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مقدمه
استافیلوکوک هاي کوآگوالز منفي در تمامي اعضاي باز بدن شامل پوست 
و اعضای دارای موکوس ساکن هستند)3-1(. در گذشته به عنوان عوامل 
غیر پاتوژن و یا بیماري زاي ضعیف و عوامل آلوده کننده ثانویه قلمداد مي 
شده اند)6-4(. شایع ترین پاتوژن هایي هستندکه باعث عفونت کاتترهاي 
وریدي، پیوندها و شنت هاي همودیالیز، کاتترهاي دیالیز صفاقي، مفاصل 
مصنوعي، پیوندهاي عروقي و دریچه هاي مصنوعي مي ش��وند)6-8(. 
تولید بیوفیلم در سطوح پلیمري از جمله سطوح لوازم پزشکی، مشکالت 
ناشي از CNS که آنها را به عنوان مهمترین عوامل عفونت بیمارستانی 
شناخته شده اند)9-5(. با وجود این ماده ترشحي، باکتري ها از استرس 
هاي ناش��ي از مواد شیمیایي، بیولوژیک و آنتي بیوتیک محافظت مي 
گردند)10(. تولید بیوفیلم این میکروارگانسیم ها را از حالت فلور نرمال به 
پاتوژن فرصت طلب در بیمارانی با سیستم ایمنی سرکوب شده-بیماران 
 بس��تری دارای عمل پروتز تغییر می دهد و باعث بیماری های عفونی 
می شود)CNS .)10-12 ها داراي گستردگي هاي وسیعي در طبیعت بوده 
و جزء باکتري هاي بیماریزاي فرصت طلب قلمداد مي گردند. 75درصد-
55درصد عفونت هاي بیمارستاني توسط آنها ایجاد مي گردد)14و13(. 
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان پاتوژن در باکتریمي، اندوکاردیت 

دریچه مصنوعي قلب، عفونت مجاري ادراري و مفاصل مصنوعي مشاهده 
 شده اس��ت. استافیلوکوکوس همولیتیکوس به عنوان دومین پاتوژن از 
استافیلوکوک هاي کوآگوالز منفي هستند که به عنوان پاتوژن در اندوکاردیت 
دریچه هاي معمولي، سپتیسمي، زخم، مفصل، مغز استخوان و مجاري 
ادراري مشاهده شده است. استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس به عنوان 
 پاتوژن فرصت طلب در عفونت هاي مجاري ادراري به خصوص در زنان 
جوان با فعالیت جنسي زیاد مشاهده شده است)17-13(. عفونت های 
اس��تافیلوکوکی از طریق تماس با ش��خص آلوده یا با وس��ایل شخصی 
بیمار از جمله لباس ،حوله،مالفه تخت قابل انتقال می باش��د.کارکنان 
بیمارستان به عنوان مهم ترین و متداول ترین حاملین آنها از یک شخص 
 بیمار به ش��خص دیگر می باش��ند)19-18(. مقاوم��ت آنتي بیوتیکي 
س��ویه های اس��تافیلوکوک کوآگوالز منفي به ص��ورت غیر منتظره در 
بیمارستان ها دیده شده که منجر به افزایش هزینه و مشکالت درماني 
عفونت هاي ایجاد ش��ده به وسیله این ارگانیسم ها مي گردد)18-21(. 
مقاومت آنتی بیوتیکی چندگانه در بیش��تر از 80درصد از سویه های 
اس��تافیلوکوک کوآگوالز منفي مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه 
های بینی کارکنان بیمارستان نشان داده شده است)21-20(. هدف از 
این مطالعه بررسی فراواني و پروفایل مقاومت آنتي بیوتیکي نمونه های 

بررسی فراواني و پروفایل مقاومت آنتي بیوتیكي نمونه های استافیلوکوکوس کوآگوالز منفی در کارکنان درماني 
بیمارستان 520  نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران در کرمانشاه 

علیرضا داداشی1، فاطمه فیروزي2، نگین سنجربیگي3،عبدالرضا زاهدي نسب4،حشمت امیري4،مهرداد نیکوئی5

1- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، ، دانشگاه علوم پزشکی آجا2. - متخصص عفونی، بیمارستان 520 کرمانشاه. 3-کارشناس بهداشت محیط، بیمارستان 
520 کرمانشاه. 4- پزشک عمومی، بیمارستان 520 کرمانشاه. 5-کارشناس ارشد میکروبیولوژی، بیمارستان 520 کرمانشاه. 
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مقدمه: هدف این مطالعه بررسی فراواني و پروفایل مقاومت آنتي بیوتیکي نمونه های کلینیکی استافیلوکوکوس 
کوآگوالز منفی )CNS( در کارکنان درماني بیمارستان ارتش بوده است.                                                                                     
روش کار: در ای��ن مطالع��ه به صورت مقطع��ي روي 118 نفر از کارکنان زن و مرد ش��اغل در بخش هاي 
درمان��ي بیمارس��تان 520 کرمانش��اه نیروي زمین��ي ارتش جمهوري اس��المي ایران از بهم��ن 1393 تا 
 خ��رداد 1394 انج��ام ش��د.  نمونه ها از ناحیه قدامي بیني کارکنان درماني بیمارس��تان، توس��ط س��وآپ 
پنبه اي استریل گرفته و در محیط بالد آگار کشت داده شد.کیت KB004 Histaph برای تشخیص سویه 

های استافیلوکوکوس انجام شد.
یافت�ه ه�ا: از 118 کارکن��ان درمان،73)62درص��د( ، ناقل CNS و میانگین س��نی افراد 27/56 س��ال 
ش��امل 47)39.8درصد( زن و 71)60.2درصد( م��رد بود. در میان ایزوله های CNS اس��تافیلوکوکوس 
اپیدرمایدیس)63درصد( و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس )26.5درصد( بیشترین فراوانی را نشان دادند و 

ایزوله های CNS بیشترین حساسیت را نسبت به موپیروسین و وانکومایسین نشان دادند. 
نتیجه گیري: کارکنان درمان به عنوان منبع مهمی از انتقال عفونت به بیماران موجب عفونت های بیمارستانی 
در بیمارستان می شوند. نتایج برای کنترل پخش CNS به ویژه در بیمارستان ها از طریق غربالگری منظم 

کارکنان درمان قابل استفاده باشد.
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CNS در کارکنان درماني 520 کرمانشاه نیروي زمیني ارتش جمهوري 
اسالمي ایران می باشد.

روش کار
ای��ن مطالعه ب��ه روش توصیفي-مقطع��ی در بهمن ماه س��ال 1393 
 روي کارکنان درماني بیمارس��تان 520 کرمانشاه به منظور جداسازی 
س��ویه هاي CNS از بیني انجام شد. نمونه گیري جهت یکسان بودن 
 ش��رایط و کمیت و کیفیت، توس��ط یک نفر و به وسیله 2 عدد سوآپ 
پنبه اي استریل )براي هر وستیبول بیني یک سوآپ( که توسط نرمال 

سالین مرطوب شده بود انجام شد.
 هر سوآپ به مدت 5 ثانیه در هر وستیبول بیني چرخانده شده و سپس 
 )MSA(و مانیتول سالت آگار )BA(سوآپ ها بر روي محیط بالد آگار
کش��یده و در دمای 37 درجه برای 24- 18 س��اعت انکوبه ش��د. این 
باکتري ها با استفاده از کشت و آزمون هاي بیوشیمیایي و سپس جهت 
انجام آزمون هاي افتراقي و جداس��ازي CNS از اس��تافیلوکوک هاي 
کوآگوالز مثبت با اس��تفاده از تس��ت هاي اوره آز، تخمیر قند مانیتول، 
تست فسفاتاز، حساسیت به نووبیوسین و پلي میکسین B  و خصوصیات 

کلني جداسازي شدند)8و7(. 
KB004 Hi- تس��ت  انج��ام  ب��ا   CNS ه��اي  ععیی��ن س��ویه 

از  س��اعته   24 کش��ت  ابت��دا  در  گرف��ت،  انج��ام   staph 
سویه هاي CNS بر روي بالد آگار انجام و سپس یک کلني از باکتري 
Brain Heart Infu- 5میلي لیتر محیط کشت مایع  وورد نظر را در

sion Broth کش��ت داده شده و در دماي 37 درجه سانتیگراد براي 
4تا 6 ساعت انکوبه شد. 

صفحه کیت KB004  براي 18 تا 24 ساعت در دماي 37-35 درون 
انکوباتور، گرماگذاري مي شد. بعد از گرماگذاري معرف هاي مشخص به 
چاهک هاي معین)چاهک1و2( اضافه مي شد. بعد به مدت 10 دقیقه 
اجازه کامل ش��دن رنگ تک تک واکنش ها را داده و س��پس خواندن 
رفرنس مربوط به رنگ ها و نتایج بر طبق جدول 1 گزارش مي شد )22(. 
 agar ه��ای به دس��ت آمده از کش��ت بیني به روش اس��تانداردCNS
"disc diffusion  بر اس��اس معیارهاي اس��تاندارد کمیته بین المللي

 آزمایش��گاه ه��ا )CLSI( )23(.  با دیس��ک هاي آنت��ي بیوتیکي )از 
 ،)μg5(جنتامایس��ن  ،)μg5(اگزاس��یلین ش��امل   )Mast ش��رکت 
 ،)μg5(ریفامپین ،)μg5(کوتریموکس��ازول ،)μg5(سیپروفلوکساسین
 ،)μg30(س��فالوتین  ،)μg5(سفتیزوکس��یم  ،)μg30(کلرامفنی��کل
لوفلوکساسین)μg5(، کلیندامایس��ین)μg2(، موپیروسین)μg5( مورد 
ارزیابي قرار گرفتند. ایزوله هایی که قطر هاله مهاری بیش��تر یا مساوی 
13میلیمت��ر به عنوان حس��اس، قط��ر هاله مهاری کمتر یا مس��اوی 

10میلیمتر به عنوان مقاوم به متی سیلین در نظر گرفته شدند. 
 ATCC در این مطالعه سویه استاندارد استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
35984 به عنوان کنترل اس��تفاده شده اس��ت)23(. پس از به دست 
 آم��دن نتای��ج اولیه و اطالع��ات به کمک ن��رم اف��زار SPSS 20  با 

شاخص های آمار توصیفي و )Chi-square test( و P<0.05  تجزیه 
و تحلیل صورت گرفت. 

یافته ها
در مجموع 118 نفر از کارکنان درمانی با محدوده س��نی 59-20 سال 
در مطالعه ش��رکت کردند. یش��ترین گروه و بخش ش��رکت کننده در 
مطالعه پرس��تاران )37/4درصد( و کارکنان درمان��گاه )23/8درصد( 

بود)جدول1(. 

جدول شماره 1: مشخصات جمعیت شناختی افراد شرکت 
کننده در مطالعه

تعداد ناقل و درصدمتغیر

سن)سال(

)49.2درصد(20-2958

)26.2درصد(30-3931

)17.8درصد(40-4921

)6.8درصد(50-598

جنسیت
)60.2درصد(71مرد

)39/8درصد( 47زن

بخش/حرفه

)6.7درصد(8دکتر

)37.4درصد(43پرستار

)1.7درصد(2داروساز

)2.5درصد(3رادیولوژیست

)9.4درصد(11تکنسین

)23.8درصد(28کارکنان درمانگاه

)1.7درصد(2دندانپزشک

)5.9درصد(7کارکنان آزمایشگاه

)9.3درصد(11خدمتکار

)2.5درصد(3فیزیوتراپ

تمام افراد تحت مطالعه دارای کش��ت مثبت بینی از نظر استافیلوکوک 
بودند که از این تعداد، 45 نفر )38/1درصد( کشت مثبت بینی از نظر 
اس��تافیلوکوک ارئوس و 73 نفر)61/8درصد( نفر کشت مثبت از نظر 
CNS داش��تند. از 45 ایزوله استاف اورئوس 9/3درصد مقاوم به متي 
سیلین بود. از 73 ایزوله CNS بیشترین میزان ناقلین دربخش داخلی 
با 16 مورد )22درصد(  و کمترین میزان در بخش رادیولوژی با 1 مورد 

)1.5درصد( بود )جدول 2(. 
همچنین بیش��ترین س��ویه ه��ای جدا ش��ده CNS ش��امل46 مورد 
)63درصد( اپیدرمیدیس، 19 مورد )26/5درصد( س��اپروفیتیکوس، 
7 م��ورد )9/5درصد( همولیتیک��وس و 1 مورد هومینیس )1درصد( 

بودند)جدول3(.
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MSSA: استاف اورئوس حساس به متی سیلین
MRSA: استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین

MSCNS: استاف کواگوالز منفی حساس به متی سیلین
MRCNS: استاف کواگوالز منفی مقاوم به متی سیلین

جدول شماره 3: فراواني سویه های استافیلوکوکوس کوآگوالز 
منفی جدا شده از کارکنان درمان بیمارستان

میکروارگانیسم هاتعداددرصد

استافیلوکوکوس کوآگوالز منفی6373درصد

استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس6346درصد

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس26.519درصد

استافیلوکوکوس همولیتیکوس9.57درصد

استافیلوکوکوس هومینیس11درصد

نتایج حاصل از آنتي بیوگرام نش��ان داد که، بیشترین میزان مقاومت 
در سویه هاي CNS )اپیدرمیدیس، ساپروفیتیکوس، همولیتیکوس 
و هومینیس( به ترتیب در مقابل اگزاسیلین )90درصد، 94درصد، 
89درصد و 100درصد(، جنتامایس��ین )86درصد، 81درصد، 
)78درصد، 76درصد،  و سفیکس��یم  و 100درصد(  65درصد 
77درصد و 100درصد( و بیش��ترین میزان حساس��یت در مقابل 
موپیروسین )100درصد، 100درصد، 100درصد و100درصد(، 
)85درصد، 88درصد، 78درصدو 100درصد(،  وانکومایس��ین 
لوفلوکساس��ین )67درصد، 59درصد، 45درصد و 100درصد(، 
و  و100درصد(  59درصد،66درصد  )54درصد،  ریفامپس��ین 
سیپروفلوکساس��ین )50درصد، 59درصد، 55درصد( بوده است 
)نم��ودار1(. 4 ایزول��ه از 73 ایزول��ه CNS )5.4درصد( هیچ گونه 

مقاومتی نداشتند.
 ایزوله های اس��تافیلوکوکوس کوآگوالز منفی مقاوم به متی س��یلین 
)MRCNS( ب��ه بیش از دو نوع آنتی بیوتیک مقاومت داش��تند و در 
کارکنان بخش های جراحی )14.3درصد(، درمانگاه )28.6درصد( و 

پذیرش)57.1درصد( شایعتر بودند. 

  جدول شماره 2: فراواني و مقاومت ایزوله های استاف بدست آمده از سواپ بینی دربخشهاي بیمارستان

 بخش

)تعداد نمونه(

حاملین سویه های استافیلوکوکوس

جمع
MSSAMRSAMSCNSMRCNS

داخلی )25(
)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد)درصد(تعداد

)100درصد(25)0درصد(0)64درصد(16)8درصد(2)28درصد(7

)100درصد(8)0درصد(0)75درصد(6)12.5درصد(1)12.5درصد(1اورژانس)8(

)100درصد(8)0درصد(0)62.5درصد(5)0درصد(0)37.5درصد(3آزمایشگاه)8(

)100درصد(20)5درصد(1)60درصد(12)5درصد(1)30درصد(6اتاق عمل)20(

)100درصد(25)16درصد(4)36درصد(9)16درصد(4)32درصد(8درمانگاه)25(

)100درصد(17)11.8درصد(2)58.8درصد(10)5.9درصد(1)23.5درصد(4اداری)17(

)100درصد(3)0درصد(0)66.7درصد(2)0درصد(0)33.3درصد(1فیزیوتراپی)3(

)100درصد(5)0درصد(0)60درصد(3)20درصد(1)20درصد(1دندان پزشکی)5(

)100درصد(5)0درصد(0)40درصد(2)20درصد(1)40درصد(2مراقبت ویژه قلبی )5(

)100درصد(2)0درصد(0)50درصد(1)0درصد(0)50درصد(1رادیولوژی)2(

)100درصد(118)5.9درصد(7)50.9درصد(66)9.3درصد(11)28.8درصد(34جمع)118(
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بحث و نتیجه گیری
امروزه اهمیت CNS ها بدلیل عفونت هاي بیمارس��تاني، خصوصاٌ در 
موارد استفاده از تجهیزات بیمارستاني در بیماراني که دچار نقص ایمني 
یا بیماریهاي وخیم هس��تند، افزایش یافته است. در مطالعات گذشته 
فراواني CNS و توزیع این ارگانیسم ها در بخش هاي مختلف بیمارستان 
با نتایج این مطالعه مغایرت نداشت و اپیدرمایدیس را بعنوان شایع ترین 
گونه CNS در موارد عفونت بیمارس��تاني خصوصاً در باکتریمي ناشي 
از اس��تفاده کاتترهاي داخل رگي وسایر تجهیزات ایمپلنت شناخته اند 
)26و24،25(. البته گزارش��اتي هم مبني بر دخالت سایر اعضاي گروه 
CNS منجمله استافیلوکوک همولیتیکوس  در ایجاد عفونت هایي مثل 
اندوکاردیت گزارش شده است)27(. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
سویه های CNS به طور مشخص در بینی کارکنان بخش های مختلف 
بیمارستان وجود دارند. بیشترین میزان ناقلین سویه های  CNS دربخش 
داخلی )22درصد:16/73( و بخش جراحی)16.5درصد:12/73( بود و 
آن ممکن منجر به عفونت های بیمارستانی گردد. مقاومت به چندین 
آنتي بیوتیک در میان سویه هاي CNS مانند مطالعات اخیر مشاهده 
شد)30و28،29(. استفاده از این آنتي بیوتیک ها در ناقلین بیني سویه 
هاي CONS منجر به پیدایش س��ویه ه��اي CONS مقاوم به متي 

سیلین از جمله سویه اس��تافیلوکوک اپیدرمایدیس مي شود)31(. در 
 مطالع��ه اژدري و همکاران 50 نمونه اس��تافیلوکوک کوآگوالز منفي از
 نمونه هاي مختلف بالیني بیمارس��تان ش��هید محم��دي بندرعباس 
جداس��ازي ش��دند که بیش��ترین س��ویه آن ش��امل اس��تافیلوکوک 
اپیدرمایدی��س)44درصد( ب��ود. وانکومایس��ین به عن��وان مؤثرترین 
آنتي بیوتیک و س��پس سفالکس��ین و افلوکساس��یلین آنتي بیوتیک 
ه��اي مؤثر بودند)32(. در مطالعه آکپ��اکا در هند در میان نمونه ها ي 
بیمارستاني 55درصد س��ویه CNS بوده که شامل 42درصد سویه 
اس��تافیلوکوکوس اپیدرمایدیس و 15درصد س��ویه استافیلوکوکوس 
س��یموالنس مي باش��د و بیش��ترین می��زان مقاومت آنت��ي بیوتیکي 
مربوط به پني س��یلین)88درصد(، آموکس��ي کالون��ات)55درصد( 
و س��فازولین)53درصد( مشاهده ش��د)33(. در مطالعه حاضر مشابه 
س��ایر مطالعات سویه استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس شایع ترین سویه 
در بین��ی ناقلین کارکنان درمان بوده اس��ت)33و28،29،32(. مقاومت 
آنتی بیوتیکی س��ویه های CNS به عن��وان عوامل مهم مرگ و میر و 
عوارض آن، در دهه گذش��ته نشان داده شده است)20و19(. در مطالعه 
حاظر بیشترین سویه های CNS دارای مقاومت چندگانه می باشند اما 
الگوی حساسیت آنها با دیگر مطالعات متفاوت است)33و29(. در مطالعه 

نمودار شماره 1 : الگوي حساسیت سویه هاي CNS نسبت به انواع آنتي بیوتیك
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حاضر تعداد 73)62درصد( ایزوله ها س��ویه هاي CNS مي باشد، که 
بیشترین میزان مقاومت در این سویه ها )اپیدرمیدیس، ساپروفیتیکوس، 
همولیتیکوس و هومینیس( به ترتیب در مقابل اگزاسیلین)90درصد
جنتامایسین)86درصد،81در  ، ،94درصد،89درصدو100درصد( 

صد،65درصد،100درصد( و بیش��ترین میزان حساسیت در  مقابل 
موپیروسین )100درصد، 100درصد،100درصدو100درصد(  ، وا
نکومایسین)85درصد،88درصد،78درصدو100درصد( بوده است.

در مطالعه دارن کورت و همکاران بر روي س��ویه هاي استافیلوکوکوس، 
درمان خوراکي ریفامپین و افلوکساسین مؤثر بودند)35و34(. در مطالعه 
حاظر همه ایزوله های CNS و MRCNS نسبت به آنتی بیوتیک های 
موپیروس��ین، وانکومایسین و لوفلوکساسین حساسیت داشتند که این 
منجر به ترس گسترش مقاومت می شود. پماد موپیروسین براي از بین 
بردن س��ویه هاي CNS بهترین گزینه است و بعد از آن وانکومایسین 
ی��ک آنتي بیوتیک گلیکوپپتیدي و لوفلوکساس��ین یک آنتي بیوتیک 
فلوروکوئینولون تنفسي و به خاطر نفوذ خوب در بیني ناقلین و فعالیت 

باالتر نسبت به سیپروفلوکساسین گزینه مناسب براي نابود کردن ناقلین 
CNS مي باشند)39و36،37،38(. 

مطالعه اخیر شناس��ایي س��ریع و به موقع س��ویه هاي استافیلوکوک 
کوآگوالز منفي به خصوص سویه هاي مقاوم به متي سیلین، استفاده 
از پماد موپیروس��ین در درجه اول و آنتي بیوتیک وانکومایس��ین و 
لوفلوکساس��ین در درجه دوم، ضمن ش��ناخت عوامل زمینه س��از و 
اقدامات مناس��ب جهت کنترل آن، به عنوان یک امر ضروري مطرح 
مي کند و هم چنین پیش��نهاد مي شود از تجویز آنتي بیوتیک هاي 
داراي مقاومت باال مانند جنتامایس��ین و سفیکس��یم نسبت به این 

سویه ها خودداري گردد.
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Prevalence and susceptibilities of Coagulase Negative Staphylococci isolated in health care workers in a millitary hospital, 
Kermanshah.

Dadashi A,  Firoozi F, Sanjarbeigi N ,Zahedi Nasab A, Amiri H, Nikooei M*

Abstract 
Introduction: this study has been prevalence and antibiotic resistance profiles of the clinically significant coagulase negative 
staphylococcal (CNS) isolates found in health care workers (HCWs) of a military hospital.
Methods: The cross-sectional study was carried out on 118 male and female HCWs during December 2014 to March 2015 in 
Kermanshah, Iran. Samples were taken from the anterior region nose of HCWs by Sterile cotton swabs and were cultured on Blood 
agar. KB004 Histaph Kit was performed for differentiation of Staphylococcus species.
Results: A total of 118 HCWs, 62) 73) carried CNS and the mean age of the individuals was 27.56 years, 39.8)47) were women and 
60.2)71) were men.  Among CNS isolates Staphylococcus epidermidis (63) and saprophyticus (26.5) showed the most frequency and 
CNS isolates were the most susceptibility to mupirocin and vancomycin. 
Conclusion: HCWs act as a potential source of infection to their patients, causing nosocomial infection in the hospital. Our study 
suggests which can be used for control spread of CNS especially in hospitals are regular screening of the HCWs. 
Keywords: Coagulase negative staphylococci, nosocomial infection, Antimicrobial resistance
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