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بررسی میزان استقرار استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم
به متی سیلین ( )MRSAدر بیمارستان شهرستان زابل
در سال 1389
موج خالقی ،1حمداهلل زارعی ،2محمد بکائیان 3و سعیده سعیدی

4

تاریخ دریافت93/4/5 :

تاریخ تصویب93/8/3 :

چکیده

بیماریهای عفونی ایجاد شده توسط سووی هوای مومث ت بوت بوا می
اسوو افیکو و وا ائرسوووا ت ووائث بوو دارئب وو امکووب دارای ت ووأ

بیمارس انی تی باش د در بسیاری از

است.

بمای انجاث این تطالع

ورهای جهان در حال افواای

اربمدی پمس ل درتانی بیمارس ان( 40نفم) اعم

از پمسوو ارب ت سووینب ارشوو اا شووامل ئ بیموواران در بیمارسوو ان
اتیمالموت ین زابل ئ همچ ین دان جویان دان گاه زابل( 40نفم)

 1اس ادیارب دان گاه شهید باه م متانب دان
2

ارش اسی ارشدب دان گاه تکی زابلب دان

4

ارش اسی ارشدب دان گاه تکی زابلب پژئه

تایل

ده عکوثب ممئه زیستش اسی

ده

ائرزیب ممئه بیوت ولوِی

 3دان یارب دان گاه عکوث پاش ی زابلب تم ا تح ی ات عفونی ئ ممتسیمی

ده زیست ف ائری (بیوس م) (نویس ده تسئول)؛ s.saeedi12@yahoo.com
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موج خالقی و همکاران

ب شم ت در تطالع بودند ان خاب ئ از نظم ناقل بودن بمرسوی شودند

با سوآب جدامان اس میل از قسمت قداتی بی ی ئ حکق افماد نمون ها ئ

بالفاصک ب تحیط

ت ان ال داده شدند ئ با اسو فاده از تسوت هوای

اسو اندارد اسو افیکو وت ت وخیا داده شود ئ سوش

رئ

 PCRبوا

پمایمم اخ صاصی  mecAبمای جداسوازی اسو افیکو و وا ائرسووا

انجاث شد

ن ایج این تطالع ن وان داد نواقکین بی وی  41/17درصود ئ نواقکین حکوق

 35/29درصد ئ ناقکین حکق ئ بی ی  11/76درصد بودند ئ حدئد 41/17
درصد ل اس افیکو وت های جدا شده ت ائث ب ت ی سیکین بودند

با توج ب باال بودن تیاان ناقکین اس افیکو و وا ائرسوا ت وائث بو
ت ی سیکین ش اسایی این افماد ئ درتوان آن هوا بو ت ظوور ری و

ون

مدن عاتل عفونی تی تواند ی ی از راههای تهوم پی وگیمی از عفونوت

بیمارس انی باشد و از نظوم درتوانی ئ واه

تومی ئ تیوم ئ ا ومات

اق صادی ئ اج ماعی ئ بهداش ی حاسا اهمیت زیادی تی باشد

واژههای کلیدی :اس افیکو و وا ائرسواب MRSAب MecAب ژنب PCR

مقدمه

بمای ایجاد بیماری در افوماد سوالم تحسووب

عفونت های بیمارسو انی یوم تع ول جهوانی

تووووی شوووووند افوووواای

دارند از ده  80تیالدیب تی مئارمانیاث های

آن یبیوتیمها رئز بو رئز در حوال افواای

ائرسواب ب ع وان عاتل اصوکی عفونوتهوای

قوووی ئ بهبووود شوومایط بهداشووت عموووتی ئ

است ئ عواتل ت عوددی در بومئز آن دخالوت

مووومث ت بوووت بوو خصووووک اسوو افیکو وت

بیمارس انی تعمفی شوند ()Silva et al., 2008

ت ائتووووت بوووو

اسوو و افیکو و وا ائرسوووووا بوو و انوووووا

است ئ عکی رموم واربمد آن ویبیوتیومهوای
وومل عفونووتهووای بیمارس و انی ه وووز هووم

اس افیکو و وا ائرسوا عاتل عفونوت هوای

اسوو افیکو و وا ائرسوووا بوو ع وووان یووم

زخمب سش ی سومیب بوا متی ئ توی باشود

()Chambers, 2001

تخ کفووی از جمک و انوودئ اردیتب عفونووتهووای

افماد ناقل این با می ب ع ووان ت بوم تهموی

پوواتوژن تهووم در انسووان تحسوووب توویشووود
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قسوومت قووداتی بی ووی ئ حکووق تحوول اصووکی

ت یسیکین از پواتوژنهوای تهوم بیمارسو انی

نواحی دیگمی ت ل ناحی آسیبدیده پوست ئ

تمی ئ تیم در سماسم جهان اسوت ئ ا وون

کونیاه شدن ایون بوا می اسوتب اممچو در

زیم بغلب ئاژنب پمی ئ تخوا نازئفوارن

نیا ک یواه تویشوود ()Shokohi et al., 2008

تیاان ناقکین بی ی اسو افیکو و وا ائرسووا

در بالغین حدئد  20-40درصد بمآئرد شوده
اسووت ئ الب و بووم حسووب شوومایط تحیطووی ئ

فصکی حدئد  30درصد از افماد همی

ناقول

اس افیکو و وا در بی ی ئ  60درصد بطوور

ت وائب ناقول توی باشو د ( )Weber, 2005از

سوی دیگم در شمایط تخ کو

ت ول بیمواران

تب ال ب دیابت ئابس ب انسولینب تع ادان ب

است ایون ارمانیسوم عاتول عفونوت شودید ئ
دارای ت ائتت چ د دارئیی تیباشود و ایون

اتم درتان عفونت اس افیکو و ی را با چوال
تواج

مده است ( Vinodhkumaradithyaa et

کوی توا از ایون تطالعو

 .)al., 2009لذا هود

بمرسووووی تیوووواان شوووویو

کونیااسوووویون

اسووو افیکو و وا ائرسوووووا ت وووائث بووو
ت یسیکین تیباشد
روش بررسی
پژئه

حاضم ب رئ

توصیفی بوده است

تواد تخدر تاری ی ئ در بمخی شوامکین ت ول

ب تدت  2تاه از قسمت قداتی بی ی ئ حکق

تیاان شیو بواالتم اسوت ( Montewka et al.,

میووم بیمارسوو انی بیمارسوو ان اتیمالموووت ین

پاش انب پمسو اران ئ ار وان بیمارسو انی

 80نفم شاتل  40نفم بیمار سمپایی ئ  40نفم

 )2001ت میباً  25درصد ار ان بخو هوای

زابووول توسوووط سووووای اسووو میل پ بووو ای

بی ی خود هس د ئ  30 -50درصود از آنهوا

توووذ م ( )%42/5ئ  46نفوووم تؤنووو ()%57/5

درتانی حاتل این تی مئارمانیاث در تجواری

نیا با می را در دست خود حمل تی دب

امکب سووی هوای توجوود در دسوتب ت واب

سوووووی هووووای توجووووود در بی ووووی اسووووت

نمون بمداری انجاث شدهب از این تعداد  34نفم
بودند نمون ها بمرئی تحیط بالد آمار

ت

داده شوودند ک وویهووای ت وو وت بووا انجوواث
تستهای بیوشیمیایی ئ آنایمی توورد تأییود

( )Bloket al., 2003; Farzana et al., 2008ب این

قوومار ممف وود ئ بووا آزتووونهووای اتوواالز -

باش د ( )Blok et al., 2003اس افیکو و واها

بمرسووی شوودند اسوو خما  DNAبووا رئ

افماد تیتوان ود عاتول عفونوت تحول جماحوی
حساسیت ت فائتی را نسبت ب آن یبیوتیمها

ن ووووان توووویده وووود (2005

)Moreillon,

اسووو افیکو و وا ائرسوووووا ت وووائث بووو

وآموالز  -تخمیم تانی ول ئ رنگآتیای ممث

)Moon et al., 2007( Moon et alب بمای ت یوم

ژن  mecAاز پمایمم های اخ صاصی (جدئل

 )5اس فاده شد

تحصوول آن قطعو ای بو
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طول  532bpبود( )10ئا

موج خالقی و همکاران

 PCRبا حجوم

 10نفم ( )58/82ناقل بوده اند بمرسی آتاری

2µب 1 µ L primer F,R ،15mM Mgcl2ب

نموویدهوود ئ همچ ووین درصوود شوویو نوواقکین

 25تی مئلی م انجاث شد

شاتل lit dNTP

1 µ DNA Lب  0/35Taq polymeraseبود

اخوو ال

تع وویداری تیووان دئ موومئه ن ووان

بمحسووب سوونب توزیووم ار ووان میووم اداریب

تووماجعین ئ توزیووم فمائانووی نوواقکین ت بووت ئ

ت فی افماد میم بیمارس انی در جودائل ن وان

یافتهها

بمرسی انجاث شده بمرئی نمون های  17نفم
اتاالز ت بتب وآموالز ت بتب توانی ول ت بوت

بودند ن ان داد

 9نفووم ()52/9ئ ج و

توذ م

تیاان ناقکین جو

تون و  8نفووم ()47/08

بوده است تیاان ناقکین در بین مومئه افوماد
میم بیمارس انی  7نفم ( )41/17از افماد ت بت

بودهب در حالی

داده شده است ئ همچ وین ن وایج حاصول از

 PCRبمای ژن  mecAن وان داد و از تیوان

 17سوی اس افیکو و وا ائرسوا  7سووی

( )41/17حووائی ژن  mecAبووودهانوود ئ ایوون

سوی ها ت ائث ب آن یبیوتیومهوای خوانواده
ت ی سیکین تی باش د (جدئل )4

در تماجعین ب بیمارس ان

جدول  :1بررسی شیوع ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از کارکنان

ج

و مراجعین بیمارستانی امیرالمومنین و گروه شاهد.

تعداد بمرسی شده

تذ م

)%42/5(34

جمم

)%100(80

تون

افماد ناقل

)%52/9(9

)%47/08(8

)%57/5(46

)%100(17

جدول  :2توزیع افراد غیر بیمارستانی و مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین زابل

ار ان میماداری

تماجعین بیمارس انی
جمم

ت بت

ت فی

جمم

)%17/5(7

)%82/5(33

40

)%21/25(17

)%78/75(64

80

)%25(10

)%75(31

40

جدول  :3توزیع فراوانی ناقلین مثبت و منفی استافیلوکوکوس اورئوس در بینی و حلق کارکنان بیمارستان

شغل

ت بت

ت فی

جمم

پمس ار

)%5/26(1

)%94/7(18

19

جمم

)%4/76(1

)%95( 20

21

ارمم

-

)%100(2

2
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نمودار : 1نتایج بررسی ناقلین استافیلوکوکوس اورئوس در بینی و حلق گروه بیمارستانی و غیر بیمارستانی

نمون تورد بمرسی

ممئه بیمارس انی

بی ی

(4)75/14

حکق -بی ی بطور هماتان

(1)14/28

حکق

تعداد

ممئه میم بیمارس انی
(4)50

(3)37/5

(2)28/57

(1)12/5

نمودار :2میزان فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های گرفته شده از حلق ،بینی و
حلق -بینی در گروههای بیمارستانی و غیر بیمارستانی
جدول  :4نتایج حاصل از  PCRبرای ردیابی ژن اختصاصی mecA

مثبت (حامل )mecA

منفی (فاقد )mecA

جمع

)%41/17(7

)58/82(10

)%100(17

بحث

در این تطالع ( )%41/17سوی هوا بو ع ووان

 MRSAشو اخ شودند ایوون تیواان م ووم از
تطالعووات انجوواث شووده در تهوومانب ت ووهد ئ

شیماز تیباشدب

اح مواالً بو دلیول وچوم

بودن شهمس ان زابل ئ م بودن جمعیوت آن

توی باشود بو طووور ت وال در تطالعو ای و

توسط تحومز ئ هم واران در سوال  1381در

بیمارس ان اتاث خمی ی تهمان انجواث شوده از

 402نمون بمرسی شده  ) %46/5(187توورد
از بیموواران تبوو ال بوو عفونووتهووای MRSA

بودهاند (تحمز ئ هم ارانب  )1381در تطالع
دیگمی

توسط عی وی ئ هم واران در سوال

 1385در تهوومان انجوواث شوود از  338سوووی
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موج خالقی و همکاران

 )%48(162سووووی هوووا  MRSAبووووده اسوووت

است در تطالع  Lucieniئ هم واران از 136

توسط ژاپ ی ئ هم اران در شویماز ئ نوادری

زن بووودهانوود اخو ال

تع وویداری در تیوواان

عفونت های ناشی از  MRSAب تمتیب  %43ئ

دیووده ن ووده اسووت بووا اسوو فاده از تیوواان

 )Japoni et al., 2004تیاان ت فائت در ارئپوا

از این تطالع بدست آتده است توی تووان

نیا م م از تطالع تا تیباشد بمای ت ال در

مدن اس افیکو وت کونیاه شوده در پمسو ل

(عکی کی ئ هم ارانب  )1385در تطالع ای و

نسب ئ هم اران در ت هد انجواث شود تیواان

 %35/5بوده است (نادری ئ هم وارانب 1384ب
ئ

ورهای همسای نظیم عمبس ان ئ ویت

تطالعات انجاث شده در اسشانیا در سال 2002

تیاان عفونت های ناشوی از  MRSA %24/5ئ

در ایمل دب ای الیا ئ فمانس بو تمتیوب %41/4ب

 %40/1ئ  % 33/1بوووده اس وت ( Oteo et al.,

 )2004در تطالعووات عمبس و ان ئ ویووت ایوون
تیوواان بو تمتیووب  %33ئ  %32موواار

شووده

اسووت ( Udo et al., 2008; Madani et al.,

 )2001در خارطوث (سوودان) ایون تیواان 14

درصود بووده اسوت ( )Oteo et al., 2008در

بیمار تورد بمرسی  84بیمار تمد ئ  52بیمار
بیمواران

شیو عفونت هوای  MRSAئ جو

حساسیت ئ ت ائتت اسو افیکو وت ائرسووا

رژیمهای درتانی تؤ می را بمای ری و

ون

بیمارس انی ئ میم بیمارس انی پی هاد داد تا

عالئه بم ب

ارمیمی رئ های پی گیمی یوا

درتووووان نوووواقکینب چمخوووو ان ووووال ایوووون

تی مئارمانیسم را ب بخ هوای بیمارسو انی

ئ میمبیمارس انی قطم مد ئ یا واه

داد ئ

در نهایووت عفونووتهووای تممبووار ناشووی از
اس و افیکو و ی بیمارس و انی را

وومل نمووود

()Arzu et al., 2000; Oliveria et al., 1998

ممچ بمای

ومل عفونوتهوای بیمارسو انی

تطالع تا رابط تع یداری بین دئ ممئه میم

اس افیکو وت ائرسوا بخصوک انوا ت ائث

 MRSAت وواهده ن وود در تطالع و تحوومز ئ

رعایت اح یاطات الزث ئ شس ن دس ها بوا آب

بیمارسوو انیب بیمارسوو انی ئ عفونوووتهوووای
هم اران نیا رابط تع یداری بین ج سویت ئ

عفونتهای ناشوی از  MRSAت واهده ن وده

است (تحومز ئ هم وارانب  )1381در تطالعو

 Topeliاز  101بیمار توورد بمرسوی  46نفوم

زن ( )%45/5ئ  55نفم تمد ( )%54/5بودهانود
ئ اخووو ال

تع ووویداری در تیووواان شووویو

عفونت های  MRSAئ جو

ت واهده ن وده

بو ت ووی سوویکین رئ هووای تخ کفووی از قبیوول
ئ صابون ئ درتان توضعی ئ یا سیسو میم
ناقکین بی ی بوا دارئهوای ضود اسو افیکو وت

توجی شوده اسوتب ئلوی بومای سو ج

ا وم

درتووان هووای ب اررف وو در شوومایط فعکووی
بیمارس انی

ور تا نیاز ب تطالعات شواهد

توردی احساا تیشود
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 زیستشناسی کاربردی/ ) پژوهشی دانشگاه الزهرا (س-مجلة علمی

) تعیوین الگووی ت ائتوت آن وی1385( ب واممی ب

ب شاهسوون

منابع

عکی کی ثب عی ی ثب هاشمی

بیوتی ی سوی های اس افیکو و وا ائرسوا در نمون هوای بیمارسو انی تجکو دان و ده
26-32 ب ک9  شماره64 پاش ی دان گاه عکوث پاش ی تهمانب دئره

) شیو عفونتهای1382(

 تجکو دان و دهMIC تعیوین
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