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چکیده
مقدمــه :پولیپــوز ســینو نــازال بیمــاری شــایعی اســت و تئوریهــای مختلفــی در پاتوژنــز آن بیــان شــده اســت کــه
یکــی از تئوریهــای عمــده در ایجــاد پولیپــوز ســینونازال ،تأثیــر ســوپرآنتیژنهای اســتاف اورئــوس و بیوفیلــم
میکروبیــال میباشــد .هــدف ایــن مطالعــه ،تعییــن تأثیــر وانکومایســین موضعــی بــر حــذف اســتاف اورئــوس از
مخــاط ســینوس در بیمــاران مبتــا بــه پولیــوز ســینونازال بــه دنبــال جراحــی بــود.
روش کار :در ایــن کارآزمایــی بالینــی تصادفــی شــده ســه ســو کــور ۳۵ ،نفــر از بیمارانــی کــه تحــت جراحــی
پولیــپ ســینوس قــرار گرفتنــد و کشــت اســتاف اورئــوس نمونــه ســینوس آنهــا پیــش از جراحــی مثبــت بــود
وارد طــرح و بــه دو گــروه تقســیم شــدند .بــرای گــروه مــورد ،شستشــوی بینــی بــا محلــول نرمــال ســالین حــاوی
وانکومایســین و بــرای گــروه شــاهد نیــز شستشــوی بینــی بــا محلــول نرمــال ســالین بــه مــدت هشــت هفتــه
تجویــز شــد .در پایــان مــاه دوم همــه بیمــاران تحــت آندوســکوپی بینــی قــرار گرفتــه و کشــت اســتاف بــرای همــه
بیمــاران انجــام شــد .اطالعــات بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از آزمونهــای دقیــق فیشــر و  tدو نمونــه مســتقل
تجزیــه و تحلیــل گردیــد .حــد معنــی داری تفــاوت میانگینهــا نیــز ( )P > 0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافتههــا :کشــت اســتاف در مــاه دوم ،در گــروه مــورد بــه طــور معنــی داری کمتــر از گــروه شــاهد بــود
(.)P > 0/05
نتیجهگیــری :بــه نظــر میرســد اســتفاده از محلــول موضعــی وانکومایســین در از بیــن بــردن اســتاف بــه دنبــال
جراحــی ،تأثیر داشــته باشــد.

مقدمه
رینوســینوزیت مزمــن یــک مشــکل جــدی در صنعــت بهداشــت و
درمــان اســت و منابــع معتبــر بــر ایــن عقیدهانــد کــه حــدود ۱۰
درصــد از جمعیــت ،تحــت تأثیــر عالئــم مزمــن یــا راجعــه مربــوط
بــه آن قــرار گرفتهانــد .رینوســینوزیت مزمــن منجــر بــه بــروز
مشــکالتی میشــود کــه از آن بیــن میتــوان بــه ایجــاد و گســترش
پولیــپ هــای بینــی  -در نتیجـهٔ التهــاب مزمــن و انســداد را نــام بــرد
[ .]1تئوریهــای مختلفــی در پاتوژنــز پولیپــوز ســینونازال مطــرح
شــده اســت کــه یکــی از تئوریهــای برجســته و شــناخته شــده
بــر پای ـهٔ ســوپرآنتیژنهای اســتاف اورئــوس و بیوفیلــم میکروبیــال
میباشــد [.]2
اســتافیلوکوک اورئــوس شــایعترین باکتــری جــدا شــده از موکــوس
بینــی در بیمــاران مبتــا بــه پولیپــوز ســینونازال میباشــد و
اگزوتوکســینهای اســتاف ممکــن اســت نقشــی کلیــدی در ایجــاد
پولیپــوز ایفــا کننــد [ .]2در برخــی منابــع اســتاف اورئــوس در کشــت
حاصــل از حفــره بینــی  %۷۵بیمــاران مبتــا بــه پولیپــوز ســینونازال

یافــت شــده اســت در حالــی کــه ایــن رقــم در مــورد جمعیــت
عمومــی  %۲۵میباشــد ،همچنیــن آنالیــز بافتــی پولیــپ ،از وجــود
نقــش ســوپرآنتیژنی در تقریب ـاً  %۵۰بیمــاران مبتــا بــه پولیپــوز
ســینونازال حمایــت میکنــد [.]3
در ســال  ،۲۰۱۳پژوهشــگران نشــان دادنــد بیمارانــی کــه هنــگام
عمــل جراحــی آندوســکوپی ســینوس ،از نظــر اســتاف اورئــوس
مثبــت بودنــد ،پــس از جراحــی ،نتیج ـهٔ اولی ـهٔ ضعیفتــری (early
 )postoperative outcomesبراســاس معیارهــای آندوســکوپیک و
عالئــم بالینــی داشــتند [ .]4لذامنطقــی خواهــد بــود کــه باازبیــن
بــردن بیوفیلــم اســتافی بتــوان بــه نتایــج درمانــی قابــل قبولتــری
دســت یافــت .اگرچــه تاکنــون درمــان اختصاصــی بــرای بیوفیلمهــا
وجــود نداشــته ،بــا ایــن وجــود یافتــن و ریشــه کنــی آنهــا ،اولویتــی
مهــم بــه شــمار م ـیرود.
آنتــي بيوتيكهــاي سیســتمیک بــا توجــه بــه عــوارض احتمالــی
در اســتفاده طوالنــی و محدودیــت در رســیدن بــه دوز مؤثــر در
محــل هــدف بــه نظــر نقــش قابــل توجــه و برجســتهای در حــذف

جهانشاهی و همکاران
بیوفیلمهــا ندارنــد درحالیکــه آنتیبیوتیکهــای موضعــی بــه
صــورت  irrigationبــه دلیــل توانایــی در دســتیابی مناســب بــه
نقطــه هــدف در مخــاط ســینونازال و عــوارض انــدک سیســتمیک،
انتخابــی مناســب میباشــند .ایــن توانایــی بــه ویــژه در درمــان
بیوفیلمهــا مهــم اســت چــرا کــه درمــان آنهــا بــه غلظتهــای
باالتــری از دارو نیازمنــد اســت .مطالعــات اخیــر  invitroنشــان
دادهانــد کــه افزایــش غلظــت آنتیبیوتیــک بــه کار رفتــه در روش
موضعــی ،در از بیــن بــردن بیوفیلمهــای اســتاف اورئــوس مؤثــر
اســت [.]5
بــا توجــه بــه نقــش مهــم و مؤثــر بیوفیلــم اســتاف اورئــوس در
پاتوژنــز پولیپــوز ســینونازال ،وهمچنیــن تأثیــر آن در کاهــش نتایــج
بیمــاران بعــد از درمــان جراحــی یافتــن روشــی مؤثــر و کمعارضــه
جهــت حــذف اســتاف اورئــوس ازمخــاط ســینوس ،میتوانــد
نویدبخــش درمانــی مؤثــر در بیمــاران مبتــا بــه پولیــپ ســینونازال
و پیشــگیری از عــود باشــد بــر همیــن اســاس ایــن مطالعــه بــا هــدف
تعییــن تأثیــر وانکومایســین موضعــی در حــذف اســتاف اورئــوس از
مخــاط ســینونازال بیمــاران مبتــا بــه پولیپــوز انجــام گرفــت.
روش کار
ایــن مطالعــه ،بــه صــورت کارآزمایــی بالینــی تصادفــی شــد ٔه ســه
ســو کــور انجــام گرفــت .جامعــ ٔه آمــاری آن ،بیمــاران  ۱۸تــا ۷۰
ســال ٔه مبتــا بــه ســینوزیت مزمــن همــراه بــا پولیپــوز بودنــد کــه از
مهــر  ۹۲تــا مهــر  ،۹۳کاندیــد عمــل جراحــی آندوســکوپی ســینوس
در بیمارســتان بعثــت همــدان بودنــد و کشــت اســتاف آنهــا مثبــت
گــزارش شــده بــود .وجــود همزمــان اختــاالت سیســتم ایمنــی،
بیماریهــای سیســتمیک مثــل دیابــت ،نارســایی مزمــن کلیــه،
بدخیمیهــا ،سیســتیک فیبروزیــس ،بیماریهــای گرانولوماتــوز ،و
بــارداری معیارهــای خــروج افــراد از ایــن مطالعــه بودنــد.
بــرای تمــام بیمــاران ،در حیــن عمــل جراحــی نمونــه کشــت
میکروبــی بــا ســواپ اســتریل ،از دهانــه ســینوس ماگزیــاری تهیــه
گردیــد .مــش داخــل بینــی تمــام بیمــاران ،فــردای روز عمــل خــارج
شــد و بیمــاران بــا درمــان دارویــی قــرص لوراتادیــن و اســپری بینــی
فلوتیــکازون مرخــص شــدند.
از مجمــوع  ۱۱۱بیمــار پولیپــوزی کــه تحــت کشــت از ترشــحات
ســینوس ماگزیــا قرارگرفتنــد  ۳۵نفــر ( )%۳۱/۵از نظــر اســتاف
اورئــوس مثبــت شــدند .ایــن بیمــاران وارد مطالعــه شــده ،بــه صــورت
تصادفــی بــه دو گــروه مــورد و شــاهد تقســیم شــدند .بــرای تصادفــی
ســازی از روش برگههــای تصادفــی ()block randomization
چهارتایــی اســتفاده شــد و بــه منظــور کــور ســازی مطالعــه،
تهیــه محلولهــای حــاوی وانکومایســین (مداخلــه) و نرمــال ســالین
(دارونمــا) توســط داروســاز همــکار طــرح انجــام شــد .بــر روی

ظرفهــای کامــ ً
ا مشــابه ،بــر چســب  Aو  Bزده شــد و پزشــک
معاینهکننــدهٔ بیمــار ،خــود بیمــار ،و تحلیلگــر آمــاری هیــچ یــک از
محتــوای محلولهــای برچســب خــورده آگاهــی نداشــتند.
هــر دو گــروه بــه مــدت هشــت هفتــه تحــت درمــان دارویــی قــرار
گرفتنــد:
• بــرای گــروه مــورد (مداخلــه) ،شستشــوی بینــی بــا  ۲۰میلیلیتــر
از محلــول نرمــال ســالین حــاوی وانکومایســین بــه غلظــت یــک
گــرم در لیتــر ۳ ،بــار در روز بــه مــدت  ۸هفتــه تجویــز شــد.
• بــرای گــروه شــاهد (مقایســه) نیــز شستشــوی بینــی بــا  ۲۰میلــی
لیتــر محلــول نرمــال ســالین ۳ ،بــار در روز بــه مــدت  ۸هفتــه تجویــز
شد .
در پایــان مــاه دوم درمــان ،همــه بیمــاران بــه صــورت ســرپایی
ویزیــت و تحــت آندوســکوپی بینــی قــرار گرفتنــد .طی آندوســکوپی،
نمونــه بــا ســواپ اســتریل از مآتــوس میانــی جهــت کشــت گرفتــه
شــد و از نظــر بــروز عــوارض احتمالــی نیــز بررســی انجــام گردیــد.
همچنیــن در پایــان مــاه  ۶مجــددا ً بیمــاران بــه صــورت ســرپایی
ویزیــت و تحــت آندوســکوپی قــرار گرفتنــد و در ایــن مرحلــه
براســاس معیارهــای آندوســکوپیک بینــی انــدازه پولیــپ بررســی
گردیــد( .بــدون مشــاهده پولیــپ ،۰ :پولیــپ محــدود بــه مئاتــوس
میانــی ،۱ :گســترش پولیــپ بــه داخــل حفــره بینــی)۲ :
پــس از اتمــام دورهٔ طــرح ،براســاس فهرســت واگــذاری دارو مشــخص
شــد کــه کــدام گــروه مــورد و کــدام گــروه شــاهد بودهانــد .تمامــی
اطالعــات بــه دســت آمــده وارد نرمافــزار  SPSSنســخه  ۱۹شــده ،بــا
اســتفاده از آزمونهــای دقیــق فیشــر و  tدو نمونــه مســتقل تجزیــه
و تحلیــل گردیــد .در تمــام آزمونهــای فــوق ســطح معنــیداری
 0/05در نظــر گرفتــه شــده اســت.
یافتهها
در ایــن طــرح مجموع ـاً  ۳۵نفــر کــه نتایــج کشــت اســتاف مثبــت
داشــتند مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .میانگیــن ســن بیمــاران مــورد
مطالعــه در گــروه مــورد  ۴۰/۸۲ ± ۱۱/۹۷ســال و در گــروه شــاهد
 ۴۲/۲ ± ۱۰/۹۲ســال بــود.
در گروههــای مــورد و شــاهد ،بــه ترتیــب  ۸۲/۴و  ۸۳/۳درصــد
از افــراد مــورد بررســی مــرد و  ۱۷/۶و  ۱۶/۷درصــد زن بودنــد.
آزمونهــای  tدو نمونــه مســتقل و مجــذور کای نشــان دادنــد کــه دو
گــروه از لحــاظ ســن و جنــس همگــن بودنــد (.)P < 0/05
همانگونــه کــه در جــدول  ۱مشــاهده میشــود در گــروه مــورد ،کشــت
اســتاف مــاه دوم  ۱۷/۶درصــد از بیمــاران مثبــت و  ۸۲/۴درصــد
منفــی بــوده و در گــروه کنتــرل نیــز اســتاف مــاه دوم  ۶۱/۱درصــد از
بیمــاران مثبــت و  ۳۵/۵درصــد منفــی بــوده انــدو بــا توجــه بــه ارزش
 ،Pمیتــوان نتیجــه گرفــت کــه اختــاف نســبت اســتاف منفیهــای
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مــاه دوم در دو گــروه آزمــون و کنتــرل معنــی دار بــوده اســت.
جدول  :۱مقایسه فراوانی کشت استافیلوکوکوس اورئوس در ماه دوم پس
از جراحی و درمان موضعی با محلول وانکومایسین در گروههای مورد
مطالعه
کشت ماه دوم شاهد ،فراوانی ( )%مورد ،فراوانی ( )%ارزش P
منفی

)38/9( ۷

)82/4(۱۴

مثبت

)61/1(۱۱

)17/6(۳

0/01

شــش مــاه بعــد از جراحــی میانگیــن انــدازه پولیــپ در گــروه
شــاهد  ۰/۸۳ ± ۱/۱۵ودر گــروه مــورد  ۰/۱۱ ± ۰/۳۳بــود کــه
اختــاف معنــی داری بیــن بزرگــی پولیــپ در دو گــروه وجــود
داشــت (جــدول .)۲
جدول  :۲مقایس ٔه تأثیر مداخله انجام شده بر اندازه پولیپ در قبل و شش
ماه پس از جراحی
بزرگی پولیپ

شاهد ،فراوانی ( )%مورد ،فراوانی ( )%ارزش P

قبل از جراحی

)0/87( 3/16

)0/74( 3/05

0/06

شش ماه بعد
از جراحی

)1/15( 0/83

)0/33( 0/11

0/01

الزم بذکــر اســت در طــی انجــام مطالعــه حاضــر هیــچ مــورد
عارضــهای مشــاهده نگردیــد.
بحث
همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد رینوســینوزیت مزمــن بــا
پولیپوزیــس بیمــاری شــایعی اســت کــه تئوریهــای مختلفــی
در پاتوژنــز آن مطــرح شــده کــه یکــی از تئوریهــای رایــج نقــش
ســوپر آنتــی ژن اســتاف اورئــوس میباشــدکه بــه نظــر میرســد بــا
تحریــک ترشــح مدیاتورهــای التهابــی در اپیتلیــوم ســینونازال منجــر
بــه تغییــرات پایــدار بافتــی و بــروز پولیــپ و تشــدید آن گــردد.
همچنیــن بــا توجــه بــه شــیوع بــاالی اســتاف در بیمــاران پولیــپ
[ ]2ونقــش آن در پاتوژنــز و نتایــج ضعیــف پــس از جراحــی []4
بدیهــی اســت کــه باحــذف اســتاف نتایــج درمانــی بهتــری حاصــل
شــود.
عــود پولیــپ بینــی پــس از عمــل جراحــی ســینوس رایــج اســت
( )%۲۵-۱۵امــا فراوانــی و شــدت عــود بســته بــه درمــان دارویــی
اســت کــه ممکــن اســت پــس از هــر مداخلــه جراحــی اســتفاده
شــود [ .]6و ایــن امــر براهمیــت درمــان موثرتــر پولیــپ بــه منظــور
پیشــگیری از عــود میافزایــد.
گزینههــای مختلفــی بــرای درمــان رینوســینوزیت مزمــن باپولیپــوز
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وجــود دارد ،امــا ســؤال در مــورد بهتریــن گزینــه همچنــان باقــی
اســت .اگــر چــه درمــان ضــد میکروبــی خوراکــی و داخــل وریــدی
بــه طــور ســنتی تجویــز شــده اســت ولــی طــی چنــد ســال گذشــته،
اســتعمال موضعــی ایــن عوامــل بــرای درمــان  CRSمحبوبیــت
بیشــتری یافتهانــد [.]4
عوامــل ضــد میکروبــی موضعــی بــه دلیــل توانایــی آنها در دسترســی
محــدود و موضعــی بــه مخــاط ســینوس و بــه حداقــل رســاندن
اثــرات سیســتمیک ،نســبت بــه مصــرف داروهــای خوراکــی ترجیــح
داده میشــوند .ایــن ویژگــی بــه خصــوص در درمــان بیوفیلــم ،کــه
در آن غلظتهــای باالتــر از آنتــی بیوتیــک هــا معمــوالً مــورد نیــاز
اســت ،مهــم بــه نظــر میرســد [ .]7هرچنــد تــا کنــون شــواهد
کافــی بــرای حمایــت از تأثیــر واضــح آنتــی بیوتیــک هــای موضعــی
در بیمــاران مبتــا بــه رینوســینوزیت مزمــن بــا پولیپــوز وجــود
نداشــته اســت [ ]5و مطالعــات انگشــت شــماری بــه بررســی تأثیــر
آنتــی بیوتیــک هــای موضعــی بــه دنبــال عمــل جراحــی پولیــپ
بینــی پرداختهانــد .آنتــی بیوتیکهایــی کــه در ایــن مطالعــات بــه
کار رفتهانــد عمــدا ً محلــو لهــای موپیروســین  %۰/۴و توبرامایســین
 %۰/۰۸ونئومایســین بــوده بودهانــد کــه در خصــوص توبرامایســین
و نئومایســین نتایــج غیــر مؤثــر بــوده اســت ]7 ,5[ .ولــی تــا کنــون
هیــچ کــدام از ایــن مطالعــات تأثیــر وانکومایســین موضعــی را
بررســی نکــرده بودنــد .بطــور مثــال در مطالعـهای کــه ســایبرلینگ و
همکارانــش در ســال  ۲۰۱۳انجــام دادنــد ،حیــن آنتروســتومی و پس
از انجــام بیوپســی ،محــل عمــل جراحــی در یــک طــرف بینــی بــا
موپیروســین موضعــی و ســمت دیگــر بینــی بــا ســالین شستشــو داده
شــد 7 .تــا  10روز پــس از جراحــی نیــز مجــددا ً بیوپســی از محــل
گرفتــه شــد .نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه مقــدار اســتاف اورئــوس
در ســمت شستشــو داده شــده بــا موپیروســین بــه طــور معنــی داری
کاهــش یافتــه اســت [.]4
در ایــن مطالعــه بــه بررســی اثــر وانکومایســین موضعــی در از بیــن
بــردن اســتاف اورئــوس در ترشــحات ســینوسهای پارانــازال نیــز
پرداختــه شــده اســت .وانکومایســین آنتــی بیوتیکــی ایمــن از دســته
گلیکوپپتیدهااســت کــه بویــژه بــر گونــه اســتاف از طریــق مهــار
ســنتز دیــواره مؤثــر میباشــد و محلــول آمــاده شــده تــا  ۱۴روز در
یخچــال قابــل نگهــداری اســت
بــر طبــق یافتههــای مطالعــه حاضــر ،رشــد اســتاف اورئــوس
در کشــت نمونــهٔ حاصــل از ترشــحات بینــی در مــاه دوم بعــد از
جراحــی ،در گروهــی کــه از وانکومایســین موضعــی اســتفاده کــرده
بودنــد ،بــه طــور معنــی داری کمتــر از گــروه شــاهد بــود ( ۱۴مــورد
کشــت منفــی در گــروه مــورد در برابــر  ۷مــورد در گــروه شــاهد).
ضمنــاً انــدازه پولیــپ هــا شــش مــاه پــس از جراحــی در گــروه
مــورد بــه طــور معنــی داری کوچکتــر از گــروه شــاهد بــود .بنابرایــن

جهانشاهی و همکاران
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مداخل ـ ٔه مــا (اســتفاده از وانکومایســین
موضعــی بــه دنبــال جراحــی پولیــپ بینــی) تأثیــر قابــل توجهــی در
ریشــه کنــی ایــن باکتــری از فضــای بینــی داشــته اســت.
نتیجهگیری
بــا در نظــر گرفتــن همــه مــوارد فــوق ،بــه نظــر میرســد اســتفاده
از وانکومایســین موضعــی بــه دنبــال جراحــی پولیــپ ســینوس
بینــی ،میتوانــد در ریشــه کنــی اســتاف ارئــوس مؤثــر باشــد
وبــا توجــه بــه اینکــه وجــود اســتاف اورئــوس یکــی از پاتوژنزهــای
مهــم پولیــپ ســینونازال میباشــد .لــذا منطقــی خواهــد بــود اگــر
چنیــن فــرض شــود کــه بــا یافتــن شــیوههای مؤثــر و آســان و کــم

عارضــه حــذف اســتاف بتــوان شــاهد کاهــش عــود پولیــپ بعــد از
جراحــی بــود.
سپاسگزاری
بــر خــود الزم میدانیــم کــه ازحمایتهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان در انجــام ایــن طــرح تقدیــر وتشــکر نماییــم .ایــن مطالعــه
دارای گواهــی تأییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان بــه شــماره /16/35/9/713پ بــوده و در مرکــز ثبــت
کارآزمایــی بالینــی ایــران نیــز بــا کــد  201312299014N20بــه
ثبــت رســیده اســت .ضمنــاً نتایــج آن بــا منافــع نویســندگان در
تعــارض نیســت.
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Abstract
Introduction: One of the main theories in development of sinonasal polyposis involves
the effect of Staphylococcus aureus super antigens and microbial biofilm. The aim of this
study was to evaluate the effect of topical vancomycin on Staphylococcus aureus removal
from sinus mucosa following surgery.
Methods: In this randomized triple-blind clinical trial, 35 patients, who underwent sinus
polyp surgery and whose sinus culture was positive for Staphylococcus aureus before
surgery, were divided to two groups. For the case group, nasal irrigation with normal saline
solution containing vancomycin and for the control group, nasal irrigation with normal
saline solution was administered for eight weeks. During the second month of treatment,
all patients underwent nasal endoscopy. Patients were assessed for Staphylococcus aureus
culture during the second month. All data were analyzed using two independent samples
t-test and Fisher's exact tests. The level of statistical significance was considered as P < 0.05.
Results: Culture of Staphylococcus aureus in the second month was significantly lower in
the case group than the control one (P < 0.05).
Conclusion: It seems that the use of topical vancomycin solution has an effect on
eradication of Staphylococcus aureus in sinonasal polyposis after surgery.

