(X)DR-TBمهمترین راه پيشگيری از بروز 

به عبارت .است MDR-TBارد مزمن سل و گسترش ، بهترین راه پيشگيری از بروز مو DOTSاجرای کامل استراتژی 
یعنی تجویز صحيح و تبعيت از راهنمای کشوری مبارزه با سلدیگر، بهترین راه پيشگيری از ایجاد مقاومت دارویی، 

کامل رژیم درمانی حاوی داروهای خط اول ضد سل به صورت تحت نظارت مسقيم روزانه ی یک ناظر مطمئن، عالقمند و
  .آموزش دیده برای موارد سل حساس به دارو است



 درمان صحيح و موثر بيماران مبتال به سل        

  با دوز، ترکيب، طول مدت مناسب و کافی         

   تحت نظارت مستقيم روزانه         

  

 



  
 


