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Abstract

Background and Objectives: Nosocomial infections are associated
with complications, mortality, and imposing high costs.
Staphylococcus aureus is the most common strain causing nosocomial
infections. Colonization of this microorganism in the nose is also a
source of spread of nosocomial infection. In this study, the prevalence
of nasal carriers of this bacterium, was investigated among the staff of
Hazrate Masoumeh Hospital.
Methods: This analytical cross-sectional study was performed on all
the staff of Hazrate Masoumeh Hospital, who were in contact with
patients. A nasal sample was obtained using a sterile swap. The
samples were cultured in a culture medium appropriate for
staphylococcus aureus, and antibiogram was performed for positive
culture sample. Data were analyzed using chi-square, independent tand ANOVA tests. The significance level was considered to be p<0.05.
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Results: Of 90 subjects (25 men and 65 women), 37 subjects were
diagnosed to be Staphylococcus aureus nasal carriers. The prevalence
of Staphylococcus aureus infection had no significant difference
among the participant in term of demographic variables, and 89.7% of
the samples were susceptible to vancomycin, 93.1% to mupirocin,
96.6% to imipenem, 89.7% to oxacillin, and 3.4% to methicillin.
Conclusion: According to the results of this study, which indicate the
high prevalence of the Staphylococcus aureus nasal carriers among the
hospital staff, it is possible to reduce mortality and economic costs in
the hospitals through observation of hygiene practices by the
personnel, who are a source of spread of nosocomial infection and
through proper treatment of the diagnosed cases.
Keywords: Cross infection; Staphylococcus aureus; Disk diffusion
antimicrobial tests.
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بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی
آن در کارکنان بخشهای مختلف بیمارستان حضرت معصومه قم ،سال 1395
جواد تفرجی ،1محمد آقاعلی ،2حسین حیدری

*1

دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :عفونتهای بیمارستانی با عوارض ،بروز مرگ و میر و تحمیل هزینههای

2گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت،

اقتصادی باالیی همراه است .استافیلوکوکوس اورئوس ،شایعترین سوش ایجادکننده عفونت
بیمارستانی است .کلونیزاسیون این میکروارگانیزم در داخل بینی نیز منبعی برای انتشار عفونت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،

بیمارستانی میباشد .در این مطالعه شیوع ناقلین بینی این باکتری ،در میان کارکنان بیمارستان

تهران ،ایران.

حضرت معصومه قم بررسی گردید.

روش بررسی :این مطالعه مقطعی  -تحلیلی ،روی تمامی کارکنان بیمارستان حضرت معصومه
قم در سال  1395که با بیماران در تماس بودند انجام شد .با استفاده از یک سوآپ استریل ،یک

نمونه از بینی  90نفر تهیه شد .نمونهها در محیط کشت مناسب برای استافیلوکوکوس اورئوس
کشت داده شدند و از نمونههای با کشت مثبت ،آنتیبیوگرام تهیه گردید .دادهها با استفاده از
آزمونهای کایاسکوئر ،تی مستقل ،آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری،
کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
یافتهها :از میان  90نفر (شامل  25مرد و  65زن) 37 ،نفر ناقل بینی استاف اورئوس شناسایی
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

شدند .میزان شیوع آلودگی به استاف در بین شرکتکنندگان برحسب هیچ متغیر دموگرافیکی،

حسین حیدری ،گروه کودکان،

تفاوت معنیداری نداشت و  %89/7نمونهها به ونکومایسین %93/1 ،به موپیروسین %96/6 ،به

دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی

ایمیپنم %89/7 ،به اگزاسیلین و  %3/4به متیسیلین حساسیت نشان دادند.

قم ،قم ،ایران؛

نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه که شیوع باالی ناقلین بینی استاف اورئوس را در بین

آدرس پست الکترونیکی:
hoseinheydari3375@yahoo.com

کارکنان بیمارستانی نشان داد ،می توان با رعایت اصول بهداشتی توسط کارکنان که منبعی برای
انتشار عفونت بیمارستانی هستند و با درمان صحیح موارد شناساییشده ،بار ناشی از عوارض جانی
و اقتصادی در بیمارستانها را کاهش داد.

تاریخ دریافت95/7/25 :

تاریخ پذیرش95/9/20 :
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کلید واژهها :عفونت بیمارستانی؛ استافیلوکوکوس اورئوس؛ تست حساسیت آنتیبیوتیکی.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Tafaroji J, Aghaali M, Heydari H. An investigation of the frequency of
Staphylococcus aureus nasal carriers and its antibiotic susceptibility pattern in
the staff of different wards of Qom Hazrat Masumeh Hospital, 2015, Iran.
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1گروه کودکان ،دانشکده پزشکی،

چکیده

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آن در کارکنان ...

جواد تفرجی و همکاران

عفونتهای بیمارستانی به عفونتهایی گفته میشود که در طی

حلق کارکنان است .کلونیزاسیون این میکروارگانیزم در داخل

بستری یا در اثر بستریشدن بیمار در بیمارستان پدید میآید و با

بینی و عدم رعایت اصول بهداشتی ،بهخصوص شستوشوی

پیدایش عوارض ،بروز مرگ و میر و تحمیل هزینههای اقتصادی

دستها توسط کارکنان میتواند منبعی برای انتشار عفونت

باالیی همراه است؛ بهطوریکه از نظر برخی از محققین ،کنترل

بیمارستانی باشد ( .)1میزان ناقلین بینی استاف اورئوس در بالغین

این عفونت ،یک اولویت ملی در آمریکا محسوب میشود (.)1

حدود  %20-40برآورد شده است .البته برحسب فاکتورهای

عوامل متعددی موجب افزایش خطر ابتال به عفونتهای

اپیدمیولوژیک فصلی و محیطی ،حدود  %20از جمعیت ،همیشه

بیمارستانی میشوند که با درمان و تمهیدات الزم درباره آنها

ناقل استاف اورئوس در بینی بوده و  %60نیز بهطور متناوب ناقل

میتوان خطر عفونتهای بیمارستانی را کاهش داد ،ازجمله این

هستند ،درحالیکه  ،%20هرگز کلونیزه نمیشوند .میزان ناقل بودن

عوامل میتوان به استفاده از آنتیبیوتیکهای وسیعالطیف ،استفاده

در برخی شرایط نیز دچار تغییر میشود ،بهطوریکه در معتادان به

از ابزار داخل عروقی به مدت طوالنی ،طوالنیبودن مدت بستری،

مواد مخدر تزریقی ،بیماران مبتال به دیابت وابسته به انسولین،

عدم رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان و حضور افراد ناقل

بیماران مبتال به بیماریهای پوستی و دارای کتترهای داخل

سوشهای عفونت بیمارستانی در بین کارکنان و افراد بستری

وریدی دائمی ،باالتر است .در برخی از شاغلین مانند پزشکان،

اشاره کرد (.)1

پرستاران و کارکنان بیمارستان ،میزان شیوع ناقلین حلق و بینی از

استافیلوکوکوس اورئوس ،شایعترین سوش ایجادکننده عفونت

 %50-90گزارش شده است ( .)4این ناقلین ،ارگانیزم را از

بیمارستانی بوده که با عنوان بیماریزاترین گونه استاف ،علت

وستیبول قدامی بینی به پوست انتقال داده و از این طریق سبب

اصلی عفونت بیمارستانی در زمینه زخم جراحی و دومین علت

اشاعه عفونت بیمارستانی میشوند ( .)6،5با توجه به اهمیت و

پس از استاف کوآگوالز منفی در باکتریمی اولیه ناشی از ابزار

خطیربودن این مسئله در بخشهای مختلف بیمارستان اطفال و

داخل عروقی است ( .)1استافیلوکوک از باکتریهای بدون اسپور

باتوجه به اینکه بخشهای نوزادان و مراقبتهای ویژه نوزادان از

و بسیار مقاوم است که میتواند در بسیاری از شرایط

بخشهای ویژه بهشمار میرود و تاکنون تحقیقی در مورد ناقلین

غیرفیزیولوژیک زنده بماند .این میکروارگانیسم حتی پس از ماهها

این باکتری در میان کارکنان این بخش و نیز مقایسه میزان این

در نمونههای بالینی خشکشده نیز رشد میکند .این کوکسی گرم

باکتری بین پزشکان و پرستاران و دیگر کارکنان در شهر قم انجام

مثبت ،نسبتاً مقاوم به حرارت بوده و محیط با غلظت باالی نمک را

نشده است ،در این مطالعه شیوع این باکتری در تمامی کارکنان

تحمل میکند .بههمین دلیل باوجود کاربرد آنتیبیوتیکهای

بخش مراقبت ویژه نوزادان و نیز دیگر بخشها در بیمارستان

قوی ،بهبود شرایط بهداشت عمومی و کنترل عفونت بیمارستانی،

دولتی اطفال شهر قم (بیمارستان حضرت معصومه) مقایسه و

هنوز استافیلوکوکوس اورئوس بهعنوان یک پاتوژن اساسی انسان

بررسی گردید.

محسوب میشود ( .)2همچنین این ارگانیزم قادر است عفونتهای
مختلفی را بهوجود آورد که از این میان میتوان به برخی از

روش بررسی

عفونتهای پوستی مانند فولیکولیت ،کورک ،کفگیرک ،آبسه و

در این مطالعه مقطعی  -تحلیلی ،حداقل حجم نمونه الزم با

نیز سندرم شوک سمی ،مسمومیت غذایی ،باکتریمی،

درنظرگرفتن شیوع  %37در مطالعه قاسمیان و دقت  ،0/1برابر 90

اندوکاردیت ،سپتیسمی ،استئومیلیت ،پیوآرتریت و عفونت

نفر تخمین زده شد ( .)7جامعه آماری این مطالعه را تمامی

دستگاه ادراری اشاره کرد ( .)3در بسیاری از موارد ،عفونت از

کارکنان شیفتهای صبح ،عصر و شب بخشهای مختلف

طریق کارکنان بیمارستانی که حاوی مخزن عفونت بالقوه هستند

بیمارستان حضرت معصومه (شامل پزشکان ،پرستاران و نیروهای

به فرد بیمار منتقل میشود.

خدمات بیماربر) که با بیماران در تماس بودند ،تشکیل میداد.
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مقدمه

یکی از مخازن استافیلوکوکوس اورئوس به افراد بیمار؛ بینی و

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آن در کارکنان ...

جواد تفرجی و همکاران

اطالعات الزم درباره نحوه پرکردن چکلیست (اطالعات

پروپوزال طرح نیز توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

دموگرافیک) و توضیحات الزم برای جلب همکاری کارکنان به

مصوب گردید.

دو نمونهگیر زن و مرد داده شد .نمونهگیرها چکلیستهای

اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمونهای

مربوط به کارکنان و پزشکان بخشهای مختلف بیمارستان شامل:

کایاسکوئر ،تی مستقل و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

 ،ICUنوزادان ،عفونی ،گوارش ،غدد ،اونکولوژی و بخش

سطح معنیداری ،کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.

استریل ،یک نمونه از بینی تمامی کارکنان شیفت صبح ،عصر و

یافتهها

شب بخشهای مختلف بیمارستان حضرت معصومه (س) تهیه

در ایننن مطالعننه از  90نمونننه گرفتننهشننده از کارکنننان و پزشننکان

گردید .درادامه ،سواپ پنبهای در داخل یک لوله آزمایش (حاوی

بیمارستان 29 ،نمونه ( )%32/2از نظر کشت استاف اورئوس ،مثبت

مایع تریپتیکاز سوی براث استریلشده) ،بهعنوان محیط انتقال قرار
داده شد و برای نمونهگیری مورد استفاده قرار گرفت و به

بودند .میانگین سنی افنراد دارای کشنت مثبنت ( 38±7/2سنال) و
افننراد دارای کشننت منفننی ( 38/3±7/4سننال) ،بننا هننم اخننتالف

آزمایشگاه رفرنس منتقل گردید .نمونهها در محیط کشت مناسب

معنی داری نداشت ( .)p=0/9در بین افنراد دارای کشنت مثبنت9 ،

برای استافیلوکوکوس اورئوس کشت داده شدند و از نمونههای

نفر ( )%31و در بین افراد دارای کشت منفی 16 ،نفر ( )%26/2منرد

مثبتشده ،آنتیبیوگرام تهیه گردید .میکروبشناس همکار طرح،

بودند که از نظر آماری اختالف معنیداری دیده نشد (.)p=0/63

محیطهای کشت افتراقی و آزمایشهای الزم در این زمینه را برای
تشخیص قطعی استافیلوکوکوس اورئوس انجام داد .ضمناً به این

میانگین سابقه کار در افنراد دارای کشنت مثبنت برابنر 12/3±7/3
سال و در افراد دارای کشت منفی برابر با  12/6±7/4سال بنرآورد

نکته توجه شد که تنها از افرادی نمونهگیری شود که  72ساعت از

شنند کننه ایننن اخننتالف از نظننر آمنناری معنننیدار نب نود (.)p=0/85

آخرین زمان مصرف احتمالی آنتیبیوتیک آنها گذشته باشد.

در بین افراد داری کشت مثبت 10 ،نفر پزشک ( )%34/5و  19نفنر

دو نمونهگیر زن و مرد ،به ترتیب کار نمونهگیری از زنان و مردان

از کارکنان ( )%65/5و در بنین افنراد داری کشنت منفنی 13 ،نفنر

شرکتکننده در طرح را انجام دادند .به افرادیکه نمونه کشت

پزشننک ( )%21/3و  48نفننر از کارکنننان ( )%78/7بودننند کننه ایننن

آنها مثبت بود ،پماد موپیروسین جهت درمان داده شد.

اختالف نیز از نظر آماری معنیدار نبود (.)p=0/3

از شرکتکنندگان در طرح ،رضایت آگاهانه اخذ گردید و از نظر

از بین  90نمونه مورد مطالعه ،تعداد  29نمونه دارای نتیجه کشت

رعایت نکات اخالفی طرح ،به آنان اطمینانخاطر داده شد که

مثبت بودند .از این  29نمونه ،کشت  24نمونه ( )%82/8نسبت به

اطالعات جمعآوریشده محرمانه میماند.

ونکومایسین ،حساس و  %17/2دیگر مقاوم بودند (جدول).

جدول :توزیع حساسیت به آنتیبیوتیکها در نمونههای دریافتی از ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی در بیمارستان حضرت معصومه قم

82

آنتیبیوتیک

حساس

مقاوم

ونکومایسین

(24 )%82/8

(5 )%17/2

متیسیلین

(1 )%3/4

(28 )%96/6

موپیروسین

(27 )%93/1

(2 )%6/9

ایمیپنم

(28 )%96/6

(1 )%3/4

اگزاسیلین

(26 )%89/7

(3 )%10/3

کلیندامایسین

(23 )%79/3

(6 )%20/7
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نفرولوژی را تکمیل کردند .سپس با استفاده از یک سوآپ

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آن در کارکنان ...

جواد تفرجی و همکاران

در مطالعه حاضر ،از بین  90نفر {شامل  25مرد ( )%27/7و  65زن

و کمترین شیوع در بین کارکنان خدمات گزارش شد که

( 29 ،})%72/2نفر ( )%32/2ناقل بینی استاف اورئوس شناسایی

برخالف آن در مطالعه حاضر ،میزان شیوع آلودگی به استاف

شدند .میزان شیوع آلودگی به استاف اورئوس در بین

اورئوس در بین شرکتکنندگان برحسب شغل ،تفاوت معنیداری

شرکتکنندگان برحسب هیچ متغیر دموگرافیکی ،تفاوت

نداشت (.)9

معنیداری نداشت ،همچنین شیوع استاف در بین شرکتکنندگان

در مطالعهایکه توسط قاسمیان و همکاران در بیمارستان آموزشی

برحسب سن ،جنس ،میزان سابقه اشتغال و شغل هیچکدام ،تفاوت

مازندران انجام شد ،از بین  84بیمار همودیالیزی 31 ،نفر ()%36/9

معنیداری نداشت.

ناقل استاف اورئوس و از بین ناقلین 23 ،نفر ( ،)%74/2مقاوم به

در بین نمونههای کشت مثبت %82/8 ،نمونهها به

متیسیلین بودند .در مطالعه حاضر نیز تنها  %3/4به متیسیلین

ونکومایسین%93/1،به موپیروسین %96/6،به ایمیپنم  %89/7 ،به

حساسیت نشان دادند که از این جهت نتایج تا حدودی مشابه

اگزاسیلین و  %79/3به کلیندامایسین حساس بودند .همچنین تنها

میباشد .همچنین وی اعالم کرد از بین ایزولههای استاف اورئوس

 %3/4از نمونهها به متیسیلین حساسیت نشان دادند .در مطالعه

مقاوم به متیسیلین 3 ،مورد ( ،)%13مقاوم به ونکومایسین بودهاند و

حاضر در مقایسه با مطالعهایکه توسط  Akhtarدر راولپندی

این میزان در مطالعه حاضر  %82/8بود (.)7

پاکستان برای بررسی ناقلین استافیلوکوکوس انجام گرفت؛ تعداد

در مطالعه  Moyoو همکاران طی بررسی انجامشده از 285

شرکتکننده کمتری بررسی شدند ،اما درصد نمونههای ناقل و

کودک که استافیلوکوک بینی در آنها مثبت شده بود ،حدود

کشت مثبت در مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعه  ،Akhtarبیشتر

 %10/5به متیسیلین %65/8 ،به تریمتوپریم -سولفامتوکسازول،

بود ( %32/2در مقابل  ،)%18/2که احتماالً فاکتورهای

 %27/2به تتراسیکلین %23/7 ،به جنتامایسین و  %4/4به

اپیدمیولوژیک فصلی و محیطی در این نتایج دخیل بودهاند (.)8

سیپروفلوکساسین مقاوم بودند .در مطالعه حاضر ،مقاومت به

میزان شیوع آلودگی به استاف اورئوس در بین شرکتکنندگان

متیسیلین بسیار بیشتر از مطالعه  Moyoبود که احتماالً بهعلت

برحسب هیچ متغیر دموگرافیکی ،تفاوت معنیداری نداشت؛

تفاوت مقاومت آنتیبیوتیکی در نقاط مختلف دنیا میباشد (.)10

درحالیکه در مطالعه  Akhtarمیزان شیوع در بین گروه مامایی

در مطالعه  Gesualdoو همکاران ،مقاومت به متیسیلین%19/8 ،

بیشتر بوده است .البته در مطالعه حاضر ،گروه مامایی بهصورت

گزارش شد که با مقاومت به متیسیلین در مطالعه حاضر بسیار

مجزا بررسی نشدند ( .)8در مطالعه ،Akhtarهمه ایزولهها نسبت

متفاوت است ( Schmit .)11و همکاران نیز با شناسایی  34ناقل

به ونکومایسین ،ایمیپنم و لووفلوکساسین حساس بودند؛

بینی  ،MRSAنشان دادند درمان با موپیروسین ،بهطور قطعی

درحالیکه در مطالعه حاضر %82/8 ،نمونهها به ونکومایسین،

کلونیزاسیون بینی  MRSAرا در  26بیمار از  34بیمار مورد بررسی

 %93/1به موپیروسین %96/6 ،به ایمیپنم %89/7 ،به اگزاسیلین و

از بین برده است (.)12

 %79/3به کلیندامایسین حساس بودند ( .)8این تغییرات میتواند
بهعلت مقاومت آنتیبیوتیکی در محل مورد بررسی باشد.

نتیجهگیری

در مطالعهایکه توسط خلیلی و همکاران در بیمارستان شهید

عفونتهای بیمارستانی با عوارض ،بروز مرگومیر و تحمیل

صدوقی یزد انجام شد از  151نفر کارکنان اتاق عمل %35/9 ،ناقل

هزینههای اقتصادی باالیی همراه است .طبق نتایج این مطالعه،

استاف اورئوس ( %19/2ناقل بینی و  %15/9ناقل از طریق ناخن)

استافیلوکوکوس اورئوس ،شایعترین سوش ایجادکننده عفونت

بودند .در مطالعه حاضر ،درصد نمونههای ناقل بینی در مقایسه با

بیمارستانی است .کلونیزاسیون این میکروارگانیزم در داخل بینی و

این مطالعه بیشتر بود (.)9

عدم رعایت اصول بهداشتی ،بهخصوص شستوشوی دستها و
استفاده از ماسک توسط کنارکننان میتوانند منبعنی بنرای انتنشنار
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بحث

در مطالعه خلیلی ،بیشترین شیوع ناقلین بینی استاف در بین جراحان

جواد تفرجی و همکاران

... بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس بینی و تعیین الگوی حساسیت آنتیبیوتیکی آن در کارکنان

 میتوان،بیمارستانی است و با درمان صحیح موارد شناساییشده

 با توجه به اهمیت و خطیر بودن این مسئله.عفونت بیمارستانی باشد

بار ناشی از عوارض جانی و اقتصادی را کاهش داد و از طرف

 بهنظر، ناقلین بینی استاف اورئوس در این مطالعه%32/2 و شیوع

 بار دیگر بر ضرورت، با مقاومت دارویی مشاهدهشده،دیگر

 بهخصوص شستوشوی دستها،میرسد با رعایت اصول بهداشتی

تجویز درست و بجای دوز مناسب آنتیبیوتیکها توسط پزشکان

و استفاده از ماسک توسط کارکنان که منبعی برای انتشار عفنونت
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