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Abstract
Backgroung and Objetives: Staphylococcus aureus is an important
cause of infection in hemodialysis patients.The purpose of this study
was to investigate the prevalence rate of S. aureus carriers in
hemodialysis patient and the antibiogram of all isolated samples.
Methods: In this descriptive study, 244 hemodialysis patients (under
hemodialysis in Kamkar Hospital in Qom), were included. Patients’
information were collected using a questionnaire, then, nasal swabs
were taken from the depth of the anterior nasal vestibule and were
cultured. To perform antibiogram, discs of vancomycin, erythromycin,
clindamycin, cefazolin, cotrimoxazole, doxycycline, rifampin,
methicillin, and imipenem, were used.
Results: In this study, among 244 patients, (141 men and 103 woman),
25% were S. aureus carrier, of them, 11.5% were methicillin-resistant
(MRSA) and 85.2% were methicillin sensitive (MSSA). The highest
frequency (46.3%) was in the age group of 40 to 60 years. The most
frequency in terms of duration of hemodialysis was reported in the age
group of 1 to 5 years (51.6%) and in terms of the type of underlying
disease for diabetes (30.7%). The most frequency in terms of duration
of underlying disease was in the age group of 1 to 10 years (39.8).
Most patients (85.7%) had not been hospitalized in the past one month,
and most of them, were anemic (82.4%). There was a significant
relationship between the positive culture result and hemoglobin level
(p=0.08). Also, there was a significant relationship between duration of
the underlying disease and positive culture result (p=0.05).
Conclusion: According to the results of this study, significant
prevalence rate of S. aureus nasal carriers in dialysis patients and their
relative high resistance to methicillin, recommends the need for followup and treatment of theses patients.
Keywords: Nose; Staphylococcus Aureus; Renal Dialysis; Drug
Resistance, Bacterial; Qom, Iran.
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)(Original Article

بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی در
بیماران همودیالیزی بیمارستان کامکار شهر قم
6

نازنین ضیاءشیخاالسالمی ،*1حلیمه اجرایی ،2کیانا وفایی ،3شهرام ارسنگ ،4حسین ثقفی ،5جواد خدادادی ،1مهناز تشکری
1گروه بیماریهای عفونی ،دانشگاه علوم

چکیده

پزشکی قم ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ،عامل اصلی عفونت در بیماران همودیالیزی

2دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

است .این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس در بین بیماران

3بیمارستان کامکار ،دانشگاه علوم

همودیالیزی بیمارستان کامکار همراه با آنتیبیوگرام نمونههای جداشده انجام شد.

پزشکی قم ،قم ،ایران.

روش بررسی :در این مطالعه توصیفی 244 ،بیمار همودیالیزی (تحت همودیالیز بیمارستان

4گروه اپیدمیولوژی و آمار ،دانشگاه

کامکار شهر قم) وارد مطالعه شدند .ابتدا اطالعات این بیماران از طریق پرسشنامه جمعآوری شد،

علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.

سپس با استفاده از سواپ استریل ،نمونه از عمق وستیبول قدامی بینی تهیه و کشت داده شد .جهت

5گروه نفرولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی
قم ،قم ،ایران.
6گروه آزمایشگاه پارامدیکال ،دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران

آنتیبیوگرام ،از دیسکهای ونکومایسین ،اریترومایسین ،کلیندامایسین ،سفازولین،
کوتریموکسازول ،داکسیسیکلین ،ریفامپین ،متیسیلین و ایمیپنم استفاده شد .دادهها به کمک
آزمون کایدو در سطح معنیداری p=0/05 ،تحلیل شدند.
یافتهها :در این مطالعه توصیفی ،از میان  244بیمار ( 141مرد و  103زن) %25 ،ناقل بینی
استافیلوکوکوس اورئوس بودند که از این تعداد %11/5 ،مقاوم به متیسیلین و  %85/2حساس به
متیسیلین بودند .بیشترین فراوانی ( )%46/3در گروه سنی 40-60 ،سال مشاهده گردید .بیشترین

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

نازنین ضیاءشیخ االسالم ،گروه
بیماریهای عفونی ،دانشگاه علوم
پزشکی قم ،قم ،ایران؛

فراوانی بیماران از لحاظ مدت همودیالیز در گروه  1-5سال ( )%51/6و از نظر نوع بیماری
زمینهای در دیابت ( )%30/7گزارش شد .بیشترین فراوانی ( )%39/8از لحاظ مدت بیماری زمینهای
در گروه 1-10سال بود .بیشتر بیماران ( )%85/7در یکماه اخیر در بیمارستان بستری نشده بودند و
اکثراً ( )%82/4آنمیک بودند .بین نتیجه کشت مثبت و میزان هموگلوبین ،رابطه معنیداری دیده
شد .همچنین بین مدت بیماری زمینهای و نتیجه کشت مثبت ،رابطه معنیدار بود (.)p=0/05

آدرس پست الکترونیکی:
n_sheikholeslam@yahoo.com
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نازنین ضیاءشیخاالسالمی و همکاران

مقدمه

عوامل میتوان به عدم رعایت نکات بهداشتی توسط کارکنان و

استافیلوکوکوس اورئوس ،شایعترین سوش ایجادکننده عفونت

حضور افراد ناقل سوشهای عفونت بیمارستانی در بین کارکنان و

بیمارستانی بوده که با عنوان بیماریزاترین گونه استاف ،علت اصلی

افراد بستری اشاره کرد ( .)7ابتال به عفونتهای تهاجمی

عفونت بیمارستانی در زمینه زخم جراحی و دومین علت پس از

استافیلوکوکوس اورئوس در بیماران همودیالیزی ،ساالنه %3-4

استاف کوآگوالز منفی در باکتریمی اولیه ناشی از ابزار داخل

( 2برابر سایر بیماران) گزارش شده است .این بیماران عالوه بر

عروقی است ()1؛ بههمین دلیل باوجود کاربرد آنتیبیوتیکهای

اینکه بهعلت ضعف سیستم ایمنی در معرض ابتال به عفونت و

قوی و بهبود شرایط بهداشت عمومی و کنترل عفونت بیمارستانی،

دستکاریهای عروقی بیشتری قرار دارند ،میتوانند منبع عفونت

هنوز این باکتری بهعنوان یک پاتوژن اساسی انسان محسوب

برای دیگران نیز باشند (.)8

میشود.

در این مطالعه سعی گردید شیوع ناقلین بینی در بیماران

این ارگانیسم بخشی از فلور نرمال انسانی بوده که قادر است

همودیالیزی مشخص شود تا بتوان در وهله بعد با اقدامات الزم

بهواسطه داشتن توکسینهای مختلف ،عفونتهای مختلفی ایجاد

جهت ریشهکنی یا به حداقلرساندن میزان ناقلین توسط درمان با

کند .آنزیمهای مختلف این میکروارگانیسم همچون کاتاالز،

موپیروسین ،میزان عفونتهای بیمارستانی را کاهش داد و در

کواگوالز و هیالورونیداز در پاتوژنیسیته عفونتهای زخم بعد از

جلوگیری از عوارض در بیماران بستری به کاهش آالم آنان و

اعمال جراحی ،عفونت محل کاتترهای وریدی ،عفونت نسج نرم،

کاهش مدت بستری کمک کرد ( .)10،9باتوجه به اینکه چنین

آندوکاردیت ،عفونت مفاصل ،سندرم شوک سمی ،باکتریمی

مطالعهای تاکنون در بخش دیالیز در شهر قم انجام نشده بود؛ این

و ،...مؤثر بوده است ( .)2مطالعات نشان دادهاند عفونتهای

مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع ناقلین استافیلوکوکوس

مهاجم در بیماران ناقل استاف اورئوس نسبت به بیماران غیرناقل

اورئوس در بین بیماران همودیالیزی بیمارستان کامکار همراه با

بیشتر است (.)3

آنتیبیوگرام نمونههای جداشده صورت گرفت.

میزان ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس در بالغین ،حدود
 %20-40برآورد شده است ( .)4میزان ناقل بودن در برخی شرایط

روش بررسی

بیشتر میشود؛ برای مثال در بیماران مبتال به دیابت وابسته به

این مطالعه به روش توصیفی بر روی  244بیمار بخش همودیالیز

انسولین ،بیماران مبتال به اگزما و بعضی بیماریهای پوستی و

(شیفت صبح و عصر بیمارستان کامکار) در سال 1392-1393

بیماران دارای کتترهای داخل وریدی دائمی ،باالتر است (.)1

انجام شد .روش نمونهگیری بهصورت سرشماری بود .پرسشنامه

مقاومت استافیلوکوکوس در دنیا روزبهروز در حال افزایش است

توسط بیمارانیکه تمایل به شرکت در مطالعه داشتند ،تکمیل

( .)5،6عوامل خطری که در کلونیزاسیون عفونت  MRSAنقش

گردید.

دارند عبارتند از:

سؤاالت پرسشنامه شامل :اطالعات دموگرافیک و نوع بیماری

 تماس مکرر با مکانهای بهداشتی و درمانی از قبیل

زمینهای {فشارخون – سنگ کلیه – تروما به کلیه و دیابت (تحت

بیمارستانها؛

نام بیماری زمینهای)} ،مدت بیماری زمینهای ،مدت همودیالیز،

 وجود کاتترهای وریدی و تراکئوستومی؛

تابعیت ،سابقه بستری در یکماه اخیر و میزان هموگلوبین ،مدت

 بستریشدن طوالنیمدت؛

دیالیز و بیماری زمینهای بود .نمونه از بخش قدامی بینی این

 تعداد و روش جراحی که روی بیمار انجام شده است.

بیماران با استفاده از سواب پنبهای استریل تهیه گردید .سواب

عوامل متعددی موجب افزایش خطر ابتال به عفونتهای

پنبهای در داخل یک لوله آزمایش (حاوی مقداری مایع آبگوشت

بیمارستانی میشود که با درمان و تمهیدات الزم درباره آنها

مغذی (ساخته شرکت پادتن طب) بهعنوان محیط قرار گرفت و

میتوان خطر عفونتهای بیمارستـانی را کاهـش داد ،ازجملـه این

سریع به آزمایشگاه فرستاده شد ،سپس نمونهها در محیط کشت

68

آگار خوندار کشت داده شدند.
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره دوازدهم ،شماره سوم ،خرداد 1397

بررسی شیوع ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی در ...

جهت تشخیص استافیلوکوکوکوس اورئوس از تستهای کاتاالز،

نازنین ضیاءشیخاالسالمی و همکاران
جدول شماره  :1فراوانی بیماران بر حسب نوع بیماری زمینهای
فراوانی

درصد

دیابت

75

30/7

بیماری کلیوی

42

17/2

) 30میکروگرم) ،کوتریموکسازول ) 1/25/23/75میکروگرم)،

فشارخون

60

24/6

داکسیسیکلین ) 30میکروگرم) ،ریفامپین ( 5میکروگرم(،

سنگ کلیه

3

1/ 2

متیسیلین ( 5میکروگرم ( و ایمیپنم ( 10میکروگرم( (ساخته

تروما

4

1/ 6

شرکت پادتن طب) (پادتن طب-ایران) که بر روی استافیلوکوک

پرهاکالمپسی

3

1/ 2

متفرقه

21

8/ 6

نامعلوم

36

14/7

کواگوالز و  DNaseاستفاده شد .جهت آنتیبیوگرام ،از
دیسکهای ونکومایسین ( 30میکروگرم) ،اریترومایسین
( 15میکروگرم ( ،کلیندامایسین ( 2میکروگرم ( ،سفازولین

به درجاتی تأثیر داشتند استفاده گردید (این دیسکها در
جعبههای کوچک بوده و هرکدام دارای تاریخ تولید ،انقضای
مصرف و نام شرکت سازنده آن میباشند).

نوع بیماری

آنتیبیوگرام با دستورالعمل  CLSIو با استفاده از روش دیسک
دیفیوژن  Kirby-Bauerانجام شد ( .)11جهت قرار دادن محیط

بیشترین فراوانی ( )%39/8مربوط به بیمارانی بود که بیش از 10

کشتها ،بعد از انجام کشت از ترشحات بینی ،نمونه در دمای 37

سال بعد از شروع بیماری زمینهای دچار نارسایی کلیه شده بودند

درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت در انکوباتور قرار گرفت.

(جدول شماره .)2

دادهها به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  20و آزمون کایدو (برای
بررسی ارتباط نتیجه کشت بینی با متغیرهای مستقل) در سطح
معنیداری p=0/05 ،تحلیل شدند.

یافتهها
از مجموع  244بیمار 141 ،نفر ( )%57/8مرد و  103نفر ()%42/2

جدول شماره  :2فراوانی بیماران برحسب مدت بیماری زمینهای
فراوانی

درصد

مدت بیماری زمینهای (سال)
<1

32

13/5

1-5

59

24/2

5-10

37

15/2

>10

97

39/8

نامعلوم

18

7/ 3

زن بودند .از نظر سنی 4 :نفر ( )%1/6در گروه سنی زیر  20سال،

 29نفر ( )%11/9دارای سابقه بستری در بیمارستان (در یکماه

 53نفر ( )%21/7در گروه سنی  20 – 40سال 113 ،نفر ()%46/3

اخیر) بودند و  209نفر ( )%85/7در این مدت در بیمارستان بستری

در گروه سنی  40-60سال ،و  72نفر ( )%29/5در گروه سنی

نشده بودند 6 .نفر ( )%2/6نیز در این مورد اطالعی نداشتند201 .

باالی  60سال قرار داشتند 126 .نفر ( )%51/6در سنین بین 1-5

نفر (( )%82/4با توجه به محدوده نرمال هموگلوبین تعریفشده

سال (در بیشترین فراوانی) همودیالیز میشدند و بیشترین فراوانیها

برای هر جنس) آنمیک و  38نفر ( )%15/6هموگلوبین در

در بیماریهای دیابت ( ،)%30/7فشارخون ( )%24/6و

محدوده نرمال داشتند .یکنفر ( )%4نیز پلیسیستمیک بود و برای

کلیوی( )%17/2مشاهده گردید (جدول شماره .)1

 4نفر ( ،)%1/6اطالعاتی در این زمینه وجود نداشت .از نظر
قومیت 215 :نفر ( )%88/1ایرانی 26 ،نفر ( )%10/7افغانی و  3نفر
( )%1/2عرب بودند.
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نازنین ضیاءشیخاالسالمی و همکاران

نتیجه کشت بینی برای  61نفر ( )%25از نظر وجود باکتری

بین نتیجه کشت مثبت و بیماری زمینهای ( )p= 0/31و بین نتیجه

استافیلوکوکوس اورئوس ،مثبت و برای  183نفر ( )%75منفی بود.

کشت مثبت و دیابت نیز ارتباط معنیداری وجود نداشت

از نظر جنسیت 30 :نفر از مردان ( )%21/4و  31نفر از زنان

(.)p=0/33

( )%30/1دارای کشت مثبت بودند .از سوی دیگر %49/2 ،بیماران

 47نفر ( )%23/5از بیماران آنمیک ،دارای کشت بینی مثبت و 13

دارای نتیجه کشت مثبت ،مرد و  %5/8آنها زن بودند .از نظر

نفر ( )%34/2از بیماران با هموگلوبین نرمال و  %100بیماران

آماری ارتباط معنیداری بین جنسیت و نتیجه کشت وجود نداشت

پلیسیستمیک بودند .همچنین  %77بیمارانیکه نتیجه کشت مثبت

(.)p=0/124

داشتند ،آنمیک و  %21/3آنها دارای هموگلوبین نرمال و %1/6

از نظر تابعیت %88/5 :از ناقلین ایرانی %10/4 ،افغانی و  %1/1عرب

پلیسیستمیک بودند .بین نتیجه کشت و وضعیت هموگلوبین،

بودند ،که از نظر آماری ارتباط معنیداری بین نتیجه کشت و

ارتباط معنیداری وجود داشت ( 8 .(p=0/08نفر ( )%27/6از

تابعیت افراد وجود نداشت ( 2 .)p=1/00نفر از افراد زیر  20سال،

افرادیکه سابقه بستری در یکماه اخیر داشتند ،دارای نتیجه

ناقل استافیلوکوکوس اورئوس بودند که کل ( )%3/3موارد ناقلی

کشت مثبت و  52نفر ( )%25از افراد بدون سابقه بستری در یکماه

را شامل میشد و کشت بینی استافیلوکوکوس اورئوس در  16نفر

اخیر ،ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بودند .از سوی دیگر،

از گروه سنی  20-40سال ( %26/7کل موارد ناقلی) 28 ،نفر از

 %13/1بیماران دارای نتیجه کشت مثبت و سابقه بستری در

گروه سنی  40-60سال ( )%46/7و  14نفر از گروه سنی باالی 60

بیمارستان (در یکماه اخیر) بودند و  %85/2آنها سابقه بستری در

سال ( %23/3کل موارد) مثبت بود .از سوی دیگر ،در  %50افراد

بیمارستان (در یکماه اخیر) را نداشتند؛ در نتیجه از نظر آماری،

گروه سنی زیر  20سال %3/2 ،افراد گروه سنی  20-40سال%25 ،

ارتباط معنیداری بین نتیجه کشت و سابقه بستری وجود نداشت

افراد گروه سنی  40-60سال و  %19/4افراد گروه سنی باالی 60

( 14 .)p=0/88نفر ( )%42/4از افرادیکه مدت بیماری زمینهای

سال؛ کشت بینی استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بود .از نظر

آنها کمتراز یکسال بود ،دارای کشت مثبت و  13نفر ( )%22از

آماری ارتباط معنیداری بین نتیجه کشت و سن دیده نشد

افرادیکه مدت بیماری زمینهای آنها بین  1-5سال و  8نفر

( 6 .)p=0/33نفر ( )%27/3از افرادیکه کمتر از  6ماه همودیالیز

( )%21/6که مدت بیماری زمینهای آنها بین  5-10سال و  18نفر

شده بودند ،نتیجه کشت مثبت داشتند و  4نفر ( )%13/3از

( )%18/8از بیمارانیکه مدت بیماری زمینهای آنها بیش از 10

افرادیکه بین  6-12ماه و  32نفر ( )%25/6که بین  1-5سال و 9

سال بود ،دارای نتیجه کشت مثبت بودند (نمودار شماره .)1

نفر ( )%23/1که بین  5-10سال همودیالیز شده بودند ،همچنین 10

همچنین  %23/7بیمارانیکه دارای نتیجه کشت مثبت بودند؛ مدت

نفر ( )%37از کسانیکه بیش از  10سال سابقه همودیالیز داشتند،

بیماری زمینهای آنها کمتر از یکسال و  %22آنها بین  1-5سال،

ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بودند .از سوی دیگر %9/8 ،از

 %13/6آنها بین  5-10سال و  %30/5آنها بیش از  10سال بود،

افراد ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس ،کمتر از  6ماه تحت

که از نظرآماری بین نتیجه کشت ومدت بیماری زمینهای ،ارتباط

همودیالیز قرار گرفته بودند %6/6 ،ناقلین بین  6-12ماه %52/5 ،بین

معنیداری دیده شد (.)p=0/055

 1-5سال %14/8 ،بین  5- 10سال و  %16/4بیش از  10سال سابقه
همودیالیز داشتند .از نظر آماری ،ارتباط معنیداری میان نتیجه
کشت و مدت همودیالیز مشاهده نشد
(.)p=0/35
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نمودار :ارتباط بین کشت مثبت استافیلوکوک اورئوس و مدت بیماری.

کمترین مقاومت به ونکومایسین ( )%1/6و بیشترین مقاومت نیز به

همچنین از بین گونههای استافیلوکوکوس اورئوس رشدیافته،

اریترومایسین ( )%24/6گزارش شد.

 %85/2حساس به متیسیلین و  %11/5مقاوم به متیسیلین بودند
(جدول شماره .)3
جدول شماره  :3نتایج آنتیبیوگرام سویههای رشدیافته

مقاوم

گروه
آنتیبیوتیک

حساس

نیمهحساس

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

متی سیلین

7

11/5

1

1/ 6

52

85/2

داکسیسایکلین

3

4/ 9

3

4/ 9

55

90/2

کوتریموکسازول

6

9/ 8

0

0

55

90/2

ایمیپنم

2

3/ 3

1

1/ 6

57

93/4

ونکومایسین

1

1/ 6

0

0

59

96/7

کلیندامایسین

7

11/5

1

1/ 6

53

86/9

سفازولین

3

4/ 9

0

0

57

93/4

اریترومایسین

15

24/6

2

3/ 3

44

72/1

ریفامپین

2

3/ 3

1

1/ 6

58

95/1

بیشترین مقاومت نسبت به کلیندامایسین ( )%57/1و کمترین

به داکسـیسایکـلـین 4 ،مورد ( )%57/1به کلیندامایسین 3 ،مورد

مقاومت نسبت به ونکومایسین و داکسیسایکلین ()%14/3

( )%42/9به سفازولین 3 ،مورد ( )%42/9به کوتریموکسازول ،یک

گزارش شد 7 .نفر از بیماران ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس،

مورد ( )%14/3به ونکومایسین 2 ،مورد ( )%28/6به ریفامپین و 2

مقـاوم بـه متـیسیـلیـن بـودنـد کـه از ایـن میـان 4 ،مـورد

مورد ( )%28/6به ایمیپنم مقاوم بودند (جدول شماره .)4

( )%57/1بـه اریـتــرومـایـسـیـن ،یک مــورد ( )%14/3همـزمــان
جدول شماره  :4آنتیبیوگرام مقاومت به آنتیبیوتیکها در موارد مقاوم به متیسیلین
آنتیبیوتیکها

فراوانی

درصد فراوانی

اریترومایسین

4

57/1

داکسیسایکلین

1

14/3

کلیندامایسین

4

57/1

سفازولین

3

42/9

کوتریموکسازول

3

42/9

ونکومایسین

1

14/3

ریفامپین

2

28/6

ایمیپنم

2

28/6
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بحث

بودند .میزان شیوع ناقلین بینی در این پژوهش نیز به مطالعه حاضر

در مطالعه حاضر ،از  244بیمار همودیالیزی 61 ،نفر ( )%25ناقل

نزدیک بود .در مطالعه معتمدیفر ( )18از شیراز %24/6 ،حامل

بینی استافیلوکوکوس اورئوس و  7مورد ( )%11/5مقاوم به

بینی ،استافیلوکوکوس اورئوس بود که این نتایج با یافتههای

متیسیلین و  52مورد ( )%85/2نیز حساس به متیسیلین بودند .در

پژوهش حاضر تقریباً همخوانی داشت.

مطالعه  Kangو همکاران در تایوان ( )12که بر روی ناقلین بینی

در مطالعه تشکری ( )19بر روی بیماران بخش دیالیز بیمارستان

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین در بیماران

رفسنجان (سال  ،)2014از بین  61بیمار همودیالیزی 12 ،نفر

همودیالیزی انجام شد از  296بیمار %3/8 ،موارد  MRSAبودند

( )%19/67ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس بودند که ،%6/56

که از میزان موارد مقاوم به متیسیلین در مطالعه حاضر ()%11/5

 MRSAو  MSSA ،%13/11بودند که شیوع ناقلین بینی مثبت در

کمتر بود .همچنین در مطالعه  Wangو همکاران ( )13در تایوان،

این پژوهش به نتایج حاصل از مطالعه حاضر نزدیک بود ،ولی

 541بیمار همودیالیزی بررسی شدند که  32نفر ( )%5/9حامل

میزان موارد مقاوم به متیسیلین در این پژوهش کمتر از مطالعه

استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متیسیلین ) ،)MRSAو  89نفر

حاضر گزارش شد که نشاندهنده افزایش مقاومت باکتری به

( )%16/5حامل استافیلوکوک اورئوس حساس به متیسیلین

متیسیلین در مطالعه حاضر میباشد .در مطالعه حاضر ،بیشترین

( )MSSAبودند که از میزان موارد مقاوم به متیسیلین در مطالعه

فراوانی ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس ،در گروه سنی 40-60

حاضر ( )%11/5کمتر بود .همچنین در مطالعه  Oumokhtarو

سال ( )%46/3و کمترین فراوانی در گروه سنی زیر  20سال

همکاران ( )14در مراکش (سال  )2010بر روی  70بیمار

( )%1/6بود .بین سن و ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس نیز

همودیالیزی %49/2 ،ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس و %3/3

رابطه معنیداری وجود نداشت ( .)p=0/33در مطالعه  Diawaraو

مقاوم به متیسیلین بودند که میزان موارد مقاوم به متیسیلین در

همکاران ( ،)15بیماران جوان ،بیشتر ناقل بینی ،استافیلوکوکوس

مطالعه حاضر از این تحقیق بیشتر گزارش شد و در واقع ،این مسئله

اورئوس بود که این یافته برخالف نتایجی بود که در مطالعه حاضر

می تواند زنگ خطر محسوب گردد؛ لذا لزوم توجه به اقدامات

به دست آمد و بهنظر میرسد این اختالف به این دلیل باشد که

پیشگیرانه بیشتر احساس میشود.

افراد جوان ،بخش کمی از جامعه آماری مطالعه حاضر را تشکیل

در مطالعه  Diawaraو همکاران ( )15در مراکش که با حضور

دادهاند.

 143بیمار همودیالیزی انجام شد ،شیوع ناقل بینی استافیلوکوکوس

در مطالعه  )16( Ledererکه با حضور بیماران  22-88ساله انجام

اورئوس در بیماران همودیالیزی مزمن %38/6 ،و در بیماران حاد،

شد ،بیماران  MRSAنسبت به بیمارانیکه کشت آنها مثبت نبود یا

 %50گزارش شد که این نتیجه تقریباًًٌ به یافته در مطالعه حاضر

ناقل استافیلوکوکوس اورئوس حساس به متیسیلین بودند ،در

نزدیکتر بود .در مطالعه  )16( Ledererکه در آلمان بر روی 136

سنین باالتری قرار داشتند .در مطالعه  Oumokhtarو همکاران

بیمار همودیالیزی بدون عفونت بالینی آشکار انجام شد ،شیوع

( ،)14سن کمتر از  30سال ،یک ریسک فاکتور برای ناقلی بینی

ناقل بینی استافیلوکوکوس اورئوس %12 ،MRSA( %53 ،و

استافیلوکوکوس اورئوس بود که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی

 )%41 ،MSSAگزارش شد که این یافته 2 ،برابر نتیجه

نداشت؛ البته باید توجه کرد افراد زیر  30سال ،بخش کوچکی از

بهدستآمده در مطالعه حاضر بود .همچنین میزان ناقلین بینی

جامعه آماری مطالعه حاضر را تشکیل میدادند.

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین در این تحقیق با

در مطالعه تشکری و همکاران ( ،)19بین سن و ناقلی بینی

نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در مطالعه قاسمیان ( )17در

استافیلوکوکوس اورئوس ،رابطه معنیداری وجود نداشت

مازندران ،از بین  84بیمار همودیالیزی 31 ،نفر ( )%36/9ناقل بینی

( ،)p=0/63که این یافته با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت .در

استافیلوکوکوس اورئوس بودند که از بین آنها 23 ،نفر ()%74/2

مطالعه حاضر  %50/8موارد کشـت مثبـت در زنان و  %49/2مـوارد

 MRSAو  3مـورد ( )%13از MRSAها ،مقاوم به ونکـومـایـسـیـن

در مردان بود.
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از نظر آماری نیز رابطه معنیداری بین جنسیت و ناقلی بینی

بستریشدن در یک ماه اخیر در بیمارستان بررسی گردید.

استافیلوکوکوس اورئوس وجود نداشت ( ،)p=0/124این یافته با

همچنین در مطالعه حاضر بین مدت بیماری زمینهای و ناقلی بینی

نتایج مطالعه  Diawaraو همکاران ( )15و تشکری ( )19همسو

استافیلوکوکوس اورئوس رابطه وجود داشت .همچنین بین آنمی

بود .همچنین بین نتیجه کشت مثبت بینی استافیلوکوکوس اورئوس

و نتیجه کشت مثبت بینی استافیلوکوکوس اورئوس ،رابطه

و مدت همودیالیز ،رابطه معنیداری وجود نداشت که با نتایج

معنیداری دیده شد که این امر نشاندهنده این است که واقعاً باید

مطالعه جزپناهی و همکاران از زنجان )20( ،و مطالعه تشکری از

تمهیدات مؤثری در مورد درمان آنمی در این بیماران صورت

رفسنجان ،)19( ،همخوانی داشت.

گیرد؛ چراکه درمان آنمی میتواند به کاهش میزان ناقلی و

در مطالعه حاضر از نظر ارتباط بین بیماری زمینهای و شیوع ناقلی

متعاقب آن کاهش عوارض کمک کند .درضمن ،از لحاظ آماری

استافیلوکوکوس اورئوس ،بین بیماری زمینهای و شیوع ناقلی

رابطه معنیداری بین تابعیت افراد و نتیجه کشت مثبت دیده نشد.

استافیلوکوکوس اورئوس ،رابطه معنیداری دیده نشد (.)p=0/31

 %11/5موارد نیز مقاوم به متیسیلین بودند.

در مطالعه  Diawaraو همکاران ( )15نیز بین دیابت ،هپاتیت

میزان مقاومت به سایر آنتیبیوتیکها ،ازجمله اریترومایسین

و ناقلی استافیلوکوکوس

( ،)%24/6داکسیسیکلین ( ،)%4/9کلیندامایسین (،)%11/5

اورئوس ،رابطه معنیداری یافت نشد که با نتیجه مطالعه حاضر

سفازولین ( ،)%4/9کوتریموکسازول ( ،)%9/8ریفامپین ( )%3/3و

همخوانی داشت .گرچه در برخی مطالعات بین دیابت و میزان

ایمیپنم ( )%3/3و ونکومایسین ( )%1/6به دست آمد .در مطالعه

ناقلی بینی ،رابطه معنیدار بوده است ()6،5؛ ولی باید در نظر

امینزاده و همکاران ( ،)22همه سویههای استافیلوکوکوس

داشت شاید این اختالف به این علت باشد که در مطالعه حاضر

اورئوس رشدیافته MRSA ،بودند %95 .سویههای رشدیافته مقاوم

همه بیماران دیابتی وابسته به انسولین و بیماران دیابتی که قرص

به اگزاسیلین %5 ،حساس به اگزاسیلین و مقاومتی به ونکومایسین

کاهنده قند خون مصرف میکردند ،با هم مورد بررسی قرار

نیز دیده نشد که از لحاظ میزان مقاومت به ونکومایسین با مطالعه

گرفتند و بین آنان مرز مشخصی وجود نداشت .همچنین در مطالعه

حاضر همخوانی داشت.

تشکری ( ،)19رابطه معنیداری بین دیابت و ناقلی بینی

در مطالعه معتمدیفر و همکاران ( ،)18همه سویهها به

استافیلوکوکوس اورئوس وجود نداشت ( ،)p=0/07که با یافته

ونکومایسین حساس بودند و میزان حساسیت به ریفامپین در رتبه

مطالعه حاضر همسو بود.

بعدی ( )%97/3قرار داشت که از لحاظ میزان حساسیت به

در مطالعه حاضر ،بین سابقه بستری در یکماه اخیر و نتیجه کشت

ریفامپین و ونکومایسین ،به نتایج مطالعه حاضر نزدیک بود.

Cronic Smoking ،HIV ،C ،B

مثبت بینی استافیلوکوکوس اورئوس ،رابطه معنیداری وجود
نداشت ( ،)p=0/8که با نتایج مطالعه  Diawaraو همکاران ()15

نتیجهگیری

همخوانی داشت .در مطالعه  Luو همکاران ( )21در تایوان (سال

نتایج این مطالعه نشان داد میزان مقاومت به متیسیلین%11/5 ،

 ،)2007بین بستریشدن در یکماه اخیر در بیمارستان ،همچنین

است که میتواند یک عالمت خطر محسوب شود؛ لذا پیشنهاد

درمان با آنتیبیوتیک در این مدت و درصد ناقلین

میگردد:

استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ،ارتباط معنیداری

 -1مطالعات بعدی در تکمیل این مطالعه توسط پژوهشگران برای

وجود داشت که با نتایج مطالعه حاضر همسو نبود و بهنظر میرسد

بررسی تأثیر دکلونیزاسیون با آنتیبیوتیکهای مناسب مانند

این نتیجه به این دلیل باشد که در این مطالعه رابطه بین درصد

موپیروسین بعد از درمان بیماران انجام شود.

ناقلی بینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین و

 -2با توجه به اینکه در این مطالعه بین آنمی و ناقلی بینی

بستریشدن در یکماه اخیر در بیمارستـان بررسـی شده ،ولـی در

استافیلوکوکوس اورئوس رابطه معنیداری وجود داشت ،پیشنهـاد

مطالعـه حاضـر رابطـه بیـن ناقلـین بینی استافیلوکوکوس اورئوس و

میگـردد مطـالـعـات دیگـری جهـت تـأیـیـد یـا رد ایـن فـرضیـه
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تشکر و قدردانی

صورت گیرد و آنمی در این بیماران با دقت بیشتری پیگیری و

این مطالعه برگرفته از یک طرح تحقیقاتی مصوب کمیته اخالق

.درمان شود

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم (به شماره

 بهخصوص بیمارانی، مطالعات مشابه در سایر گروههای جامعه-3

.) میباشدIR.MUQ.REC.1393.42

.که از سطح ایمنی پایینتری برخوردارند نیز انجام گیرد
 برخی از اطالعات مورد نیاز برای انجام این مطالعه در پرونده-4
 لذا توصیه میشود تدابیر الزم جهت تکمیل،بیماران ناقص بود
اطالعات پرونده بیماران اتخاذ گردد تا راه تحقیق برای
.پژوهشگران بعدی هموارتر شود
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