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4/4/91: ، پذیرش مقاله13/12/90:  دریافت مقاله
 آموزشـی   يهـا مارسـتان یهـاي مختلـف ب    هواي بخـش   يهاوآئروسلیبرروي ب  یآلودگ یفیو ک  یبا توجه به اینکه مطالعه کم      :مقدمه

شـهر همـدان بـه عنـوان         يهـا مارستانیب يها در هوا  وآئروسلین مطالعه تنوع و تراکم ب     یدر ا  ،دانشگاه علوم پزشکی همدان وجود نداشت     
.شده استیو یا اقدامات بعدي بررسیمطالعات آتياي براهیپا
آموزشی شهر همدان از نظر تنوع و تـراکم  بیمارستان 5از یمارستانیبخش ب30، یدر این پژوهش توصیفی ـ مقطع : هامواد و روش

هـاي مختلـف بـا روش فیلتراسـیون         نمونه هوا در قـسمت     180ش از   یاد ب تعد. آنها مورد بررسی قرار گرفت     يموجود در هوا   يهاوآئروسلیب
ها بالفاصله به محیط کشت آگار خونی و سابرودکـستروز آگـار            نمونه. جمع آوري گردید  ) ACGIH(پیشنهادي از سوي کمیته بیوآئروسول      

در نهایـت تـراکم      .شده و تعیـین گردیدنـد     هاي تشکیل شده، شمارش     منتقل و کشت داده شدند و سپس در آزمایشگاه تعداد و نوع کلنی            
.هاي آماري مربوطه انجام شدگردید و تحلیلآنالیزSPSSها با نرم افزار آماري تعیین شد دادهcfu/m3بیوآئروسول در هوا بر حسب 

ه یمارستان زنان فاطمیو اتاق عمل در ب1زنانيهاها در بخشوآئروسلین تراکم بین و کمتریشتریب: هایافته)cfu/m34/54 در مقابل
cfu/m33/13 ( ـ ها با مقـدار اسـتاندارد پ      مارستانیها در ب  وآئروسلیب ین تراکم کل  یانگیزان م یسه م یمقا. بدست آمد ) cfu/m330(يشنهادی

ـ ها بـه ترت   مارستانین قارچ هاي جدا شده از هواي ب       یترعیشا). P= 3/0(داري نشان نداد    یتفاوت معن  ـ ب شـامل  ی ، %)06/32(ومیسـیل یپن
جـدا   يهـا يبـاکتر  ین درصد فراوان  یشتریب. بود%) 43/7(جریلوس نا یآسپرژو  %) 61/14(گاتوسیلوس فوم یآسپرژ،  %)5/20(ومیکالدوسپور
%) 34/11(لوکوکوس اورئـوس  یاسـتاف و  %)68/13(هـا   کروکـوك ی، م %)74/14(ها  لوسی، باس %)49/32(یلوکوکوس کواگوالز منف  یشده استاف 

.بودند
ـ شتر از استاندارد پیبیها از نظر کم  وآئروسلیها به ب  مارستانیاز ب  یهواي برخ  یزان آلودگ یم: گیريث و نتیجه  بح اکثـر  . بـود يشنهادی

.زات اقدام شودین تجهیح و نصب ایصحیدر خصوص طراحیستیه هوا بودند و لذا بایستم هاي تصفی، فاقد سیهاي مورد بررسمارستانیب
هوای، قارچ، آلودگيمارستان، باکتریبيوآئروسل، هوایب:هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
و ییایمی، شـ یکـ یزیمتأثر از خواص فیسالمت و رفاه عموم 

يت هـوا  یـ فیک. باشـد یبـسته مـ    يهـا طیمحـ  يهـوا  یکیولوژیب
جه ین و کنترل نبوده و در نت      ییقابل تع  یبسته به آسان   يهاطیمح

ن و افـراد  یها، سالمت شاغل  طیگونه مح نیا يت نامناسب هوا  یفیک
يهـوا ). 1(دهـد   یر قـرار مـ    ین امـاکن را تحـت تـأث       یـ ساکن در ا  

ــ ــاطیمح ــتانیبيه ــاویمارس ــطيح ــستردهی ــواع ف گ اي از ان
هـا،  ین دسته از آلـودگ  یمقدار ا ). 2،1(است   یکروبیم يهایآلودگ

ن از یمارستان خـاص، و همچنـ  یک بیگر در  یبه بخش د   یاز بخش 
ییایـ ا منطقه جغراف  یک شهر   یگر در   یمارستان د یه ب ب یمارستانیب

). 3(باشد یر و متفاوت میمتغ
يهـاي موجـود در هـوا      سمیـ کروارگانیبرآورد تراکم و تنـوع م     

گونـه  نیز بودن ا  یا تم یاز آلوده بودن     یتواند شاخص یها م مارستانیب
ک منبـع مـرتبط بـا       یـ تواند به عنوان    ین م یها باشد و همچن   طیمح

ـ   سمیـ کروارگانیم). 4(مطرح باشد    یمارستانیب يهاعفونت ن یهـا اول
-طیمحـ  يهوا). 5(باشند  یمبسته   يهاطیمح يهوا یمنبع آلودگ 

بـه   يبـاز بـرا    يهـا طینسبت به مح   يشتریل ب یبسته از پتانس   يها
-طیرا در محـ   یماران برخوردار هستند ز   یمخاطره انداختن سالمت ب   

یتوانند سطوح متفـاوت   یو م ها وجود داشته    بسته انواع آئروسل   يها
).6(ند یها را ایجاد نمااز انواع عفونت

ــس  ــه ب ــواد بياریاگرچ ــوژیاز م ــوا یکیول ــود در ه يموج
ممکـن اسـت   یشـوند ولـ  یذکـر نمـ   یبه عنوان آلودگ   یاستنشاق

ن برابر مقدار موجود    یبسته تا چند   يهاطیمح يمقدار آنها در هوا   
ت افـراد   یا مـسموم  یک  یتحرابند که باعث    یش  یآزاد افزا  يدر هوا 
ق هوا مثل ذرات،    ین گروه شامل مواد منتقله از طر      یا). 7،8(شوند  

هـستند کـه هـم بـه صـورت       يبات فرار یا ترک یبزرگ   يمولکولها
ابنـد  ییزنده وجود دارند و هم توسط موجـودات زنـده انتـشار مـ              

تواننـد  یها مـ  روسیها و و  يها مثل باکتر  وآئروسلیب یبعض). 7،8(

و مـدفوع  یاهیـ هـاي گ  گر مثل گـرده   ید یدا کنند و بعض   یپر  یتکث
رفتار و حرکـت    ). 9(ک کننده باشند    یت ممکن است فقط تحر    یما
ــأث وآئروســلیب ــا تحــت ت ــر نیه ــل، الکترومغناطيروی ــثق و یسی

هـا  وآئروسـل یب یبطـور کلـ   ). 10(ان هوا قرار دارد     یتوربوالنس جر 
ر یـ زا و غيارمـ یزنـده و مـرده و شـامل انـواع ب      يهايشامل باکتر 

هـاي بـا وزن مولکـولی بـاال،         هـا، آلـرژن   ها، قارچ روسیزا، و يماریب
هـا، گـرده و     کانیدوگلی، پپت ی، سموم قارچ  ییاین باکتر یآندوتوکس

١).10(باشند یمیاهیگيبرهایف

ق گـرد و غبـار، خـاك و قطـرات آب      یـ هـا از طر   وآئروسلیب
ــ  ــشر در مح ــ یمنت ــا م ــده و جابج ــوندیط، پراکن ــا. ش ــا تم س ب

از  ياریهاي مختلف با ابتال به بس     هاي موجود در محیط   وآئروسلیب
هـا و  یحـاد، آلرژ ی، اثـرات سـم  یستم تنفـس یـ ر سیواگ يهایماریب

ییهـا طیمارسـتان از جملـه محـ      یب). 7(سرطان در ارتباط اسـت      
مـاران و مالقـت     ی، ب ی، خدمات یاست که در آن پرسنل کادر درمان      

ن یها قرار دارند و به همـ      آئروسلویکنندگان در معرض استنشاق ب    
ــدل ــ ی ــضور ب ــر ح ــل یل در اث ــد بیوآئروس ــوا ش از ح ــا در ه يه
دي یـ افـراد در معـرض تهد      یتوان گفت سـالمت   یها، م مارستانیب

).11(قرار خواهد گرفت يجد
ــ ــود م 1یپردل ــه خ ــاران در مطالع ــو همک ــت یانگی ن غلظ

مارســتان را  یهــاي منتقــل شــده از هــوا در محــیط ب    قــارچ
cfu/m319±19   ن مقـــدار یگـــزارش نمودنـــد کـــه کمتـــر

)cfu/m312±14 ( ن مقـدار  یشتریـ در اتاق عمـل و ب)cfu/m3

ب یـــدر آشـــپزخانه وجـــود داشـــته اســـت و بـــه ترت) 37±45
ن یشتریـ زوپوس را ب  یوم و را  یلیس یلوس، پن یوم، آسپرژ یکالدسپور

ذکـر  یمارسـتان یهاي موجود در بخـشهاي ب   هاي بیوآئروسل جنس
اي که توسط جبـاري و همکـاران انجـام         در مطالعه ). 12(اند  کرده

هـا مربـوط بـه بخـش        وآئروسلین غلظت ب  یانگین م یشتریگرفت ب 
مربوط ین غلظت آلودگیانگین میو کمترcfu/m3300بایعفون

1. Perdelli
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بـوده  cfu/m394و چـشم بـا  ینـ یبه اتاق عمل گوش و حلق و ب
ــب. اســت ــارچیشتری ــواي  ن درصــد ق ــده در ه ــشاهده ش ــاي م ه

، %36/36بــا 1ومیلیســیب بــه جــنس پنــیــتان، بــه ترتبیمارســ
ــپور ــا 2ومیکالدس ــپرژ%74/24ب ــای، آس ــا 3جریلوس ن ، %97/17ب

ــوسیرا ــا 4زوپ ــپرژ% 57/10ب ــالووسیو آس ــا 5لوس ف % 74/2ب
). 13(اختصاص داشت 

باشـند و تنهـا     یزا مـ  يمـار یر ب یها از انواع غ   وآئروسلیاکثر ب 
ستم یـ نقـص س يداراایـ در افـراد حـساس     يمـار یب يباعث ابتال 

ک منبـع  یها به مارستانیط ب ین مح یهمچن). 13(شوند  یم یمنیا
از  یهـاي اکتـساب   جه انتقـال عامـل عفونـت      یجهت انتشار و در نت    

ل یـ ن دل یده است به همـ    ید رس یین به تأ  یاز محققق  ياریبس يسو
ها جهـت درك  مارستانیدر ب یکروبیوع فلور م  یزان ش یاز م  یآگاه

د توســط یکــه شــاییهــايو آلــرژیحتمــالهــاي اانــواع عفونــت
ت یـ جاد شود، از اهم   یمارستان ا یب يموجود در هوا   يهاوآئروسلیب

يهـا در هــوا کـروب ین کنتـرل م یهچنـ . برخـوردار اسـت  ییبـاال 
هـاي  از عفونـت  يریشگیـ توانـد در پ   یمارسـتان مـ   یب يهـا طیمح

بـا توجـه بـه اینکـه مطالعـات      ). 1(فا کنـد    یا ینقش مهم  یمقطع
سه آن بـا رهنمودهـا،      یـ ، و مقا  یر آلـودگ  یل ذکر مقاد  یدل، به   یکم

کمــک یزان آلــودگیــاســتانداردها و مطالعــات مــشابه در درك م
تـراکم و تنـوع      ین مطالعـه بـا هـدف بررسـ        یـ نمایند ا یم یانیشا

شـهر همـدان در سـال        یدولتـ  يهـا مارسـتان یها در ب  وآئروسلیب
.دیبه انجام رس1390

هامواد و روش
تحلیلـی اسـت و بـه صـورت          -نـوع توصـیفی   این مطالعه از    

سـال   یدر شـهر همـدان طـ       یمارسـتان دولتـ   یدر پنچ ب   یمقطع
ن مطالعه از هر    یت بودجه در ا   یبا توجه به محدو   . انجام شد  1390

ــط  یب ــتان فق ــ 6مارس ــت بررس ــش آن جه ــوع  یبخ ــراکم و ن ت
ها بر اسـاس    قرار گرفت و انتخاب بخش     یها مورد بررس  وآئروسلیب

مـاران  یت بخـش از نظـر نـوع ب      یـ مارسـتان، اهم  یبافت تخصصی ب  

ط و کنتـرل عفونـت هـر        یشنهاد مسئول بهداشت مح   یو پ  يبستر
ن مطالعه بـر روي   یبا توجه به اینکه ا    . گرفتیمارستان صورت م  یب

هـا اجـرا شـده اسـت نـه خـود        هاي برداشتی از هواي بخش    نمونه
ح در  بیماران، لذا نیازي به ذکر مالحظات اخالقی و در نتیجه طـر           

١.کمیته اخالق دانشگاه نداشته است

هاتعیین تراکم بیوآئروسل
هـا،  روش مورد استفاده جهـت نمونـه بـرداري بیوآئروسـل          

هـاي توصـیه شـده      این روش یکی از روش    . روش فیلتراسیون بود  
کمیته بیوآئروسل مجمع دولتـی متخصـصین بهداشـت صـنعتی           

فاده در ایـن    وسایل مورد است  ). 15،14(است  ) ACGIH(آمریکا  
یقابل حمـل مـدل کتـاب       یافراگمیگیر د مرحله شامل پمپ نمونه   

انگلــیس، فیلتــر هلـدر تفلــونی بــا قطــر  SKC سـاخت شــرکت  
mm47    میکرون و قطـر    45/0ل با پورسایز    ی، فیلتر میلی پور استر
mm47       هـاي یکبـار    ساخت شرکت اشلیخر و شوئل آلمان، پلیت

روز آگار، انکوبـاتور    مصرف، محیط کشت آگار خونی و سابرودکست      
قبل از نمونه برداري کلیـه      . و سایر وسایل آزمایشگاهی بوده است     

الکـل  (وسایل مورد استفاده ابتدا داخل محلول ضدعفونی کننـده          
دقیقه داخـل    30شستشو داده شده و سپس به مدت        ) درصد 70

پـس از آن کلیـه      . گرفتاتوکالو، در دما و فشار استاندارد، قرار می       
هـاي اسـتریل بـه محـیط بیمارسـتان منتقـل            خل بسته وسایل دا 

گیـري  ان و در بخش مورد نظـر، سـري نمونـه      در بیمارست . شدمی
جهـت تعیـین دبـی     ). 7(آماده شده و نمونه برداري به عمل آمـد          

هواي عبوري از فیلتر و مدت زمان نمونـه بـرداري، پـس از تهیـه                
ــشنهادي   ــودن روش پی ــاظ نم ــایش و لح ــیش آزم ، ACGIHپ

جهـت  . دقیقـه انتخـاب شـد   30و مدت زمـان  lit/min10دبی

1. Penicelium

2. Cladosporium

3. Aspergillus niiger

4. Rhizopus

5. Aspergillus flavus
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نمونه شاهد محیطی و آزمایشگاهی      يافزایش صحت نتایج، تعداد   
).9،5(نیز جمع آوري گردید 

2/1در ارتفـاع  ينمونه بـردار   يدر هنگام نمونه برداري، سر    
ـ      یمتري از سطح زم    وارهـا و   یک متـر از د    یـ ش از   ین و با فاصـله ب

نمونـه در  36هـر بخـش   ينمونه بـردار  يبرا. افتیموانع استقرار   
هـا از نظـر     وآئروسـل یب یبررسـ  ينمونه برا  18شد که   نظر گرفته   

هـا از نظـر     وآئروسـل یب یبررسـ  ينمونه بـرا   18و   یقارچ یآلودگ
ياز دو سـر    ينمونـه بـردا    يبرا. برداشته شدند  ییایباکتر یآلودگ

اي هـ نمونـه يکـسان و همزمـان بـرا   یط یبـا شـرا  ينمونـه بـردار  
، ينمونـه بـردار  يهمزمان با اجرا. استفاده شدیو قارچ ییباکتریا

ان هـوا در مقـاطع   یـ چون دما، رطوبـت و سـرعت جر   ییپارامترها
گردیدنـد و در چـک       يریـ انـدازه گ  ) ک بار یقه  یدق 10هر  (یزمان

.شدندیست مربوطه ثبت میل
در پایان عملیات نمونه برداري، بالفاصله بـا اسـتفاده از پـنس             

ریل در کنار شعله، فیلتر از داخل هلدر بـه طـور معکـوس روي               است
به ترتیب بـراي آلـودگی   (محیط کشت آگار خونی و سابرودکستروز      

. شـد و بـه آزمایـشگاه منتقـل گردیـد          قرار داده   ) باکتریاي و قارچی  
ساعت در انکوباتور قـرار  72تا 48هاي کشت به مدت    سپس محیط 

هاي هر پلیت در آزمایـشگاه تعیـین   شد و نوع و تعداد کلنی   داده می 
پس از تـصحیح    (با داشتن حجم هواي نمونه گیري شده        . گردیدمی

هـا بـر   هاي کشت یافته، تراکم بیوآئروسـل و تعداد کلنی ) دما و فشار  
. حسب تعداد کلنی شمارش شده در متر مکعب هوا گزارش گردیـد           

نکـه  یه به ا، با توج یا قارچ یییایهاي باکتر ین تعداد کلن  ییپس از تع  
نکـه نمونـه    یشد و با توجه به ا     یگزارش م  cfu/m3تراکم بر اساس    

ر استاندارد از لحاظ دما و فشار هـوا         یط غ یانجام شده در شرا    يبردار
شـده بـا اسـتفاده از        ينمونـه بـردار    يانجام شده بود؛ لذا حجم هوا     

):7(ر استاندارد شد یرابطه ز

 =

2س یط اسـتاندارد و انـد  یانگر شـرا یـ ب1س ین رابطه اندیدر ا 
فـشار هـوا بـر       Pن  یهمچن. است یط مورد بررس  یط مح یانگر شرا یب

Tا متـر مکعـب و     یـ تـر   یحجم هوا بـر حـسب ل       Vحسب اتمسفر،   

.باشدن مییبر حسب درجه کلويموضع نمونه برداريهوايدما
اشـتن  شـده و د    يپس از محاسبه حجم استاندارد نمونه بردار      

ک متـر   یـ ها در   وآئروسلیساده تراکم ب   ی، با انجام تناسب   یتعداد کلن 
ط یمحـ . گردیـد گـزارش    cfu/m3مکعب هوا محاسبه و بر اسـاس        

بـا حفـظ     يقـارچ و بـاکتر     ينمونه بـردار   ياز برا یهاي مورد ن  کشت
و قـارچ    یکـروب شناسـ   یم يهـا شگاهیل کامل در آزما   یط استر یشرا

ل بـصورت   یط کشت اسـتر   ییه و مح  ته یدر دانشکده پزشک   یشناس
. شـدند یوارونه در داخل جعبه مخصوص حمل و نقل قـرار داده مـ            

ها در جعبـه عـایق و     از بروز خطا، حمل و نقل نمونه       يریجلوگ يبرا
يبـر رو   يدر هنگام نمونـه بـردار     . گرفتیط خنک انجام م   یدر شرا 

کـد مخـصوص نمونـه، نـام        (هـا برچـسب مربوطـه       تیک از پل  یهر  
. شـد یالصاق م ) در بخش  يتان، نام بخش، نقطه نمونه بردار     مارسیب

چـون کـد     یم شد کـه در آن اطالعـات       یتنظ یستیهمچنین چک ل  
در  يمارستان، نام بخش، نقطه نمونـه بـردار       یمخصوص نمونه، نام ب   

ان یـ مارستان، دما، رطوبت و سرعت جر     یبخش، اطالعات مربوط به ب    
.گردیدیثبت ميهوا در موضع نمونه بردار

هاوآئروسلینوع بیبررس
هـاي کـشت داده   ، نمونـه یشـناخت يبـاکتر یبررس يبرا

هـا از نظـر رشـد کلنـی،       شده از انکوباتور خارج و کلیـه پلیـت        
مورفولوژي، رنگ و شـکل ظـاهري توسـط کارشـناس مجـرب         

هـاي  جهـت رنـگ آمیـزي و بررسـی        . مورد بررسی قرار گرفت   
شـد و   ی تهیـه    میکروسکوپی از هر نمونه یک الم میکروسـکوپ       

و از نظر   ) کوکسی و یا باسیل   (ها از نظر شکل باکتري      میکروب
.رنگ آمیزي گرم بررسی شدند

در  یقـارچ شناسـ    یبررسـ  يط کشت مورد استفاده برا    یمح
ها در انکوباتور   نمونه. ن پژوهش سابرو دکستروز آگار انتخاب شد      یا
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72درجـه سـانتیگراد و مـدت زمـان     27تـا  25با درجه حرارت     
پس از مدت زمـان مـذکور، تعـداد         . ساعت نگهداري شدند   120تا

ص یبراي تشخ . دیها شمارش گرد  تیل شده در پل   یهاي تشک کلنی
آنها شامل رنـگ    یماکروشناخت يهایها از ویژگ  ه قارچ یاول یافتراق

آنها شامل   یکوسکوپیها و خصوصات م   یآمیزي سطح و پشت کلن    
ل یـ بـه دل . ها اسـتفاده شـد  شکل، اندازه و محل قرار گرفتن اسپور     

ه یـ گـري هـم چـون روش ته     یق، روشـهاي د   یـ ص دق یلزوم تـشخ  
بـه کـار بـرده شـد         2و روش کشت روي الم     1هاي خرد شده  یکلن

ها با استفاده از نـرم افزارهـاي   شیج حاصل از آزما ینتا). 5،13،16(
SPSS وExcelدیل گردیه و تحلیتجز.

هایافته
هـر  يشهر همـدان و بـرا      یولتمارستان د یب 5از   ین بررس یدر ا 

هـا  وآئروسـل یه شد و تراکم بینمونه ته 180بخش تعداد    6مارستان  یب
ــگــزارش گردcfu/m3بــر اســاس  ــواع یانگیــم1در جــدول . دی ن ان

هـاي  شده از هواي بخش    ییشناسا ییایو باکتر  یقارچ يهاوآئروسلیب
ر دمـا،  یمقـاد  یبطـور کلـ   . ها نشان داده شده است    مارستانیمختلف ب 

±66/6، 83/25±67/2ب یــان هــوا بــه ترتیــرطوبــت و ســرعت جر

.فوت بر ثانیه بدست آمد27/0±52/1درصد و 32/35
در اورژانـس    ییایباکتر ین آلودگ یشتری، ب 1باتوجه به جدول  

ــرcfu/m33/24مارســتان بعثــت یب ــودگیو کمت ــراین آل دو يب
و از نـوع    cfu/m33/3ه  یمارستان فاطم یو اورژانس ب   3بخش زنان 

يهــواین آلــودگیانگیــم. بــوده اســتیقــارچيهــاوآئروســلیب
انــواع يهــا بــرامارســتانیهــاي مــورد مطالعــه در همــه ببخــش

و cfu/m306/16بیـ بـه ترت یو قـارچ  ییایـ باکتر يهاوآئروسلیب
.کمتر بودیقارچيهاوآئروسلین بیانگیبوده است که م56/12

ــ  ــتالف معن ــیاخ ــن میداري ب ــودگ یانگی ــت آل ین غلظ
هـاي مـورد مطالعـه    در هواي بخـش cfu/m3 بر حسبییایباکتر

يامـا بـرا   ) 25/0P=   ،ANOVA(ها مـشاهده نـشد      مارستانیب
وجـود   يداریاختالف معنـ   یقارچ يهاوآئروسلین تعداد ب  یانگیم

از نظـر  یهاي مورد بررسهواي بخشیعنی).>P  001/0(داشت 
١.کسان نبودندیبا هم یقارچیآلودگ

هـا، الزم اسـت کـه       ه نتایج اندازه گیري بیوآئروسل    با توجه ب  
از متجاوز بودن آنها از حـدود      یآگاه ياین مقادیر بدست آمده برا    

موجود، با یک حد مجاز مقایـسه شـده و           يا رهنمونها یاستاندارد  
در حـال حاضـر هـیچ اسـتاندارد     . ردیـ ی انجـام گ  یاظهار  نظر  نها    
مورد پـذیرش کلیـه      که ییهاا سازمان یمؤسسات   يمطلقی از سو  

جنبـه   متخصصان باشد وجود نـدارد و مقـادیر ارائـه شـده اکثـرا             
ن مطالعـه از مقـدار اسـتاندارد      یـ در ا . راهنما یا پیـشنهادي دارنـد     

. استفاده شده استcfu/m330يشنهادیپ
هـا  وآئروسـل یبیر تراکم کلیج مربوط به مقادی، نتا2در جدول   
يشنهادیـ شتر از استاندارد پیبرین جدول مقادیدر ا. ارائه شده است 

ن و یشتریـ ، ب2بـر اسـاس جـدول    . انـد ر، مـشخص شـده  یـ با خط ز  
و اتاق عمـل در      1زنان يهاها در بخش  وآئروسلین ب یانگین م یکمتر

وجود ) cfu/m33/13بلدر مقا  cfu/m34/54(ه  یمارستان فاطم یب
زان تـراکم   یـ سه م یمقا يبرا يل آمار یه تحل یج تجز ینتا. داشته است 

يشنهادیـ ها بـا مقـدار اسـتاندارد پ       نمارستایها در ب  وآئروسلیب یکل
). P= 3/0(داري نشان نداد یتفاوت معن

يدرصد و جنس قارچ هاي مشاهده شده در هوا-1نمودار 
یمورد بررسيهامارستانیب

1. Teasted Mount

2 . Slide culture
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هامارستانیبيمشاهده شده در هوايهايدرصد و جنس باکتر-2نمودار

هاي مشاهده شده در هواي     ن درصد قارچ  یشتریب 1طبق نمودار   
وم ی، کالدوســپور%)06/32(وم یســیلیب پنــیــهــا بــه ترتمارســتانیب
جر یلوس نــای، آســپرژ%)61/14(گــاتوس یلوس فومی، آســپرژ%)5/20(
ـ   یشتری، ب 2بر اساس نمودار    . بود%) 43/7( يهـا یباکتر ین درصد فراوان

هـا  لوسیباسـ ،  %)49/32(یلوکوکوس کواگوالز منفـ   یجدا شده، استاف  
ــوكی، م%)74/14( ــا کروک ــتاف%) 68/13(ه ــوس یو اس لوکوکوس اورئ
.بودند)34/11٪(

هاي مورد بررسیندر بیمارستا) cfu/m3(هاي باکتریایی و قارچی بر اساس میانگین بیوآئروسل-1جدول 

)cfu/m3(هاي مورد بررسی بر حسب در بیمارستان) باکتریایی و قارچی(ها یوآئروسلمیانگین کلی ب-2جدول
هاي مورد بررسی در هر بیمارستانبخش نام بیمارستان

میانگین کلی ایزوله اورژانس اتاق عمل عفونی چشم ICU

93/25 5/24 4/34 1/21 30 7/26 9/18
فرشچیان

ایزوله اورژانس  اتاق عمل  ن قلب زنا CCU ایستگاه پرستاري
63/25 4/23 19 2/32 8/25 1/21 3/32

اکباتان

ایزوله اورژانس  اتاق عمل  1زنان  3زنان  1نوزادان 
03/24 4/27 7/16 3/13 4/54 6/15 8/16

فاطمیه

ایزوله اورژانس اتاق عمل ICU ایستگاه پرستاري بخش نفرولوژي
18/36 1/49 3/35 2/28 7/27 1/39 7/37

شهیدبهشتی

ایزوله اورژانس اتاق عمل ICU ایستگاه اطفال
22/32 4/35 32 1/32 2/31 27 6/35

بعثت

مقادیر بیشتر از استاندارد پیشنهادي): -(عالمت خط زیر 

هاي مورد بررسی در هر بیمارستانبخش هاي مورد بررسیبیمارستان
ایزوله اورژانس چشم ونیعف اتاق عمل ICU بخش

8/7 8/17 1/11 9/18 3/13 2/12 میانگین باکتریایی
7/16 7/16 6/15 1/11 8/7 7/6 میانگین قارچی

فرشچیان

ایزوله قلب زنان ccu اورژانس اتاق عمل ایستگاه پرستاري بخش
10 2/20 10 4/13 2/12 4/23 میانگین باکتریایی
4/13 6/5 1/11 6/5 20 9/8 میانگین قارچی

اکباتان

ایزوله 1زنان  3زنان  اورژانس اتاق عمل 1نوزادان  بخش
2/13 20 3/12 3/13 8/7 4/13 میانگین باکتریایی
2/14 4/34 3/3 3/3 5/5 4/3 میانگین قارچی

فاطمیه

ایزوله اورژانس ایستگاه پرستاري ICU اتاق عمل نفرولوژي بخش
3/22 5/16 3/22 6/16 5/22 5/22 میانگین باکتریایی
8/26 7/18 8/16 1/11 6/5 2/11 میانگین قارچی

شهید 
بهشتی

ایزوله اورژانس ایستگاه پرستاري اطفال اتاق عمل ICU بخش
9/19 3/24 6/14 1/20 1/11 9/18 میانگین باکتریایی
5/15 7/7 4/12 5/14 21 3/21 میانگین قارچی

بعثت
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گیري بحث و نتیجه
يجنس قارچ از هـوا     14و   ییایگونه باکتر  11ن مطالعه   یدر ا 

ییهـا، شناسـا   وآئروسلیتراکم ب  یشده به منظور بررس    يردارنمونه ب 
ص داده شـده در مطالعـه       یتـشخ  يهـا وآئروسلیسه انواع ب  یمقا. شد

دهـد کـه جـنس      یر مطالعـات مـشابه نـشان مـ        یج سا یحاضر با نتا  
یمورد بررسـ   يهامارستانیب يموجود در هوا   يهاها و قارچ  يباکتر
بـسته   يهـا طیمحـ  يدر هوا  ن مطالعه از انواع متداول موجود     یدر ا 
لوکوکوس اورئـوس،   یو همکاران در مطالعه خـود اسـتاف        1جافال. بود

ک، یـ تیهاي آلفـا همول   یلوکوکوسیها، استاف کروکوكیها، م یکوکوس
يهـا گـر جـنس   یو د  یگـرم منفـ    يلهای، باس يدیفتروئید يلهایباس
نامـشخص   يهـا ها و قارچ  يسز و انواع باکتر   یها، استرپتوما لوسیباس
، یمـردان، زنـان، کودکـان، بخـش جراحـ        يهاب از بخش  یبه ترت  را

).2(نمودند ییژه و اتاق عمل شناسایويهابخش مراقبت
ــآلترنار ــوم از جملــهیوم، ورتیســیلیلوس، پنــیا، آســپرژی کول

مـذکور در مطالعـه جافـال و         يهـا بخش يموجود در هوا   يهاقارچ
ج مطالعـه   یبـا نتـا    نتـایج مطالعـه حاضـر     ). 2(اند  همکاران ذکر شده  
در مطالعـه جافـال   . مـشابه بـود  بـا یتقریکیولوژیجافال از نظر باکتر 

نـشان داده بـود کـه        یشـناخت  يهاي باکتر داده یکم یج بررس ینتا
هـا  وآئروسلین تعداد ب  یشتریب يب دارا یبخش کودکان و زنان به ترت     

نیماران به ا  یش از حد ب   یاند و علت آن مراجعه ب     خود بوده  يدر هوا 
ین آلـودگ  یشتریـ در مطالعـه حاضـر ب     . دو بخش ذکـر شـده اسـت       

وجـود  )cfu/m33/24(مارسـتان بعثـت   یاورژانس بيبراییایباکتر
ن تـراکم   یشتریـ ز ب یـ هـا ن  وآئروسـل یب یداشت و از نظـر تـراکم کلـ        

ــلیب ــان وآئروسـ ــش زنـ ــا در بخـ ــتان فاطمیدر ب1هـ ــمارسـ هیـ
)cfu/m34/54(وجود داشته است.

ر یـ ل غ یوسـا  یبخش زنان و اورژانس برخ     نکه در یبا توجه به ا   
مـاران،  یبیل شخـص یل چون وسایر استریجه غیو در نت  یمارستانیب

ف یـ ن ط یوه توسط مالقات کنندگان وجـود دارد و همچنـ         یغذا و م  
گسترده انواع بیماران و ازدحام آنهـا در اورژانـس نـسبت بـه سـایر                

تـراکم  ، لـذا بـاال بـودن تنـوع و        )1(ها بطور خاص وجود دارد      بخش
تواند بـا مـوارد مـذکور در ارتبـاط     ین دو بخش م   یها در ا  وآئروسلیب

ن در مطالعـات مـشابه هـم ذکـر          یاز محققـ   یباشد که توسط برخـ    
و یکمـ یابیـ در مطالعه جباري و همکاران که به منظور ارز   . اندشده

مارسـتان کامکـار   یهاي مختلـف ب هواي بخش یقارچ یآلودگ یفیک
از  یکـ یبخـش زنـان     ) 13(شـده اسـت      انجـام  1386قم در سـال     

١.ذکر شده استیمورد بررسيهان بخشیترآلوده

ـ     یا يهوا ین آلودگ ین محقق یا ش از حـد    ین بخش را تراکم ب
ن یشتریـ ن مطالعـه ب   یـ در ا . ن بخـش ذکـر کـرده اسـت        یمار در ا  یب

ن بخـش مربـوط بـه       یـ ا يموجـود در هـوا     يهاجنس قارچ  یفراوان
کـه بـا مطالعـه جبـاري و همکـاران           وم بوده اسـت     یسیلیجنس پن 

ــراکم ب) 3(یدر مطالعــه عبــدالله. مطابقــت دارد يهــاوآئروســلیت
ژه، باال  گـزارش شـده اسـت        یو يهادر بخش قلب و مراقبت     یقارچ

مـاران حـساس    یب يز بـرا  یک عامل مخاطره آم   یکه از آن به عنوان      
. اد شده استیها ن بخشیدر ايبستر

يدر هـوا   یقـارچ  یآلـودگ  یبررساي که به منظور     در مطالعه 
ن یتـر عیوم شـا  یسـیل یا صورت گرفته، پن   یتالیدر کشور ا   یمارستانیب

هـاي  لوس در رده  یوم و آسـپرژ   یافت شده در هوا و کالدوسپور     یقارچ  
وم و  یسـیل یپنـ  یقارچ یهمچنین آلودگ ). 12(اند  قرار داشته  يبعد

کـشور  يهامارستانیدر بcfu/m3 78تا 26زان یلوس به میآسپرژ
تـوان گفـت کـه نتـایج        در کـل مـی    ). 17(هند گزارش شده اسـت      

.قارچی با هم مشابه بودیمطالعات از لحاظ نوع و تعداد کلن

ن مقـدار   یهـا در اتـاق عمـل از کمتـر         وآئروسلیزان تراکم ب  یم
يت سـطح بـاال  یـ ل رعایـ توانـد بـه دل  یبرخوردار بوده است کـه مـ     

گــر امــاکن یسبت بــه دن امــاکن نــیــدر ایبهداشــتياســتانداردها
ه هـوا   یو تـصف   ییستم گندزدا ین استفاده از س   یو همچن  یمارستانیب

ـ  یشتریب). 1(هاي فرابنفش باشد    چون استفاده از المپ    در  ین فراوان
هـا مربـوط بـه      مارسـتان یدر همـه ب    ییایـ باکتر يهاوآئروسلین ب یب

1. Jaffal
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هاي کواگـوالز   لوکوکوسیاستاف. بود یلوکوکوس کواگوالز منف  یاستاف
هـاي  هـا در گـروه  ستند امـا علـت مهـم عفونـت      ین یاد سم یز یفمن

بـه خـشک سـازي و        ها کـامال  استافیلوکوکوس). 3(پرخطر هستند   
آنهـا را  یهـا زنـدگ   یژگین و یا. ک مقاوم هستند  یار اسمت یط بس یشرا

.کندیل میري تسهیت پذیط، رشد در غذا و سرایدر مح

يهـا قـارچ ن جـنس    یشتریـ و همکاران در مطالعه خود ب      یپردل
وم، یب کالدوسـپور یـ را بـه ترت یمارستانیب يهابخش يموجود در هوا  

ــیآســپرژ ــرده یوم و رایســیلیلوس، پن ــزارش ک ــوس گ ــد زوپ ). 12(ان
3يهـوا  یو همکاران در مطالعـه خـود  آلـودگ          1همچنین پاناگوپولوا 

ج بدسـت  ینمودند که بر اساس نتـا یبررسیمارستان را از نظر قارچ یب
ص داده شـده بـه جـنس        یتـشخ  يهاقارچ يعداد برا ن ت یشتریآمده ب 
هـا در   و تنوع جنس قارچ    یفراوان). 18(لوس مربوط بوده است     یآسپرژ

توانـد علـل    یست کـه مـ    یـ ن یکـسان یيالگـو  يمطالعات مختلف دارا  
هـاي  بخـش  يهـوا  يریر پـذ  ی، تـأث  يچون فصل نمونه بردار    یمختلف

ع مراجعــه مارســتان، نــویط بیموجــود در محــيمارســتانی از هــوایب
ن یآن و همچنـ    يزان کارآمـد  یه و م  یمارستان، نوع تهو  یکنندگان به ب  

). 19(ل باشـند    یـ ن امـر دخ   یـ زان بازده آن در ا    یو م  ییله گندزدا یوس
یبخـش چـشم پزشــک  يهـوا یقـارچ یآلـودگ یدر بررسـ 2ینتـ یک
ن بخش را بـه     یا يجدا شده از هوا    يهان تعداد مربوط به قارچ    یشتریب

ا گزارش کرده اسـت     یلوس، موکور و آلترنار   یآسپرژ وم،یسیلیب پن یترت
.)20(باشدیک میج مطالعه حاضر نزدیکه به نتا

ــدول    ــه ج ــه ب ــا توج ــ، ب2ب ــن میشتری ــ یانگی ــراکم کل ین ت
و بعثت وجـود     ید بهشت یمارستان شه یب در دو ب   یها به ترت  وآئروسلیب

ن مارسـتا یمـذکور، دو ب    يمارسـتانها ینکـه ب  یبا توجه به ا   . داشته است 
باشند لذا حجـم مراجعـه کننـده بـه آنهـا            یم یبزرگ شهر و تخصص   

ل بـاال بـودن تـراکم    یـ از دالیکـ یهـا بـوده و     مارستانیر ب یباالتر از سا  
ت هـر دو    یـ ن موقع یهمچنـ . ل باشـد  ین دل یتواند به ا  یها م وآئروسلیب
قـرار  ) ییایـ نقطه مقابل هم از نظـر جغراف      (ه شهر   یمارستان در حاش  یب

يت هـوا  یـ فیمارستان متأثر از ک   یداخل ب  يت هوا یفید ک یداشته و شا  

ن یـ انگر ا یـ ب یطـ یمـشاهدات مح  . رامون آنها هم باشد   یط پ یآزاد و مح  
ه یــستم تهویـ از سید بهـشت یمارســتان شـه یمطلـب اسـت کـه در ب   

ها اسـتفاده نـشده     درون بخش  يه هوا یو استاندارد جهت تهو    يمرکز
ه یش تـصف  یون پـ  هـوا و بـد     یعـ یان طب یه از جر  یتهو ياست بلکه برا  

سـبز   يمارستان در جنب فـضا    ین ب ینکه ا یشود و نظر به ا    یاستفاده م 
يموجود در هـوا    يهاوآئروسلیب یقرار دارد ممکن است که بار آلودگ      

ر ین موضوع مـرتبط باشـد کـه در مطالعـات مـشابه تـاث              یها با ا  بخش
ن فـصل   یرون و همچنـ   یـ ط ب یمح يها از هوا  مارستانیب يهوا يریپذ

١).9، 19(ده است سال ذکر ش

جهـت   يه مرکـز  یـ ستم تهو یمارستان بعثت اگرچه از س    یدر ب 
ستم موجـود از    یس شود اما احتماال  یها استفاده م  بخش يه هوا یتهو

یستیـ مناسب برخوردار نباشـد و لـذا با  ییو اجرایاتیاستاندارد عمل 
یستم موجـود از نظـر اصـول طراحـ         یـ تـر س  قیـ اطالعـات دق   يبرا
ن چـون   یمـراجع  يهـا تیـ فعال یبرخـ . گردد یرسه بر یستم تهو یس

یصبحت کردن، قدم زدن در بخشها، عطسه و سـرفه کـردن متـوال        
هـا در  وآئروسـل یش بـار ب یجـه افـزا  یش انتشار و در نت    یز باعث افزا  ین

و همکـاران    3در ایـن زمینـه اکویـا      ) 1(شـود   یمارستانها مـ  یب يهوا
ا بـه عنـوان     آنهـا ر   يهـا تیـ مارستان و فعال  ین به ب  یت مراجع یجمع

هـا در  وآئروسلیبار بیها و به طور کل یعوامل اثر گذار بر غلظت باکتر     
.)21(اند مارستانها ذکر کردهیبيهوا

ر یـ زا نـسبت بـه انـواع غ       يمـار یهـاي ب  سمیکروارگانینسبت م 
يتوانـد بـا الگـو     یگر متفاوت بود که م    یکدیها با   زا در بخش  يماریب
آن و   يو نحـوه اجـرا     یینـدزدا مـاران، گ  ی، تعـداد ب   يماران بـستر  یب

ــ ــن جریهمچن ــرتبط باشــد  ی ــوا م ــا). 1(ان ه ــدازه گینت ــج ان يری
ان هـوا نـشان داده اسـت کـه     یچون سرعت جر   یکیزیف يپارامترها
کـه  یباشـد بطور  یف م یان هوا ضع  یها جر بخش یدر تمام  یبطور کل 

ا یـ برداري صـفر    ان هوا در موضع نمونه    یها سرعت جر  در اکثر بخش  
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، ییف هوا قادر به جابجـا یر بوده است و لذا جریان ضع      ک به صف  ینزد
نبـوده  ) مـاران یب(ها از منابع خود     سمیکروارگانیم یانتشار و پراکندگ  

زاي هـوابرد،   يمـار یاز ورود عوامل ب    يریجلوگ يهااز راه  یکی. است
در ). 1(رون اسـت    یـ داخـل اتـاق نـسبت بـه ب         يکنترل فـشار هـوا    

ان هوا صفر بوده اسـت کـه   یجرسرعت یمورد بررس يهامارستانیب
ن حالـت عوامـل     یـ در ا . تواند نشان دهنده عدم فشار مثبت باشد      یم
. ابنـد ییبخش دخـول مـ    /رون به داخل اتاق   یاز ب  یزا به راحت  يماریب

وارهـا و  یبخـشها فقـط کـف آن، د     ییو گندزدا  يدر هنگام شستشو  
شـوند و رطوبـت هـوا       یزات با مواد گندزدا شستشو م     یاز تجه  یبرخ

ل رشـد و    یابد که خود باعث تـسه     یش  یتواند افزا یر اثر شستشو م   د
اسـت کـه     ین در حـال   یـ ا). 1(گردد  یها م سمیکروارگانیم يماندگار

یسمیـ مکان) ر از اتـاق عمـل  یـ بـه غ (ها بخشيهوا ییگندزدا يبرا
.موجود نبوده است

) 13(، جبـاري و همکـاران      )5(نه و همکاران    یدر مطالعه چوب  
شتر از اسـتاندارد    یـ هـا در اتـاق عمـل ب       وآئروسـل یبن تـراکم    یانگیم
ن نحـوه   یه و همچنـ   یـ ستم تهو یـ بوده اسـت و نقـص س       يشنهادیپ

ها مطـرح  وآئروسلیباال بودن تراکم بیبه عنوان عامل اصل   ییگندزدا
.شده است

يهـا مارسـتان یب يهـا از بخـش   یها در برخ  وآئروسلیتراکم ب 
اکثـر  . بـود  cfu/m330يشنهادیـ شتر از استاندارد پ   یب یمورد بررس 

ه هــوا یستم هــاي تــصفیــ، فاقــد سیهــاي مــورد بررســمارســتانیب
ن یـ ح و نـصب ا    یصـح  یدر خـصوص طراحـ     یستیـ باشند؛ لذا با  یم

شـود مـسئولین توجـه     در پایان پیـشنهاد مـی     . زات اقدام شود  یتجه
ه هــوا در یزات تــصفیــه و اســتفاده از تجهیــبــه تعبيشتریــب
.باشنددر حال ساخت داشتهيهامارستانیب

یتشکر و قدردان
قات علـوم   یمصوب مرکز تحق   ین مقاله حاصل طرح پژوهش    یا
داننـد  یسندگان مقاله بر خود الزم مـ      ینو. باشدیهمدان م  یبهداشت
دانـشگاه  يقات و فنـاور یمعاونت تحق يو معنو  يماد يهاتیاز حما 

ن از  ســرکار خــانم یهمچنــ. نــدین طــرح تــشکر نمایــايدر اجــرا
يبخـاطر همکـار    یشگاه قـارچ شناسـ    یـ اس آزما کارشـن  یمخانیکر

.شودیمیتشکر و قدردان
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