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  136 تا 131 صفحات

  کوتاه گزارش
  

  ینیب و دست از نیلیس یمت به مقاوم شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس یفراوان
  )1391( يسار شهر یدرمان - یآموزش مراکز کارکنان

  3نژاد محمد زهرا فاطمه ،2انیعبدل بهیحب ،2یعبداله سارا ،1*نجانآه دمحم دکتر
 ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یشگاهیآزما علوم کارشناس -2 .مازندران یپزشک علوم دانشگاه ،درمان به مقاوم یمارستانیب يها عفونت قاتیتحق مرکز ،یشناس کروبیم هگرو ار،یاستاد - 1

  .مازندران یپزشک علوم دانشگاه ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یشناس کروبیم کارشناس -3 .مازندران یپزشک علوم دانشگاه

   ________________________________ _____________________________    
  چکیده
 فراوانـی  نیـی تع منظور به مطالعه نیا است. یمارستانیب مهم يها پاتوژن از نیلیس یمت به مقاوم وساورئ استافیلوکوکوس : هدف و زمینه

  شد. انجام ساري شهر درمانی - یآموزش مراکز کارکنان بینی و دست از نیلیس یمت به مقاوم شده جدا ساورئو ساستافیلوکوکو
 سال در يسار شهرستان یآموزش يها مارستانیب مختلف يها بخش یماندر کارکنان از نفر 148 يرو یفیتوص مطالعه نیا : بررسی روش

 کشـت  آگـار  سـالت  تولیمان طیمح در بالفاصله ها نمونه شد. انجام يبردار نمونه افراد ینیب یقدام هیناح و دست انگشتان از شد. انجام 1391
 بـه  تیحساسـ  تسـت  گرفتنـد.  قـرار  ییشناسـا  مـورد  زکواگـوال  و کاتـاالز  يها تست و گرم يزیمآ رنگ با مشکوك يها کلنی .ندشد داده
ـ  بـه  شـده  جـدا  ساورئـو  ساسـتافیلوکوکو  مقاومـت  نیـی تع يبرا .شد انجام وژنیفید سکید روش به ها کیوتیب یآنت  روش از نیلیسـ  یمت
  شد. استفاده يباکتر رشد از یکنندگ ممانعت غلظت حداقل شدن مشخص و براث لوشنیکرودایم

 درصـد  5/9 و درصـد  2/16 بیترت به نیلیس یمت به مقاوم اورئوس استافیلوکوکوس و اورئوس استافیلوکوکوس لینحام فراوانی : ها هیافت
 یفراوان نیشتریب .بود اطفال یداخل و یوگرافیآنژ - عمل اتاق بخش کارکنان رد ساورئو لوکوکوسیاستاف حاملین درصد نیشتریب شد. نییتع

ـ  بـه  نسـبت  هـا  هیسـو  تمـام  بود. یوگرافیآنژ و عمل اتاق يها بخش کارکنان در نیلیس یمت به مقاوم ساورئو ساستافیلوکوکو  و نیلیسـ  یپن
  .بودند حساس کلیکلرامفن و نیسیونکوما به نسبت و مقاوم نیلیس یآموکس
 و تر نییپا رکشو در مشابه مطالعات به نسبت ،يسار یآموزش يها مارستانیب کارکنان رد ساورئو استافیلوکوکوس یفراوان : گیري نتیجه

  .بود باالتر رانیا مشابه مطالعات با سهیمقا در سیلین متی به مقاوم هاي سویه یفراوان
  مارستانیب کارکنان ، نیلیس یمت ، ساورئو ساستافیلوکوکو : ها واژه کلید

   ________________________________ _____________________________    
  ahanjan2007@gmail.com الکترونیکی پست ، هنجانآ دمحم دکتر : مسؤول نویسنده *

  مازندران  یپزشک  علوم  دانشگاه ،(ص) اعظم رامبیپ یدانشگاه مجتمع خزرآباد،  جاده 18 رمتلویک ،يسار : ینشان
  33543087، نمابر 011-33453081تلفن 
  10/4/93 : مقاله پذیرش ، 2/4/93 : نهایی اصالح ، 28/8/92 : مقاله وصول

  
  

  
  مقدمه
 و یتیمورتـال  تیـ اهم بـا  و مهـم  مـوارد  از یمارستانیب يها عفونت

 جهـان  سراسـر  در آن زانیـ م به ساله همه که است مارانیب یتیدیربمو
 عوامـل  نیتـر  مهـم  از یکی اورئوس استافیلوکوکوس .شود یم افزوده

 سـتگاه یز ).1( تاس شده شناخته یمارستانیب يها عفونت کننده جادیا
 يمجار یقدام هیناح اورئوس استافیلوکوکوس يها هیسو کیاکولوژ

 بـاً یتقر هسـتند.  آن حامـل  تیـ جمع از درصـد 20 حـدود  و است ینیب
 يمجار در سمیارگان نیا حامل یدرمان يها بخش کارکنان درصد25
ــیب ــل درصــد 30-50 و ین ــود دســت در آن حام ــتند. خ ــب هس  اغل
 اسـت  ینـ یب در موجـود  يهـا  هیسـو  مشابه دست در موجود يها هیسو

 حامـل  درصـد 60 و یمیدا حامل سالم افراد درصد20 حدود در .)2(
 نیاولـ  کـه  نیلیسـ  یمتـ  ).3( هستند اورئوس لوکوکوسیاستاف متناوب

 عرضـه 1960سـال  در اسـت  بتاالکتاماز برابر در یصناع مهین نیلیس یپن
ــگرد ــوس اســتافیلوکوکوس از يا هیســو بعــد ســال د.ی ــه کــه اورئ  ب
  (Methicillin-resistant Staphylococcusaureus) مقـــاوم نیلیســـ یمتـــ

(MRSA) دهنــده نشــان نیلیســ یمتــ بــه مقاومــت د.یــگرد جــدا بــود؛ 
 و نازیلیســ یپنــ بــه مقــاوم يهــا نیلیســ یپنــ یتمــام بــه مقاومــت
 از یناشــ یمارســتانیب يهــا عفونــت ).4( اســت هــا نیسفالوســپور

 تیلیاسـتئوم  مـوارد  درصـد 90از شیب و بوده معمول ها لوکوكیاستاف
 يها بخش در مهاجم يها عفونت از یمین بر افزون و نوزادان در حاد
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 مقـاوم  انـواع  خصوص به ها، يباکتر نیا لهیوس هب نوزادان ژهیو مراقبت
  ).5( گردند یم جادیا نیلیس یمت به

 جــادیا و ســمیارگان انتقــال در حامــل کارکنــان تیــاهم خــاطر بــه
 کنتـرل  و يریشگیپ ،يبستر مارانیب در یمارستانیب دیشد يها عفونت

 فراوانـی  نییتع منظور به مطالعه نیا ).6( است يضرور ها عفونت نیا
 از نیلیسـ  یمت به مقاوم شده جدا ساورئو ساستافیلوکوکو يها هیسو
 انجـام  سـاري  شـهر  درمـانی  - یآموزش مراکز کارکنان بینی و دست

  شد.
  بررسی روش

 يهـا  بخش یدرمان کارکنان از نفر 148 يرو توصیفی مطالعه ینا
 و (ره) ینـ یخم امـام  نا،یسـ  یبـوعل  یآموزشـ  يهـا  مارسـتان یب مختلف

  .شد انجام 1391 سال در يسار شهرستان (س) زهرا طمهفا
 مطالعـه  در آگاهانـه  تیرضـا  اخـذ  بـا  و یتصادف طور به کارکنان
ــرکت ــد. ش ــتان از نمودن ــت انگش ــه و دس ــدامی ناحی ــی ق ــراد بین  اف
 محــل بخــش و ســمت يا پرسشــنامه در و شــد انجــام يبــردار نمونــه
  شد. ثبت آنان خدمت
 و یدرمـان  کـادر  600 شـامل  نایس یبوعل مارستانیب يآمار جامعه

 328 و یدرمــان کــادر 860 (ره) ینــیخم امــام مارســتانیب ؛تخــت 250
 تخـت  118 و یدرمـان  کادر 530 (س) زهرا فاطمه مارستانیب و تخت

 از مطالعـه،  نیـ ا در نفر) 8( کننده شرکت پزشکان محدود تعداد بود.
  است. قیتحق يها تیمحدود
 يحــاو تیــپل يرو افــراد انگشــتان و دســت يبــردار نمونــه يبــرا
 بـا  ینـ یب قـدام  هیـ ناح يهـا  نمونـه  شـد.  داده قـرار  گارآ سالت تولیمان

 در بالفاصـله  هـا  نمونـه  .شـد  هیـ ته لیاستر يا سرپنبه سواپ از استفاده
 )Merk شرکت از شده هیته تولیمان (پودر آگار سالت تولیمان طیمح

 بــه ســاعت دو از کمتــر مــدت ظــرف هــا تیــپل ند.شــد داده کشــت
 گراد یسانت درجه 37 يدما در ساعت 48 مدت به و منتقل شگاهیزماآ

 ریتخم نظر از که مشکوك يها یکلن مدت نیا از پس شدند. انکوبه
 کاتـاالز،  گـرم،  يزیـ آم رنـگ  يهـا  تست تحت ؛بودند مثبت تولیمان

 تســت زیــن و يا لولــه و (کالمــپ) يدیاســال روش دو بــه کواگــوالز
Dnase مثبـت  گـرم  يباکتر اورئوس وکوساستافیلوک گرفتند. قرار، 
 بیـ ترت نیا به و است مثبت Dnase و مثبت کواگوالز مثبت، کاتاالز
  شدند. ییشناسا اورئوس لوکوکوسیاستاف يها هیسو
 اساس بر و وژنیفید سکید روش به یکیوتیب یآنت مقاومت نییتع

 انجام Clinical and Laboratory Standards Institue ياستانداردها
 روش از ســـیلین متـــی بـــه هـــا ســـویه مقاومـــت تعیـــین رايبـــ شـــد.
 شـدن  مشـخص  و )Merk شـرکت  MIC پودر( براث لوشنیکرودایم

  يبــــــاکتر رشــــــد از هکننــــــد ممانعــــــت غلظــــــت حــــــداقل
(minimal inhibitory concentration: MIC) نیـ ا در .شـد  استفاده 

 ونیسوسپانسـ  از یثـابت  غلظـت  با نیلیس یتم از یمتوال يها رقت روش
 تیـ کروپلیم در شـت؛ دا فارلنـد  مک مین معادل یکدورت که يرباکت
 بـا  هـا  چاهـک  ون،کدورتیانکوباسـ  سـاعت  24 از بعـد  شـد.  مجاور
 سـه یمقا ونیانکوباسـ  از قبـل  کـدورت  بـا  و یبررس دریر زایال دستگاه
 نظـر  در MIC ؛شـد  يبـاکتر  رشـد  مانع که یغلظت نیتر نییپا د.یگرد
 بـر  کروگـرم یم 16 يمسـاو  ایـ  شـتر یب MIC فیتعر طبق و شد گرفته
 گرفتـه  نظـر  در )MRSA( نیلیسـ  یمت به مقاوم هیسو عنوان به تریل یلیم
ــ  بـــه نســـبت اورئـــوس اســـتافیلوکوکوس یـــیدارو مقاومـــت د.شـ
ــ ــوتیب یآنتـ ــا کیـ ــین يهـ ــل ،ونکومایسـ ــین ،کلرامفنیکـ  ،جنتامایسـ

 شــد. تعیــین ســیلین پنــی و ســیلین آموکســی ،ســفالوتین ،تتراسـایکلین 
 هیـ ته طـب  پـادتن  شرکت از هاستفاد مورد یکیوتیب یآنت يها سکید

  د.یگرد
  ها یافته

 از درصـد)  9/68( نفـر  102 شـامل  مطالعـه  مورد یدرمان کارکنان
ــاق نیتکنســ و مامــا پرســتار، یشــغل گــروه ســه   پزشــک 8 عمــل، ات

 خدمـه  ار،یبه یشغل گروه سه از درصد) 7/25( نفر 38 )،درصد 4/5(
  بودند. یمنش و

  .بودنـد  اورئـوس  لوکوکوسیاسـتاف  حامـل  )درصـد  2/16( نفر24
 در فقـط  )درصد 1/54( نفر13 دست، در فقط )درصد 6/41( نفر 10

 مطالعات گرید با حاضر مطالعه نیلیس یمت به مقاوم موارد و اورئوس لوکوکوسیاستاف حاملین درصد سهیمقا : 2 جدول

 حاملین درصد  
  اورئوس لوکوکوسیاستاف

  اورئوس لوکوکوسیاستاف حاملین درصد
  سیلین متی به مقاوم

  5/9  2/16  حاضر مطالعه
  -  7/12  )7( یزد

  3  42  )2( گرگان
  2/6  28/33  )8( تنکابن
  -  6  )9( هند

  -  8/28  )10( یوپیات یشرق شمال
  4/2  -  )11( دورااکو

  8/5  -  )12( شیراز
  9/11  -  )13( یزد

  6/16  -  )14( بندرعباس
  32  -  )15( مصر
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 حامل ،ینیب و دست در همزمان طور به )درصد 16/4( نفر کی و ینیب
 بودند. اورئوس لوکوکوسیاستاف

 مامـا  پرستار، یشغل گروه در مطالعه مورد يباکتر حاملین یفراوان
 يهـا  گـروه  از شیبـ  يدار یرمعنـ یغ طـور  به )صددر 8/16( نیتکنس و

 بـود  )درصـد  5/12( پزشـک  و )درصـد  7/15( یمنشـ  و اریبه خدمه،
  ک).ی (جدول
 مــورد 14 در ،حامــل 24 شــده جــدا اورئــوس لوکوکوسیاســتاف

 يهـا  هیسـو  فراوانـی  زانیم لذا .بود مقاوم نیلیس یمت به )درصد 3/58(
 کـل  در نیلیسـ  یتـ م بـه  مقـاوم  شـده  جـدا  اورئـوس  استافیلوکوکوس

 مورد 10 تعداد نیا از که شد محاسبه درصد 5/9 یبررس مورد جامعه
  بود. شده جدا دست از مورد 4 و ینیب از

ــ ــه مقــاوم يهــا هیســو یفراوان ــ ب ــهنمو در نیلیســ یمت ــیب يهــا ن   ین
 يهـا  نمونـه  از شیبـ  يدار یرمعنـ یغ طـور  به )درصد 75/6 مورد، 10(

  ک).ی (جدول بود )درصد 7/2 ،مورد4( دست
 پزشـک  یشـغل  گـروه  در نیلیسـ  یمتـ  بـه  مقاوم يها هیسو یفراوان

 ،اریـ به یشـغل  گـروه  دو از شیبـ  يدار یرمعنـ یغ طور به درصد) 100(
 عمـل  اتـاق  نیتکنسـ  و مامـا  پرسـتار،  و )درصد 3/83( یمنش و خدمه

  ک).ی (جدول بود )درصد 1/47(
 مقـاوم  شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس يها هیسو یفراوان نیب
ــه ــ ب ــ یمت ــان خــدمت محــل بخــش و نیلیس ــاط کارکن ــار ارتب  يآم
 يها بخش کارکنان در که يطور به ).>03/0P( شد افتی يدار یمعن
 درصـد  100 یعمـوم  یداخل و CCU، ICU ،یوگرافیآنژ عمل، اتاق
 بخـش  کارکنـان  در و بودنـد  مقاوم نیلیس یمت به شده جدا يها هیسو
 نـوزادان  و )درصـد  20( اطفـال  یداخل )،درصد 75( یعموم یجراح

 کارکنان در نیهمچن شد. مشاهده نیلیس یمت به مقاومت )درصد 20(
  .ک)ی (جدول نشد افتی یمقاوم هیسو چیه اطفال یجراح بخش

 مقـاوم  شـده  جدا اورئوس استافیلوکوکوس يها هیسو یپراکندگ
 مارستانیب در نبود. مشابه مطالعه، مورد مارستانیب سه در نیلیس یمت به
 کـه  بودنـد  مقـاوم  نیلیسـ  یمت به ها هیسو درصد100 (س) زهرا هفاطم
 شـده  جـدا  اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس  يهـا  هیسـو  یفراوانـ  به نسبت
 و )درصـد  3/83( (ره)ینـ یخم امـام  مارسـتان یب دو نیلیس یمت به مقاوم
ــوعل مارســتانیب ــار اخــتالف )درصــد 25( نایســ یب ــ يآم  يدار یمعن

  .ک)ی (جدول )>003/0P( شد مشاهده
 و مقـاوم  شـده  جـدا  اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس  يها هیسو یمامت

 بـه  و مقـاوم  نیلیسـ  یپنـ  و نیلیسـ  یآموکسـ  بـه  نیلیسـ  یمتـ  به حساس
ــد حســاس کــلیکلرامفن و نیســیونکوما ــ .بودن ــا هیســو نیهمچن  يه

 بـه  نسـبت  نیلیسـ  یمتـ  بـه  مقـاوم  شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس
 بیـ ترت بـه  نیسـفالوت  و نیکلیتتراسـا  ن،یسـ یجنتاما يهـا  کیوتیب یآنت
  بودند. حساس درصد 7/72 و درصد 4/36 درصد، 4/21

  بحث
 لوکوکوسیاسـتاف  حـاملین  فراوانـی  مطالعـه  نیـ ا جینتـا  به توجه با

 يسـار  شـهر  یدرمـان  - یآموزشـ  مراکـز  یدرمـان  کـادر  در اورئوس
 درصـد  5/9 نیلیسـ  یمتـ  بـه  مقـاوم  يهـا  هیسـو  فراوانی و درصد2/16
ــیب حــاملین و درصــد 7/2 دســت حــاملین( ــیتع درصــد) 75/6 ین  نی

ــ د.یــگرد ــان از شــده جــدا يهــا هیســو درصــد 100 نیهمچن  کارکن
 دو بـه  نسـبت  که بودند مقاوم نیلیس یمت به زهرا(س) فاطمه مارستانیب
  نایسـ  یبـوعل  مارسـتان یب و )درصـد  3/83( (ره)ینـ یخم امام مارستانیب
 گـر ید بـا  حاضـر  مطالعـه  جینتـا  از يا سـه یمقا بـود.  شتریب )درصد 25(

  ت.اس آمده 2 جدول در مطالعات
 کارکنــــان در اورئــــوس لوکوکوسیاســــتاف حــــاملین وعیشــــ

 یمارسـتان یب کارکنـان  در و )7( درصـد  7/12 زدی شهر يها مارستانیب
ــ ت.اســ شــده گــزارش )2( درصــد 42 گرگــان  مطالعــه در نیهمچن

  نیلیس یمت به مقاوم موارد و اورئوس لوکوکوسیاستاف حاملین یفراوان : 1جدول
  1391 سال در ساري شهر یدرمان آموزشی مراکز یدرمان کارکنان خدمت محل بخش و شغل ،یدرمان یآموزش مرکز برحسب

 تعداد  
  افراد

 لوکوکوسیاستاف حاملین
  اورئوس

  (درصد) تعداد
p-value 

 لوکوکوسیاستاف حاملین
  نیلیس یمت به مقاوم اورئوس

  (درصد) تعداد
p-value  

  مارستانیب
  )2/22( 12 54  نایس یبوعل

28/0 
3 )25(  

  )3/83( 5  )1/11( 6 54  (ره) ینیخم امام  003/0
  )100( 6  )15( 6 40  (س) زهرا فاطمه

  شغل
  )8/16( 17 102 عمل اتاق نیتکنس و ماما پرستار،

9/0 
8 )1/47(  

  )100( 1  )5/12( 1 8 پزشک  5/0
  )3/83( 5  )7/15( 6 38 یمنش و خدمه ار،یبه

  بخش

  )8/17( 5 28 نوزادان

9/0 

1 )20(  

03/0  

  -  )7/18( 3 16 اطفال یجراح
 )50( 2  )21( 4 19 اطفال یداخل
 )75( 3  )6/16( 4 24 یعموم یجراح
 )100( 2  )52/9( 2 21 یعموم یداخل

CCU و ICU 21 2 )52/9(  2 )100( 
 )100( 4  )21( 4 19 یوگرافیآنژ و عمل اتاق
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ــور ــغ يمنص ــاران و یاثی ــر 120 يرو همک ــان از نف ــان کارکن  یدرم
 در يبـاکتر  نیـ ا حامـل  درصد28/33 ،تنکابن ییدرجایشه مارستانیب
 يکشـور  مطالعـات  ریسا با سهیمقا در ما مطالعه جینتا ).8( بودند ینیب
 در همکـاران  و یلـ یخل مطالعـه  جینتـا  از یکم و تر نییپا اریبس )8و2(
 لوکوکوسیاسـتاف  حـاملین  وعیشـ  زانیـ م نیهمچنـ  بود. شتریب )7( زدی

 هنـد  در همکـاران  و Ravindra العهمط یدرمان کارکنان در اورئوس
 یشــرق شــمال در همکــاران و Shibabaw مطالعــه در و )9( درصــد6
 مطالعـه  جینتـا  با سهیمقا در که شد گزارش )10( درصد 8/28 یوپیات

 است. شتریب حاضر
 بـه  مقـاوم  شـده  جـدا  اورئـوس  استافیلوکوکوس يها هیسو وعیش
ــ ــ یمت ــاملین از نیلیس ــه در ح ــارا و Ruiz مطالع ــوادور در نهمک   اک

ــه )،11( درصــد 4/2 ــیرح مطالع ــگ یم ــارا و الن ــان در نهمک   گرگ
 و )12( درصــد 8/5 رازیشــ در همکــاران و انیعســکر ،)2( درصــد 3

 از کمتــر ،)8( درصــد 2/6 تنکــابن در همکــاران و یاثیــغ يمنصــور
 همکـاران  و یلـ یخل مطالعـه  در زانیم نیا یطرف از بود. حاضر مطالعه
 بنـدرعباس  در همکـاران  و يمـراد  مطالعه )،13( درصد 9/11 زدی در
 در درصـد  32 همکاران و Serag-Eldin مطالعه و )14( درصد 6/16

  بود. شتریب حاضر مطالعه از )15( مصر
 يهــا  هیســو  يدرصــد  100 مقاومــت  کــه رســد  یمــ  نظــر  بــه
 کارکنـان  از شـده  جدا نیلیس یمت به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف
 نیـ ا در نمونـه  حجـم  بودن مترک لیدل به (س) زهرا فاطمه مارستانیب
 نایسـ  یبـوعل  و (ره) ینـ یخم امـام  مارسـتان یب دو بـه  نسـبت  مارستانیب

  باشد. يسار
 عمـل،  اتـاق  يهـا  بخـش  در دار یمعنـ  يآمار رابطه وجود احتماالً

 يدرصـد  100 یفراوان با یعموم یداخل و CCU، ICU ،یوگرافیآنژ
 شـتر یب مشـکالت  علـت  هبـ  نیلیسـ  یمتـ  بـه  مقاوم شده جدا يها هیسو
 عیوسـ  مصـرف  و یپزشـک  متعـدد  يهـا  يدسـتکار  جهینت در ماران،یب

  .است ها بخش نیا در ها کیوتیب یآنت
 تیـ فور هـا  کیـ وتیب یآنت مصرف توسعه با همزمان ییها بخش در
 نیتـر  مهـم  از یکـ ی نیسـ یونکوما به مقاوم اورئوس لوکوکوسیاستاف
 اثـر  يبـاکتر  توسـط  شـده  جادیا يها يماریب بر که است ییدادهایرو

 يهـا  سـال  در نیسـ یونکوما مصـرف  توسـعه  وجـود  با داشت. خواهد
 نیسیونکوما به مقاوم يها هیسو شیدایپ بر یمبن ییها گزارش و ریاخ
 هیسـو  چگونـه یه حاضـر  مطالعـه  در )؛16و8( مطالعات از يتعداد در

  .نشد افتی نیسیونکوما به مقاوم
 تـوجیهی  جلسـات  برگـزاري  ،حامـل  کارکنـان  درمان و شناسایی

 منظور به ها بیوتیک آنتی منطقی تجویز و کارکنان بیشتر آگاهی يبرا
 جـدا  اورئـوس  اسـتافیلوکوکوس  هـاي  سویه انتشار و پیدایش کاهش
 اي دوره مشـابه  مطالعـات  اسـت.  ضـروري  نیلیسـ  یمتـ  بـه  مقاوم شده

 هـدایت  منظـور  بـه  ؛باشـد  نیز ها باکتري سایر دربرگیرنده که بیشتري
  .شود می توصیه آنها از استفاده بهبود و ها بیوتیک آنتی مصرف
  گیري نتیجه
ــی ــتافیلوکوك فراوان ــوس اس ــنل در اورئ ــتان پرس ــاي بیمارس  ه

 پـایین  حـد  در کشـور  در مشـابه  مطالعـات  بـه  نسـبت  ساري موزشیآ
 به مقاوم شده جدا اورئوس استافیلوکوکوس هاي سویه فراوانی است.
  است. باال توجهی قابل طور به ها شبخ از بعضی در نیلیس یمت

 قدردانی و تشکر
 مرکـز  مصـوب  )114 شـماره ( یقـات یتحق طـرح  حاصـل  مقاله نیا

 تیـ حما بـا  و بـود  درمـان  بـه  مقاوم بیمارستانی هاي عفونت تحقیقات
 مازنـدران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  يفنـاور  و قاتیتحق معاونت یمال
 علوم دانشگاه ییدانشجو قاتیتحق مرکز از لهیوس نیبد .دیرس انجام هب

 شهرسـتان  یموزشـ آ مراکـز  کارکنـان  و تیریمـد  ،مازندران یپزشک
 .میینما یم تشکر ؛نمودند ياری مطالعه، نیا ياجرا در را ما که يسار
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  
Abstract 
Background and Objective: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is a common pathogen 
responsible for health-care-related infections. This study was done to determine the prevalence of 
Meticilin - resistant Staphylococcus isolated from hand and nasal of hospital health worker. 

Methods: This descriptive study was conducted on 148 health workers in teaching hospitals in Sari, 
northern Iran during 2011-12. Samples were collected from fingers and noses and were cultured on 
mannitol salt agar immediately. Suspected colonies were identified using Gram staining, catalase and 
coagulase tests. Susceptibility testing was performed by disk diffusion method. Methicillin resistant 
strains were determined using micro dilution broth method. 

Results: Staphylococcus aureus was observed in 24 (16.2%) of individuals. 9.5% of population was 
resistant to Methicillin. The high portions of Staphylococcus aureus carreier were in the operation room, 
angiography and internal pediatric ward health worker. Methicillin Staphylococcus aureus resistanat were 
more common in nasal samples of the operation room personal and angiography ward health worker. All 
strains were sensitive to Vancomycin and Chloramphenicol and resistant to Penicillin and Amoxicillin. 

Conclusion: In this study the prevalence of the Staphylococcus.aureus in teaching hospitals health 
worker was low while Staphylococcus aureus resistant to methicillin was higher than other reports in Iran. 

Keywords: Staphylococcus aureus, Methicillin, Health worker 
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