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خالصه
مقدمه
استافیلوکوکوسها ،کوکسيهای گرم مثبت و یكي از عوامل اصلي عفونتها در انسان ميباشند  22.تا  %62افراد سالم
این باکتری را در بیني خود حمل ميکنند .با توجه به اینكه سویههای مقاوم به بتاالکتاماز این باکتری در محیطهای
بیمارستاني پراکنده ميباشد بر ان شدیم که از ترشحات بیني شاغلین بخش اورژانس بیمارستان قائم بوسیله سواپ نمونه
برداری انجام و مقاومت استافیلوکوکهارا نسبت به تعدادی از انتي بیوتیکها بررسي کنیم.

 1گروه علوم آزمایشگاهي -دانشكده علوم پیراپزشكي -

روشکار

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،ایران.

در این مطالعه از ترشحات بیني  122نفر از پرسنل درماني اورژانس بیمارستان قائم مشهد ،در فواصل فروردین99

 2کارشناس سلول مولكولي ،دانشگاه آزاد نیشابور ایران.

لغایت ابان  99نمونه گیری انجام گردید .پس از کشت توسط تستهای بیوشیمایي استافیلوکها بتا الکتاماز شناسایي و

 6کارشناس علوم آزمایشگاه ،دانشكده پزشكي مشهد

توسط روش کربي بایر مقاومت آنها نسبت به انتي بیوتیکها بررسي گردید.

 3لیسانس علوم آزمایشگاه ،دانشكده پزشكي مشهد

Email: safdarih@mums.ac.ir

نتایج
از  122پرسنل شاغل در اورژانس بیمارستان قائم  36نمونه استافیلوکوکوس ارئوس( )%36جدا گردید که  21از آنها بتا
الکتاماز مثبت بودند و شیوع سویههای  MRSAدر بین نمونههای تولید کننده بتاالکتاماز  %9.9بود .پس از انجام تست
حساسیت بیشترین میزان مقاومت به پني سیلین  % 122و بیشترین حساسیت سفوتاکسیم %122و همچنین یک نمونه
نسبت به وانكومایسین مقاوم بود (. )%6/9
نتیجهگیری
افزایش مقاومت آنتي بیوتیک میكروارگانیسمها یكي از جدی ترین مشكالت بهداشتي در جهان است .افرادیكه در
مراکز درماني مشغول به کار ميباشند و دارای  MRSAميباشند باید شناسایي شوند و از آنها خواسته شود که
حدالمقدور ازتماس مستقیم با بیماران اجت ناب داشته باشند و در زمان کار نسبت به سایر اشخاص بخصوص بیماران از
احتیاط بیشتری بر خوردار باشند.
کلمات کلیدی
بتا الکتاماز ،مقاومت استافیلوکوک ،استافیلوکوک اورئوس.
پینوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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استافیلوکوکوس اورئوس ( )MRSAاز معضالت درماني در

مقدمه

استافیلوکوکوس

خرداد-تیر ،99شماره ،2سال 36

اورئوس(Staphylococcus aureus

)کوکسي

بیماران است PBP2a .توسط ژن  mecAرمزگذاری ميشود.

گرم مثبت و کواگوالز مثبت از خانواده میكروکوکسیه ميباشد.

SCCmec (Staphylococcal Cassette

این باکتری جزء باکتریهای بیمارستاني ميباشد بنا براین در

و توسط

)Chromosome mecکه متحرک است ،حمل ميشود

محیط بیمارستان پخش ميباشد .همچنین  22تا %32افراد این

(.)9

باکتری را بصورت فلور طبیعي درقسمت قداميبیني دارند.1(.

این کاست متشكل از سه قسمت mec ،ccr complex

 )2و یكي از عوامل اصلي در بیماریهایي مانند سپتي سیمي،

 J. Region ،complexميباشد .براساس خصوصیات این

اندوکاردیت ،استئومیلیت ،پنوموني ،سندرم شوک توکسیک،

منطقه ژني پنج تیپ اصلي از ( SCCmecتیپهای )VI- I

مسمومیت غذایي ،کربونكل و کورک و غیره را در انسان

وجود دارد که عمدتاً سبب مقاومت به متیسیلین و سایر

ایجاد ميکند .در بیماراني که دارای ضعف سیستم ایمني باشند

بتاالکتامها ميشوند (.) 9،3،9حضور ژن ،mecA

شیوع بیماریهای مذکور و غیره درآنها بیشتر دیده ميشود این

استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین و عدم حضور آن

عفونتها معموال با آنتي بیوتیکها درمان ميشود.

استافیلوکوک اورئوسهای حساس به متیسیلین را ایجاد میكند

استافیلوکوکوسهای که به تمام انتي بیوتیکها بتا الکتام مقاوم

این دسته از استافیلوکوکهای مقاوم در محیط پخش

ميباشندMRSA ،

(Methicillin-Resistant

گردید.استافیلوکوک مقاوم به متي سیلین که بطور اختصار به

)Staphylococcus aureusنامیده ميشود .بجز سفتارولین

آن ) (MRSAگفته ميشود به آنتي بیوتیکهای گروه

وسفتوبای پرول ،حضور این نوع باکتریها در قسمتهای

بتاالکتام مثل پنيسیلین ،متيسیلین ،نافيسیلین ،اُگزاسیلین مقاوم

مختلف بدن ،خصوصاً در بیني افرادیكه در بخشهای بیمارستاني

ميباشند MRSA .یكي از پاتوژنهای اکتسابي بیمارستاني با

مشغول به کار ميباشند به مراتب بیشتر ميباشد( .)6پني سیلین

شیوع باال در سراسر جهان است که مسئول ایجاد طیف وسیعي

اولین آنتي بیوتیكي بود که در سال  1931مورد استفاده جهت

از عفونتهای بیمارستاني مي باشد(.)3

درمان قرار گرفت ،ولي پس از مدت کوتاهي سویههای حاوی

بررسيها نشان داده است کادر پزشكي آلوده (از جمله پزشكان

آنزیم بتاالکتاماز در استافیلوکوک به وجود آمد .عدم اتصال

و پرستاران و حتي نیروهای خدماتي در بخشها) ،منابع شایعي

بتاالکتامها به پروتئینهای باند شونده به پني سیلین PBPs

از اپیدميهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتي بیوتیکها

) (Penicillin-Binding proteinsعلت اصلي مقاومت

در بیمارستان هستند .استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي

استافیلوکوکوس اورئوس به این دسته از آنتي بیوتیکها

سیلین که از محیطهای بیمارستاني جدا ميشوند تحت عنوان

ميباشد .این پروتئینها مسئول ساخت دیواره سلولي باکتری

health care-associated methicillin-resistant
) Staphylococcus aureus (HA-MRSAو آن دسته

بوده و مورد هدف تمام آنتي بیوتیکهای بتاالکتام ميباشند.
 PBP2aدارای وزن  96کیلودالتون و توسط ژن mecA
رمزگذاری ميشود .یكي از زیر گروههای جهش یافته PBPها
است که بدلیل میل اتصالي بسیار پایین به بتاالکتامها و بیان باال
موجب افزایش مقاومت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به
بتاالکتامها ميشود (.)3
تولید این پروتئین جدید با ژنهای  mecموجود در کروموزوم
باکتری مرتبط است و بروز سویههای مقاوم به متیسیلین

که از جامعه جدا میشوند

Community-acquired

methicillin-resistant Staphylococcus aureus
) (CA-MRSAنامیده ميشوند(.)9
ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان عامل اصلي
انتشارعفونتهای استافیلوکوکي به شمار ميروند .با توجه به
وجود  MRSAدر محیطهای درماني بر ان شدیم که نمونه
توسط سواپ ازترشحات بیني کارمندان بخشهای اورژانس
بیمارستان قائم انجام گردد .هنگاميکه یک کارمند دارای

هادی صفدری و همکاران
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62 Cefoxitin

 MRSAميباشد باید احتیاط بیشتری نسبت به شغل او در

میكروگرم 12 Oxacillin ،میكروگرم،

بخشهای بیمارستاني صورت گیرد که ارتباط مستقیم با بیماران

میكروگرم 62 Gentamicin،میكروگرمCeftriaxone ،
میكروگرم 622 Nitrofurantoin ،میكروگرم،

نداشته باشد )6(.

62

روش کار

 122Piperacillinمیكروگرم 2Clindamycin،میكروگرم،

در این مطالعه از  122نفر از پرسنل درماني اورژانس بیمارستان
قائم مشهد ،از پنج واحد اورژانس داخلي ،اعصاب ،جراحي،
اطفال و قلب در فواصل فروردین ماه 99لغایت آبان ماه  99از
ترشحات بیني نمونه گیری انجام گردید .اکثریت شرکت
کنندهها را پرسنل خانم  96نفر ( )%96و  29نفر را آقا ()%29
تشكیل دادند .از هر کدام افراد مورد مطالعه ،توسط دو سواپ
استریل مرطوب از ترشحات بیني نمونه گرفته شد به طوریكه هر
سواپ به اندازه یک سانتیمتر در داخل سوراخ بیني به صورت
چرخشي قرارگرفت و این چرخش پنج مرتبه انجام شد (.)9

 62 aztreonamمیكروگرم،
میكروگرم،

Imipenem

Cefotaxime

62

 12میكروگرم،استفاده شد.

دیسکها به نحوی کنار یكدیگرقرار گرفتند که از لبه پتری 13
میلي متر و فاصله هر دو دیسک از یكدیگر  21میلیمتر بود.
پلیتهای مزبور را در دمای  69درجه به مدت  16ساعت قرار
دادیم .بررسي انتشار دیسک برای هر آنتي بیوتیک بر اساس
 CLSIمورد ارزیابي قرار گرفت قطر هاله ایجاد شده اطراف
دیسک به وسیله خط کش اندازه گیری گردید که بصورت

حساس ،نیمه حساس و مقاوم گزارش گردید .استافیلوکوکس

درمجموع  222نمونه توسط سواب از  122پرسنل شاغل (از دو

ارئوس ATCCجهت کنترل ،مورد استفاده قرار گرفت (.)13

سوراخ بیني) در بخش اورژانس بیمارستان قائم نمونه برداری

نتایج

انجام گردیدو از نظر وجود  HA-MRSAدر این مطالعه

در مجموع از  122پرسنل مشغول به کار در بخشهای اورژانس

مورد بررسي قرار گرفتند .کلنيهای بدست آمده توسط رنگ

بیمارستان قائم نمونه گیری انجام گردید .سن افراد بین 23تا 39

آمیزی گرم کوکسيهای گرم مثبت ،شناسایي و بوسیله

سال (میانگین  )63/9بود 96 .نفر ()%96خانم و  29نفر ( )%29اقا

تستهای بیوشیمایي (کاتاالز،کواگوالز ،قند مانیتولDNAse ،

بودند .پس از انجام تستهای بیوشیمیایي از 222نمونه (از دو

و تست نووبیوسین) مورد بررسي قرار گرفت ( )12و نوع باکتری

سوراخ بیني)  36نمونه استافیلوکوکوس اورئوس ( )%36جدا

از نظر استافیلوکوک ارئوس تشخیص داده شد و سپس با استفاده

گردید.که  21نمونه استافیلوکوکوس ارئوس بتا الکتاماز مثبت

از نیتروسفین استافیلوکوکهای بتا الکتاماز مثبت شناسایي

بدست آمد .میزان استافیلوکوکهای بتاالکتاماز مثبت جدا شده

گردید (صفدری و همكاران) ( .)11سپس تست حساسیت به

از بیني در بین کارمندان بیمارستان قایم  % 62/6که این نسبت در

روش کربي بایر مورد استفاده قرار گرفت جهت انجام تست

پرسنل بخش اورژانس داخلي  11مورد( )%92/6اورژانس

توسط اپلیكاتور چوبي استریل از کلنيهای استافیلوکوک

اعصاب  9مورد( )%21واورژانس جراحي  6مورد()%13/26

ارئوس از سطح محیط جامد نمونه برداشته و شیرابه ای برابر با

بدست آمد .بیشترین استافیلوکوکوس اروئوس بتا الکتاماز

نیم مک فارلند تهیه گردید و با استفاده از سواپ در سطح

مثبت در بیني افراد 23تا  62سال یازده مورد  %92/6و 66-61

محیط مولر هینتون بصورت سفرهای کشت داده شد (.)16 .12

ساله شش مورد  %26/9و در نهایت  69تا  39سال چهار مورد

بدنبال ان از دیسکها آنتي بیوگرام (کارخانه رسكو ساخت

 19در صد بدست آمد( )p<2/29با استفاده از روش کربي بایر

استفاده

تست حساسیت نسبت به استافیلوکوکهای بتا الکتاماز مثبت و

ذیل

میزان مقاومت نسبت به انتي بیوتیکهای انجام گرفت .در مطالعه

 12Penicillinمیكروگرم 62 Vancomycin ،میكروگرم،

حاضر میزان مقاومت استافیلوکوک بتا الکتاماز مثبت نسبت به

19

پني سیلین  %122و بیشترین میزان حساسیت به cefotaxime

کشور

انگلستان

گردید.دیسکهای
62Tetracycline

جهت
انتي

بررسي
بیوگرام

حساسیت
با

غلظتهای

میكروگرمErythromycin،
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Nitrofurantoin90.47%،

 %122بدست آمد .جالب این بود که از نمونههای بدست آمده

ceftriaxone90.47%،

piperacillin90.47%،Oxacillin85/7%،، Imipenem80.9%،

یک نفر به وانكومایسین مقاوم بود( )%6/9میزان حساسیت انتي

Tetracycline

بیوتیکها نسبت به استافیلوکوکهای بتا الکتاماز مثبت به ترتیب

Erythromycin28.6،

aztreonam80.9%،
47.7%،Clindamycin33.3%،

عبارت بودند از:
Vancomycin96.5%،

cefotaxime100%،

Cefoxitin90.47%،

Cefoxitin90.47%،

)جدول Penicillin2%. (1

جدول -7میزان مقاومت آنتي بیوتیكها نسبت استافیلوکوکهای بتا الکتاماز مثبت
در صد مقاومت

مقاومت

در صد حساسیت

حساسیت

تعداد بتا الکتاماز جداشده

نام انتي بیوتیک

شماره

%122

21

%2

2

21

Penicillin

1

% 6/9

1

% 93/9

22

21

Vancomycin

2

11

% 39/9

12

21

Tetracycline

6

% 91/3

19

26/3

3

21

Erythromycin

3

% 13/2

6

% 9/9

16

21

Oxacillin

9

% 9/96

2

% 92/39

19

21

Cefoxitin

3

% 9/96

2

% 92/39

19

21

Cefoxitin

9

% 9/96

2

% 92/39

19

21

ceftriaxone

6

% 9/96

2

% 92/39

19

21

Nitrofurantoin

9

% 9/96

2

% 92/39

19

21

piperacillin

12

% 33/9

13

% 66/6

9

21

Clindamycin

11

% 19/1

3

% 62/9

19

21

aztreonam

12

%2

2

%122

21

21

cefotaxime

16

% 19/1

3

% 62/9

19

21

Imipenem

13

% 92/6
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 2226مشخص شد که  %32افراد دارای استافیلوکوک در بیني و

بحث
افزایش میكروارگانیسمهای مقاوم به آنتي بیوتیکها یكي از
مشكالت جدی در سیستمهای مراقبت بهداشتي در جهان

ميباشد ( .)16-19با توجه به اینكه استافیلوکوکوس اورئوس
جزء فلور نرمال ترشحات بیني افراد سالم ميباشد و همچنین
این باکتری مقاوم به خشكي ميباشد .حال در صورت انتقال
باکتری از ترشحات بیني در روی بالش ،ملحفه ،البسه و غیره
قادر است زنده باقي بماند سپس از آنجا برای افرادی که دارای

 %2از آنها (  6ایزوله) حامل  MRSAدر بیني بودند( .)23در
مطالعهای که در مهدکودک توسط پاداک و همكاران انجام
گردید میزان شیوع استافیلوکوک در بین بچههای مهد کودک
 %3/6گزارش گردید .در مطالعه حاضر در بیمارستان قائم میزان
 MRSAکمتر از  %12بود نشان دهنده اینست که پرسنل
بیمارستان قائم از آلودگي کمتری نسبت به MRSA
برخوردارند.

سیستم ایمني ضعیفتری باشند موجب بیماری ميگردد( .)19در

نتیجه گیری

مطالعه حاضر شیوع استافیلوکوکوس اورئوس ( )%36و

شیوع استافیلوکوک ارئوس و بتا الکتاز مثبت در مكانهای غیر

استافیلوکوکوس بتاالکتاماز مثبت جدا شده از بیني در بین

بیمارستاني به مراتب کمتر نسبت به محیطهای بیمارستاني

کارمندان بیمارستان قایم  %62/6واز این بین  Oxacillinو

ميباشد .همانطور که در بررسيهای مختلف نشان داده شده

 Cefoxitinکمتر از  %12مقاوم بود .در مطالعه توسط

افرادی که در ارتباط با مراکز درماني مشغول به کار ميباشند

 Kannan Sridharaدر سال  2213میزان شیوع  MRSAدر

میزان شیوع

 MRSAدر بیني آنها بیشتر ميباشد نسبت به

بین پرستاران سومین بیمارستان تخصصي هندوستان را

افرادی که در مكانهای غیر بیمارستاني مشغول به کار هستند

%96/6گزارش کرد ( )22و در مطالعهای که توسط ,Ugwu

که این ميتواند زنگ خطری برای کارکنان بیمارستاني و انتقال

Gezcatizn

 MRSAبه بیماران بستری شده در بخشها باشد این گونه

 Agborایالت نیجریه انجام گرفت میزان استافیلوکوکوس

پرسنل باید شناسایي وحتي االمكان از حضور آنها در بخشهای

 MCوهمكاران بر روی دانشجویان کالج

ارئوس جدا شده از بیني را  %92/9گزارش نمود ( .)21مطالعه

بالیني جلوگیری گردد.

فاتح رحیمي و همكاران میزان  MRSAجدا شده را از

تشکر و قدردانی

بیمارستانهای مختلف تهران  %29/9گزارش نموده( )22در
مطالعه  Treesirichod Aruchaو همكاران میزان
استافیلوکوک جدا شده را از ترشح بیني دانشجویان پزشكي در
تایلند را  % 29/9گزارش نمود( )26که تقریباً با نتیجه ما
همخواني داشت .در مطالعه دیگر بر روی جمعیت نظامي و
خانوادههایشان در آمریكا توسط  kennerو همكاران در سال

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
مشهد که هزینه انجام این طرح تحقیقاتي( )1699.361را متقبل
شدند وکلیه پرسنل آزمایشگاه بیمارستان قائم(عج)مشهد
وتماميپرسنل در بخشهای اورژنس که در اجرای هرچه بهتر
این تحقیق همكاری نمودهاند صمیمانه سپاسگزاری ميشود.
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Abstract
Introduction: Staphylococcus aureus is a Gram-positive cocci which is one
of the main infection causes. 20-30% of healthy people carry staphylococcus
in their nasal cavities. Staphylococci resistant to beta-lactam is called
MRSA. Regarding the presence of MRSA in the therapeutic environment.
The sample was taken by swapping from nose secretion of emergency
department staff at Ghaem Hospital. This study aims staphylococcus
resistant to antibiotics.
Materials and Methods: In this study, 100 emergency medical personnel of
Ghaem Hospital in Mashhad were sampled from nasal secretions from
Farvrdin to Aban 1397. Samples were taken by two sterile wet swabs from
nasal secretions and by chemical test, staph coccus was detected and
antibiotic susceptibility test was done by Kirby Bayer method.
Results: From a total of 100 employees in emergency departments of
Ghaem Hospital, 68 samples revealed Staphylococcus aureus (68%), while
21 samples of Staphylococcus aureus were found to be beta-lactamase
positive. Resistance to antibiotics was observed, 100% of samples were
resistant to penicillin and the highest sensitivity to cefotaxime was 100%. It
was notable that one sample was resistant to vancomycin (3.5%).
Conclusion: If an employee has MRSA in nose secretion, they shouldn’t
have direct contact with patients. More caution is needed in hospital
occupations.
Key words: β-lactams, Staphylococcus aurous, taphylococcus resistance
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