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بررسي سل مقاوم به درمان در استان بوشهر بين سالهاي
 8811و 8812
محمدجواد حائرینژاد  ،5نغمه هنرمند  ،0سعيد تاجبخش  ،9مرضيه شاهين ،1
اميد غريبي  ،5کتايون وحدت
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 5مرکز تحقيقات زيست فناوری دريايي خليجفارس ،پژوهشكدهی علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 0گروه بيماریهای واگير ،مرکز بهداشت استان ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 1دانش آموخته پزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 5آزمايشگاه مرکزی سل ،مرکز بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
 1مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدهی علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

(دريافت مقاله -31/5/50 :پذيرش مقاله)31/1/1 :

چكيده
زمينه :در سالهای اخير سل مقاوم به درمان يک تهديد در حال گسترش شناخته شده است .هزينههای درمان سل مقاوم بيش از  522برابر
درمان سل حساس به دارو است ،عوارض درماني بيشتری دارد و نيازمند مديريت طوالني مدت است.
مواد و روشها :نمونههای خلط از کليه ی بيماران مبتال به سل مواجه شده با شكست درمان يا عدم پاسخ به درمان در بين سالهای
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 9گروه ميكروبشناسي و انگل شناسي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

 5911و  5930در استان بوشهر جمع آوری و به بيمارستان دکتر مسيح دانشوری جهت بررسي حساسيت دارويي ارسال گرديد ،در اين
مطالعه از روش  RFLPجهت جداسازی  DNAو از روش  PCR multiplexبرای بررسي حساسيت دارويي استفاده شد.
شكست درمان مواجه شدند و در نهايت  1مورد از آنها به عنوان سل مقاوم به درمان ( )MDRTBگزارش شدند ( 5/5درصد).
نتيجهگيری :آمار بهدست آمده مشابه آمار ارائه شدهی کشوری است و نزديک به استانهای فارس و خوزستان ميباشد ،ولي با اين
وجود بايد از بروز بيشتر  MDRTBبا درمان صحيح و کامل پيشگيری شود.
واژگان کليدی :سل ،مقاومت داروئي ،شكست درمان
* بوشهر ،مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشکدهي علوم زيست پزشکي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
Email: vahdatpg@bpums.ac.ir, vahdatk@gmail.com
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يافتهها :در مجموع در سه سال انجام مطالعه  931بيمار جديد مبتال به سل در استان بوشهر شناسايي شدند که از اين بين  93نفر با

سل مقاوم به درمان 5251 /

حائرینژاد و همكاران

مقدمه

در اين بيماران درمان کوتاه مدت و تحت نظر نيز

سل يکي از کهنترين بيماريهاي شناخته شده و از

مؤثر نبوده و ح تي باعث ايجاد مقاومت به تعداد

عوامل مهم مرگ ومير در سراسر دنياست .عامل
بيماري ،مايکوباکتريوم توبرکلوزيس است که اغلب
ريه ها را درگير مي کند.گرچه تا يک سوم موارد ،ديگر

بيشتري از داروها ميشود (.)5
علل بروز مقاومت دارويي در سل در کشورها شامل:
عوامل مرتبط با ارائه کنندگان خدمات درماني (عدم

مناسب صورت گيرد تقريباً تمامي عفونتهاي ناشي

تبعيت پزشکان از آن ،آموزش ناکافي پزشکان و

از سويه هاي حساس به دارو بهبود مييابند .اگر

کارمندان بهداشتي درماني مرتبط ،بيماران و

درمان انجام نشود ،بيش از نيمي از موارد در طي پنج

خانوادههاي آنان و همچني ن عدم پايش صحيح درمان

سال فوت خواهند کرد .از ميان گونههاي بيماريزا

بيماران ،ضعف ساختاري يا اعتباري برنامهي کنترل

در انسان ،مايکوباکتريوم توبرکلوزيس شايعترين و

سل) ،عوامل مرتبط با دارو (کيفيت نامناسب و

مهم ترين عامل ميباشد (.)1

شرايط ذخيره سازي دارو ،نامنظمي در تأمين برخي

در سال  5002بيش از  2ميليون مورد جديد سل (از

داروهاي ضد سل و تجويز دوز غلط يا ترکيب

تمام اشکال بيماري :هم ريوي و هم خارج ريوي)

نامناسب دارويي) ،عوامل مرتبط با بيمار (ناآگاهي و

به سازمان بهداشت جهاني ( )WHOگزارش شده که

تمکين ضعيف بيماران به درمان ،عدم دسترسي و

بيش از  00درصد موارد آن از کشورهاي در حال

عدم اطالع از وجود درمان ضد سل رايگان،

توسعه بوده است .با اين وجود ،به علت سطح پايين

مشکالت موجود براي اياب و ذهاب بيماران به مرکز

بيماريابي و گزارش دهي ناکامل ،موارد گزارش شده

بهداشتي درماني ،نگرش منفي جامعه نسبت به

فقط حدود  00درصد از کل بيماران را تشکيل

بيماري ،اعتياد /سوء مصرف مواد و ابتال به سوء

ميدهد (.)1
بروز مقاومت دارويي با معرفي اولين داروي ضد سل
در دنيا در سال  1091معنا يافته و شروع به افزايش
کرد .اما متأسفانه در ادامه و به دنبال استفادهي وسيع

جذب ميباشد (.)5
سل مقاوم به درمان ( )MDRTBکه توسط
مايکوباکتريوم توبرکلوزيسي که به دو داروي
()RMPريفامپين و ( )INHايزونيازيد مقاوم است

از ريفامپين (که از دههي  00در قرن بيستم مصرف

ايجاد ميشود ،يک معضل فراگير است که موجب

آن شروع شد) ،سل مقاوم به چند دارو در جهان

بروز مشکالت درماني جدي را در مقابل برنامههاي

ظهور کرد و به سرعت به معضلي اساسي و تهديد

کنترل سل به وجود آورده است (.)1

در نتيجه جهان مبدل شد.

صورت سلي که توسط گونهاي از مايکوباکتريوم

مقاومت دارويي به دليل موتاسيون /جهش ژنتيکي در

توبرکلوزيس که به همهي درمان هاي شناخته شده

باسيل اتفاق ميافتد؛ اين درمان ناقص يا اشتباه است

مقاوم است تعريف کرده است.

که باعث جهش باسيل هاي مقاوم به دارو ميشود لذا
http://bpums.ac.ir
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کننده براي برنامه ي کنترل سل بسياري از کشورها و

 WHOسل کامالً مقاوم به دارو ( )TDRTBرا به
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اعضاي بدن نيز درگير ميشوند .چنانچه درمان

وجود دستورالعمل مناسب و جامع کشوري و عدم

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 5931

/ 5251طب جن وب

در مطالعه اي در هندوستان عوامل مؤثر در ايجاد

ريسک قابل مالحظه اي از انتقال را در بين اين دو

 TDRTBبه صورت عدم دسترسي به داروها،

دسته نشان داده اند ،ولي برخي ديگر از مطالعات اين

پايبندي ضعيف به دوره ي کوتاه درمان دارويي ،دانش

مسئله را تأييد نکردهاند (.)1

ضعيف ،انجام مطالعات و بررسي کيفيت داروهاي

ايران در گروه  50کشور با شيوع باالي سل مقاوم

سل در بخش خصوصي ،شيوع باالي مقاومت در

قرار ندارد ولي با توجه به همسايگي بسياري از اين

مقابل برخي داروهاي نسل دوم در هندوستان و

کشورها با کشور ما نظير هندوستان ،پاکستان ،روسيه،

استفاده از خدمات تشخيصي ارائه شدند ( .)9شيوع

آذربايجان و غيره .لزوم بررسي شيوع و ارائهي

 MDRTBپس از درمان ناموفق موارد جديد سل دو

راهکارهايي براي کنترل آن آشکار ميشود.

برابر افزايش يافته است .بنابراين مهم ترين اولويت در
پيشگيري از آن با درمان مناسب است .در مناطق با

مطالعه ي اخير يک مطالعه ي توصيفي مقطعي بر روي

شيوع باال ،تحقق تست مقاومت جهت مديريت

جامعه ي انساني است که در ميان بيماران جديد مبتال

صحيح و نظارت بر سطوح مقاومت بسيار مهم است.

به سل در دوره ي پنج سالهي  1188-1105در استان

با وجود اينکه ظهور زنجيرههاي مايکوباکتريوم

بوشهر ا نجام گرفت .اين بيماران طبق پروتکل

توبرکلوزيس که به عوامل ضد سل مقاوم هستند يک

کشوري به محض تأييد تشخيص سل تحت درمان

مشکل جديد نيست ،به علت طغيانهاي MDRTB

چند دار ويي قرار گرفتند .در پايان ماه دوم و پنجم

در بيماران آلوده به  HIVاخيراً مورد توجه بيشتري

پس از شروع درمان نمونههاي خلط توسط مرکز

قرار گرفته است (.)2

بهداشت استان بوشهر از بيماران تهيه شد .بيماراني

بر اساس گزارش  ،WHOحدود  980/000مورد

که در پايان ماه دوم اسمير خلط مثبت داشته يا در

 MDRTBو حدود  510/000مرگ ناشي از آن در

پايان ماه دوم اسمير منفي ولي در پايان ماه پنجم

سال  5011در سراسر جهان گزارش شده است (.)0

اسمير خلط مثبت داشتند به عنوان شکست درمان

بيماران آلوده به  HIVدر خطر بيشتري از مقاومت

وارد مطالعه شدند .از بيماران مواجه شده با شکست

دارويي پيشروندهي سل و  MDRTBميباشند .در

درمان نمونه ي خلط جهت تأييد وجود مايکوباکتريوم

مطالعات اخير سطوح  MDRTBکمتر از  1درصد از

و بررسي حساسيت دارويي،با هماهنگيهاي مرکز

موارد جديد و  15درصد از موارد تحت درمان

بهداشت استان به بيمارستان دکتر مسيح دانشوري

ميباشد ( .)2اطالعات نظارتي نشان ميدهند که

ارسال شد.

شيوع سل مقاوم به درمان به بيشترين ميزان ثبت شده

با استفاده از روش ( RFLP

در تاريخ رسيده است ( .)0بررسي هاي انجام شده در

 )Length Polymorphismابتدا مولکول  DNAاز

مطالعات مختلف نشان دهندهي نتايج متناقضي از

نمونهي بيمار خارج گرديده ،سپس توسط آنزيمهاي

احتمال بروز سل در تماس با سل مقاوم به درمان در

محدود کننده زنجيرهي  DNAشکسته و سپس اين
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Restriction Fragment
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مقابل سل حساس به دارو مي باشند .برخي مطالعات
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مقابله با مقاومت دارويي سل به ويژه ،MDRTB

مواد و روشها

سل مقاوم به درمان 5253 /

حائرینژاد و همكاران

اجزاء توسط الکتروفرز از هم جدا گرديده و به يک

نمونه جهت مقاومت نسبت به داروهاي خط دوم نيز

غشاء منتقل گرديدند (.)Southern Blott

مجدداً بررسي ميشد.

پس از آن غشاء شست و شو داده شده و به يک فيلم
 x-rayمتصل گرديد .در نهايت الگوي بهدست آمده از

يافتهها

اين مطالعه با استفاده از اين روش وجود DNA

 108بيمار جديد مبتال به سل در استان بوشهر

مايکوباکتريوم توبرکلوزيس در نمونههاي ارسال شده

شناسايي شدند که شامل  599مرد و  129زن بود .از

تأييد شد .پس از تأييد وجود مايکوباکتريوم ،تست

اين تعداد  10نفر طبق تعريف گفته شده در پايان

حساسيت دارويي روي نمونهها با استفاده از روش

ماه هاي دوم و پنجم به عنوان شکست درمان جدا

 PCR multiplexانجام شد.

شدند که  58نفر مرد و  11نفر زن بودند.

روش  PCR multiplexيک روش گستردهي

از ميان بيماران شکست درمان  0نفر از زندان ارجاع شده

بيولوژي مولکولي براي بسط اهداف متعدد در يک

بودند 5 ،نفر مورد عود بيماري و  9نفر آنها نيز HIV

عمليات منفرد  PCRاست .در اين روش از چندين

مثبت بودند .در نهايت از  10نفر مواجه شده با شکست

جفت پرايمر در يک واکنش مخلوط جهت شناسايي

درمان ،تعداد  0مورد ( 1/2درصد) پس از بررسيهاي

تواليهاي متعدد استفاده ميشود که از لحاظ زمان و

بيشتر در بيمارستان دکتر دانشوري به عنوان سل مقاوم به

نيرو به صرفه است .به عنوان مثال در مطالعهي اخير

درمان ( )MDRTBگزارش شدند که متشکل از  1زن و

مقاومت به چند آنتيبيوتيک همزمان در يک واکنش

 1مرد بودند (جدول  .)1در اين ميان يک مورد مقاوم به

 PCRبررسي شد .در صورتي که در نمونهي ارسال

هر دو خط درمان گزارش شد که پس از بررسيهاي

شده مقاومت به داروهاي خط اول گزارش ميشد.

بيشتر بيمار فاقد  M.Tuberclosisبوده و آلوده به نوعي
از مايکوباکتريومهاي آتيپيک به نام  M.simiaeبود.

جدول  )5تعداد موارد شكست درمان و مقاومت دارويي بين سالهای 5911-30
سال
5911
5913

5935
5930
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زن/مرد

زن/مرد

زن/مرد

حساس/مقاوم

08

1

1

-

()90/58

()1/-

()1/5

()-/-

00

0

5

-

()92/11

()2/1

()1/1

()-/-

00

0

1

-

()92/19

()0/-

()1/-

()-/-

85

19

9

0

()25/10

()15/5

()9/-

()1/0

01

0

1

5

()05/11

()1/8

()1/-

()5/-
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5932

تعداد کل

تعداد موارد شكست درمان

تعداد موارد مقاوم

 +HIVتعداد
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نمونهي بيمار با الگوهاي شناخته شده مقايسه شد .در

در مجموع در ط ول پنج سال انجام اين مطالعه ،تعداد

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 5931

/ 5202طب جن وب

بحث

دهندهي  50درصد مقاومت در ميان بيماران جديد سل

اگرچه سل يک بيماري شناخته شده با اپيدميولوژي

بود (.)0

مشخص است و اصول درمان آن نيز از حدود  00سال

در مطالعه مشابه ديگري در مکزيک که بين سالهاي

پيش شناخته شده و بيش از يک ربع قرن است که

 5005-5008بر روي  101بيمار انجام شد 1/0 ،درصد از

رژيم درمان کوتاه مدت براي آن به کار ميرود ولي

بيماران جديدا مبتال شده به سل  MDRTBبودند و 50

بخشي از بيماران مبتال به سل هنوز در بسياري از نقاط

درصد نيز مربوط به بيماران قبالً درمان شده بود (.)10

جهان و از جمله کشور ما تشخيص داده نشده و يا

در تايوان شرقي در سالهاي  5009-5008يک بررسي

تحت درمان مناسب قرار نميگيرند و متأسفانه در

بر روي  1290بيمار کشت مثبت مبتال به سل انجام

نتيجهي همين کاستيها و افزايش موارد ايدز ،زمينهي

شد که  9درصد از بيماران جديد و  10/0درصد نيز از

پيدايش و انتشار باسيلهاي سل مقاوم به چند دارو

بيماران قبالً درمان شده دچار  MDRTBبودند (.)10

( )MDRTBفراهم آمده است.

بررسي الگوي مقاومت دارويي در مقابل سل ريوي در

هدف از انجام اين مطالعه تعيين تعداد موارد سل مقاوم به

يک بررسي در هندوستان در سال  5011بر روي 100

درمان در استان بوشهر در محدودهي زماني 1188-1105

بيمار مبتال به سل انجام گرفت که  05/9درصد از آنها

 MDRTBو افزايش روزافزون موارد آن بديهي است که
بهدست آوردن آمار استاني و کشوري براي کنترل دقيقتر
بيماري و درمان هرچه سريعتر بيماران مبتال به
 MDRTBبا هدف پيشگيري از گسترش آن و دستيابي

در مطالعهاي که در سال  5015ارائه شد دو گروه از
کارگران معادن استخراج طال در دو کمپاني در جنوب
افريقا از سال  5005تا  5008مورد بررسي قرار
گرفتند .در اين مطالعه  10/9و  52درصد از بيماران به

به اهداف درماني بهتر الزم است .مطالعات متعددي که

عنوان  MDRTBدر دو کمپاني گزارش شدند (.)11

در نقاط مختلف جهان با همين هدف انجام شدهاند که

در سالهاي  5000-5000مطالعهاي در کيپ تاون بر

نتايج مختلفي داشتهاند:

روي کودکان مبتال به سل انجام شد که ميزان مقاومت در

در سال  5008نتايج بررسي مقاومت دارويي افزايش

آنها  8/0درصد در ميان  509بيمار بهدست آمد (.)15

يابندهي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس در يک مرکز

در آمارهاي ارائه شده توسط  WHOديده ميشود که

درماني در شمال تايوان بر روي  011زنجيرهي

کشورهاي هند ،چين ،افريقاي جنوبي و اندونزي به

مايکوباکتريوم از بيماران مبتال به سل انجام شد که در

ترتيب بيشترين شيوع سل را در جهان دارند و چهار

نهايت  50درصد از بيماران به عنوان MDRTB

کشور با شيوع باالي  MDRTBبه ترتيب عبارتند از

در سال  5000در غرب هندوستان مطالعهاي در مورد

در سال  5010آمار تخمين زده شدهي سل در

سطوح مقاومت چند دارويي در مقابل سل در بيماران

خاورميانه  1/000/000نفر ()000/000-1200/000

جديد مواجه شده با شکست درمان انجام شد که نشان

بود .در اين سال )280/000-010/000( 020/000

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.009

شناسايي شدند (.)8

هند ،چين ،روسيه و پاکستان (.)11
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بوده است .با توجه به هزينههاي باالي درماني

 MDRTBبود (.)9

سل مقاوم به درمان 5205 /

حائرینژاد و همكاران

 02درصد از کل موارد سل در خاورميانه در  0کشور

موارد قطعي و مشکوك مبتال به  MDR-TBدر طول

پاکستان ،افغانستان ،سودان ،مغرب ،سومالي ،عراق ،مصر،

سالهاي گذشته رو به افزايش بوده که بخش عمدهاي

ايران و يمن قرار دارند .پاکستان به تنهايي  01درصد از

از اين افزايش بهدليل فراهم سازي داروهاي گرانقيمت

کل موارد سل منطقه را در خود جاي داده است.

خط دوم ضدسل ،ايجاد فرايند ارجاع موارد مشکوك

در سال  ،5010سل مقاوم در منطقه  1/9درصد در بين

از دانشگاههاي علوم پزشکي کشور به بيمارستان

بيماران جديداً مبتال شده و  51درصد در بيماران قبالً

رفرانس کشوري و بهبود سيستم گزارشدهي موارد

درمان شده گزارش شد .تعداد موارد  MDRTBتخمين

مقاوم از بيمارستان رفرانس کشوري به مرکز مديريت

زده شده در منطقه در سال  ،5010در مجموع  19000نفر

بيماريها در طول سالهاي اخير بوده است (.)10

بود که  850مورد آن در همين سال تشخيص داده شده

استانهاي مرزي به خصوص سيستان و بلوچستان و

بودند.

خراسان با توجه به مجاور بودن با کشور افغانستان از

پاکستان به تنهايي  00درصد از MDRTBهاي منطقه را

استانهايي به شمار ميروند که بروز آنها باالست.

با آمار  0000مورد تخمين زده شده در سال  5010شامل

استان گلستان نيز در شمال کشور با توجه به موقعيت

ميشود .اين کشور در ميان  50کشور با شيوع باالي

جغرافيايي و همچنين همسايه بودن با کشورهاي با

 MDRTBدر رتبهي چهارم قرار دارد (.)19

شيوع باالي سل و به علت مهاجرتپذير بودن آن يکي

در سال  5010در ايران  10095مورد جديد سل

از استانهاي آلودهي کشور به شمار ميرود .اکثر

تشخيص داده شدهاند که از اين ميان  2درصد،

مطالعات در مورد سل مقاوم به چند دارو و انواع

 MDRTBبودند ،در کل در سال  990 ،5010مورد سل

مقاومت دارويي از طريق مرکز تحقيقات سل

مقاوم به درمان در ايران شناسايي شدند که شامل 501

بيمارستان مسيح دانشوري و انستيتو پاستور ايران

مورد جديد سل و  100مورد قبالً درمان شده ميباشد.

گزارش شده است و مطالعات اندکي در اين مورد از

طبق گزارش وزارت بهداشت در سال  ،5015ساالنه 00

استانها وجود دارد (.)12

تا  100مورد سل مقاوم در کشور بروز ميکنند که حدود

مطالعهي عباسي در استان گلستان که بر روي 500

 50درصد آنها از کشورهاي همسايه به ايران وارد

بيمار مبتال به سل جديد انجام شد نشانگر شيوع بسيار

ميشوند (.)12

پايين مقاومت دارويي (کمتر از  0/2درصد) در اين

بروز بيماري سل در ايران در سال هاي اخير روند نزولي

منطقه بود (.)18

را نشان مي دهد و از  195مورد در يکصد هزار نفر

نمايي و همکاران در سال  85در استان خراسان (شهر

جمعيت در سال  1191به  11/01در يکصد هزار نفر

مشهد) از بين  02مورد جديد سل کشت مثبت ،تعداد 1

جمعيت در سال ( 1105بيش از  51برابر کاهش)(.)10

مورد ( 9درصد) سل مقاوم (به چهار داروي خط اول

بر اساس مطالعه انجام شده در سال  1000ميزان شيوع

درمان) تشخيص دادند .در اين بررسي ميزان سل MDR

آن به ترتيب در بيماران جديد مبتال به سل ريوي

در اهواز بين سالهاي  01-09حدود  1درصد و در
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جهاني سل را شامل ميشد.

درصد بوده است .بر اساس گزارشات موجود ،تعداد

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.009

مورد جديد تخمين زده شده بود که  0درصد از بار

اسمير مثبت ايراني ،غير ايراني و بهطور کلي  0 ،1و 2

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 5931

/ 5200طب جن وب

است ( .)10در بررسي ديگري که توسط حيدري و

استانهاي مختلف کشور از 0/2تا  50/0درصد گزارش

همکاران در مشهد در سال  80انجام شده ،موارد ابتال به

شده است (.)12

سل  MDRکه باعث قطع داروهاي خط اول درمان در

به نظر ميرسد در مطالعهي اوليه مقاومت در زنان با

بيمار شده بود حدود  9/02درصد گزارش شد (.)50

توجه به تعداد کمتر آنها ،بيشتر است ،اما با توجه به

همچنين در مطالعه توانايي ثاني و همکاران که اخيراً در

محدود بودن تعداد بيماران نميتوان نتيجهگيري کرد.

مشهد بر روي  100مورد سل کشت مثبت انجام شده،

ميزان شکست درمان در ميان بيماران زنداني  0نفر از 55

تعداد  10مورد ( 10درصد) مقاوم به دارو بودند (.)51

نفر مبتال بوده است که در مقايسه با افراد عادي ( 15نفر

در مطالعه ناصرپور و همکاران در منطقه استان سيستان و

از  )100بسيار بيشتر است که اين نکته نشانگر

بلوچستان ،ميزان  MDRدر سال  5000را  10درصد

محدوديتها و مشکالت موجود در روند درمان بيماران

اعالم نمودند (.)55

زنداني است .يکي ديگر از محدوديتهاي طرح وجود

در سال  5000نيز متانت و همکاران  88بيمار مبتال به

سل خارج ريوي است که تشخيص شکست درمان و

سل ريوي کشت مثبت را از نظر مقاومت دارويي مورد

مقاومت دارويي به علت ناتواني در جداسازي نمونهها

بررسي قرار دادند که  15درصد بيماران مراجعه کننده به

دشوار است .همچنين سلهاي خلط منفي که توسط

مرکز بهداشت شهرستان زاهدان مبتال به سل MDR

نمونه برداري و شستشوي برونش شناسايي ميشوند

بودند و هيچ موردي از  XDRگزارش نشد (.)51

وارد مطالعه نشدهاند.

فرازي و همکاران در استان مرکزي ،در بين سالهاي 89

از آنجايي که بيماران مبتال به سل از ابتدا تحت درمان

تا  80تعداد  010نفر مبتال به سل را بررسي نموده و

چند دارويي قرار ميگيرند ممکن است مقاومت به يک

ميزان  MDRTBرا  9/1درصد گزارش کردند (.)59

داروي خط اول توسط داروهاي ديگر پوشش داده شود.

در مطالعهي واليتي و همکاران از بين  190بيمار مبتال به

با توجه به اين نکته در صورتي که در زمان تشخيص

سل در اين مرکز  2/9درصد مبتال به سل  MDRو از

بيماري سل و قبل از شروع درمان ،نمونهها براي

ميان آنها  10/0درصد  XDRTBبودند ( .)52همچنين

مطالعهي مقاومت دارويي بررسي شوند ،احتماالً ميزان

در مطالعهي مسجدي و همکاران که بر روي  5010بيمار

مقاومت دارويي بيش از موارد به دست آمده خواهد بود.

کشت مثبت انجام گرفت ،تعداد  111مورد ( 2/2درصد)
مبتال به سل  MDRبودند که در ميان بيماران مبتال به سل

سپاس و قدرداني

مقاوم به هشت داروي خط دوم بودند که به عنوان

مرکزي استان بوشهر و آزمايشگاه بيمارستان مسيح

 XDRTBگزارش شد ( .)50در مطالعهي شميعي و

دانشوري تشکر و قدرداني به عمل آورند.

همکاران روي  298بيمار جديد کشت مثبت  5/8درصد
موارد  MDRTBاعالم شد (.)50
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 MDRدر اين بررسي ،مجموعاً  15مورد ( 10/0درصد)

نويسندگان برخود الزم ميدانند از کليه پرسنل آزمايشگاه
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شيراز در سالهاي  09-02حدود  5درصد گزارش شده

بهطور خالصه ،شيوع سل مقاوم به چند دارو در

5209 / سل مقاوم به درمان

حائرینژاد و همكاران
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Abstract

Background: MDRTB has been identified as a developing threat , in recent years. MDRTB treatment
costs 100times more than sensitive TB and requires intensive long time management and it has more
health complications.
Materials & Methods: sputum samples were collected from all new cases of TB that faced with treatment
failure in bushehr province between 2009 and 2013, and sent to Dr.Masih Daneshvari hospital for drug
susceptibility test. In this study RFLP method was used for DNA isolation and PCR multiplex was used to
assess drug sensitivity.
Results: we found 398 new cases of TB in three years of study, and 39 patients faced with treatment
failure, finally six of them were reported as MDRTB (1.5%).
Conclusion: our data are close to the national statistics, however it is necessary to prevent further spread
of resistant TB.
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