استافیلوکوک اورئوس (طالیی) هقاوم
به هتی سیلیي ( Methicillin-Resistant
 )Staphylococcus aureusتَ اختقاس ِهشعا
( )MRSAیکی اص ػوذٍتشیي صیشگًَُْای
اعتافیلْکْک اعت ّ تفاّت آى تا عایش صیش
گًَُْا ،هْثش ًثْدى آًتی تیْتیکُای
هؼوْلی دس دسهاى آى اعت.
اعتافیلْکْک اّسئْط یک کْکغی گشم
هثثت اعت .ایي تاکتشی دس پْعت تذى ًیض
هِنتشیي
اص
یکی
هیؽْد.
دیذٍ
تاکتشیُای آلْدٍ کٌٌذٍ هْاد غزایی
هیتاؽذ .تْکغیي ایي تاکتشی تاػث
عشگیجَ ،اعِال ّ اعتفشاؽ هیؽْد.
استافیلوکوک اورئوس (طالیی) هقاوم
به هتی سیلیي

ایي ًْع اص اعتافیلْکک طالئی تَ آًتی
تیْتیکُای گشٍّ تتاالکتام هثل پٌیعیلیي
ّ
(هتیعیلیيً-افیعیلیي-اُگضاعیلیي)
عفالْعپْسیيُا هماّم اعت تطْسیکَ ایي
آًتی تیْتیکُا دس دسهاى ػفًْتُای دافل
اص آى اثشی ًذاسًذ.

زهرا اسکٌذری

تا ّجْد ایٌکَ تاکتشی دس تذى افشاد عالن ًیض
ّجْد داسد ّلی هماّهت دس هماتل هقشف
آًتی تیْتیکُا هیتْاًذ هٌجش تَ ایجاد
ػفًْتُای ؽذیذ ّ دتی هشگ ؽْد.

()MRSA
واحذ پیشگیری و ارتقاء سالهت

ؽیْع  MRSAتخقْؿ دس ػفًْتُای
تیواسعتاًی ،هشاکض ًگِذاسی تیواساى ،دس
تیواساى داسای صخن تاص ،تیواساًی کَ ّعایل
کاسگزاسی ؽذٍ دس تذى (پشّتض)داسًذ ّ

ُوچٌیي دس تیواساًی کَ ضؼف عیغتن
ایوٌی تذى داسًذ تیؾتش اعت .
عالئن و ًشاًهها
تغیاسی اص افشاد ،ایي تاکتشی سا دس تیٌی تَ
فْست ًالل دول هیکٌٌذ .آىُا ُیچگًَْ
ػالئن تالیٌی ًؾاى دٌُذٍ تیواسی سا
ًذاسًذ.
گغتشػ ػفًْت تؼذ اص جایگضیٌی دس هذل
اّلیَ ،دس هذت  ۴۲تا  ۲۴عاػت فْست
هیگیشد .ػالئن اّلیَ تقْست جْػ یا
تشجغتگی لشهض کْچک پْعتی ّ یا تؾکل
هذل گضػ دؾشات ؽشّع ؽذٍ تتذسیج
گغتشػ یافتَ ّ تضسگتش هیگشدد.
عپظ ػالئن ػوْهی هاًٌذ تة ّ تثْسات
لشهض پْعتی هٌتؾش ظاُش هیگشدد .دس
سّصُای تؼذ ضایؼَ ّعیغ تش ؽذٍ ّ تقْست
کْسک ّ دهل دس آهذٍ توام هٌطمَ هجاّس
ّسم کشدٍ ّ دسدًاک اعت.
دس فْستیکَ اػضای دیاتی تذى سا گشفتاس
کٌٌذ ،هیتْاًٌذ هٌجش تَ گغتشػ ؽذیذ
ػفًْت دس ػضْ ّ ایجاد عٌذسم ؽْک
عوی ،ػفًْت خْى ّ یا راتالشیَ تخشیثی
ؽًْذُ .ش ػضْ دیگش دس تذى هیتْاًذ هثتال
گشدد .اص اًْاع ؽایغ هیتْاى تَ ػفًْت
دسیچَُای للة ،ػفًْت اعتخْاى ّ هفافل
اؽاسٍ ًوْد .دس هْسد ػفًْتُای عطذی ّ

ًغج ًشم ،ایي تاکتشی ایجاد آتغَ هیًوایذ
کَ تایغتی دس اعشع ّلت ایي آتغَُا
تْعظ جشاح ؽکافتَ ّ تخلیَ ؽًْذ.
عواهل خطر
گشٍُّای اجتواػی کَ دس خطش اتتال
ُغتٌذ:









افشاد داسای ًمـ عیغتن ایوٌی
(هثل تیواسی ایذص  -لْپْط  -تیواساى
عشطاًی  -پیًْذ اػضا)
تیواساى هثتال تَ دیاتت
تیواساى هقشف کٌٌذٍ داسُّای
کیٌْلْى
کْدکاى
عالوٌذاى
هؼتاداى تضسیمی
هکاىُای
دس
عاکي
افشاد
ّ
ًظاهی
ػوْهی(پادگاىُای
صًذاىُا)

هْاسدی کَ ًکات تِذاؽتی سػایت ًؾْد
ًیض ؽایغ اعت.
تشخیص
ساٍ افلی تؾخیـ تش پایَ تشسعیُای
هیکشّبؽٌاعی دس آصهایؾگاٍ اعت .تا
سّػُای جذیذ هیتْاى عشیؼتش اص گزؽتَ
تَ تؾخیـ سعیذ .تشای اثثات ّجْد ػفًْت
 MRSAالصم اعت اص تشؽذات هذل ػفًْت
یا اص خْى تیواس ،ادساس ّ یا خلظ عیٌَ
ًوًَْتشداسی ّ دس هذیظ هخقْفی کؾت
دادٍ ؽْد.
ًکتَ هِن ایٌغت کَ چْى جْاب آصهایؼ
کؾت ،هوکي اعت تا چٌذ سّص طْل تکؾذ،
الصم اعت پضؽک هؼالج دس هْاسد هؾکْک
ُشچَ صّدتش دسهاى اًتخاتی خْد سا ؽشّع
ًوایذ ّ تؼذ اص ّفْل جْاب کؾت ،دسهاى سا
اداهَ دُذ.
ضذعفوًی دستها

بیواراى بستری
ادتوال گشفتاسی تیواساى تغتشی دس
تیواسعتاىُا ّ یا دس هشاکض ًگِذاسی تیواس،
تیؾتش اص افشاد دیگش جاهؼَاعت .اًتمال اص
ساٍ کاسکٌاى دسهاًی ّ پشعتاسی ،تخقْؿ دس

تاتْجَ تَ ایٌکَ تاکتشی دس تیواسعتاىُا دس
عطْح هختلف هثل هیض ،فٌذلی ،پشدٍُا ّ
لثاط کاسکٌاى هیتْاًذ ّجْد داؽتَ تاؽذ،
ضذػفًْی عطْح اص اُویت ّیژٍای
تشخْسداس اعت.

اص الکل ،آب اکغیژًَ ،هْاد عفیذ کٌٌذٍ
(تشکیثات داسای کلش) ّ هْادی هثل
کلشُگضیذیي ّ تٌضالکًْیْمکلشایذ ُن تشای
عطْح ّ ُن تشای ؽغتي دعتُا
اعتفادٍ هیؽْد.
ضذػفًْی اتاق پظ اص هشخقی تیواساى،
یکی اص هْاسد هِن کٌتشل ػفًْت دس
تیواسعتاىُاعت کَ تایغتی تَ دلت
سػایت ّ اًجام ؽْد.
ًکات هِن دیگش دس هْضْع ضذػفًْی
ػثاستٌذ اص:




اعتفادٍ اص لثاطُای یکثاس هقشف
تشای تیواس ّ کاسکٌاى.
اًِذام فذیخ ّعایل ّ لثاطُای
هقشف ؽذٍ.
جذاعاصی تیواساى هثتال.

درهاى
داسّی اًتخاتی تشای دسهاى MRSA
ّاًکْهایغیي اعت .آًتی تیْتیکُای
گلیکْپپتیذی هثل ّاًکْهایغیي ّ تیکْپالًیي
تقْست تضسیك ّسیذی ،دس ایي تیواساى
اعتفادٍ هیگشدد .اص پواد هْپیشّعیي
هیتْاى دس دسهاىُای پْعتی ّ صسد صخن
ًاؽی اعتافیلْکک اّسئْط اعتفادٍ کشد.

