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Abstract
Purpose: Hospital environments have different types of microorganisms. The release of
airborne fungi in hospitals is a health risk factor for nosocomial infections in hospitalized
patients. The object of this study was to assess the kinds and concentration of fungal
contamination in the hospital wards and operating theaters.
Methods: In the present study, 96 of indoor air samples were collected from hemodialysis
sections of women and men, kidney transplant, liver transplant, ICU and three operating
rooms of organ transplantation Hospital in Mashhad city. The sampling was taken according
to the NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) standard
instructions and Anderson procedure with a flow rate of 12 L per 2 minutes and the
concentration of fungal contamination was determined in term of CFU/M3. The identification
of fungal agents was examined by the mycological microscopic and macroscopic procedures.
Results: The genera Aspergillus (29.98%) and Penicillium (25%) were the most fungal
agents of air contamination in wards and operating rooms.The fungal contamination in the
ICU, dialysis of men and women, kidney transplantation and liver transplantation were 3.8%,
3.58%, 3.33%, 7.16% and 33.3%, respectively.
Conclusion: In this study, the fungal contamination of wards and operating rooms was
relatively low. However, due to the high sensitivity of the transplant recipients and
immunocompromised patients to nosocomial fungal infections, the periodic surveys of the
hospitals are essential.
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بررسی عوامل قارچی آلوده کننده هوای بخشها و اتاقهای عمل بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه مشهد
4-5
 حسین زرین فر،3 فاطمه جوالیی،2  دامون کتابی،1سید علی سجادی

 انتشار قارچهای هوابرد در بخشهای. محیط بیمارستان دارای انواع مختلفی از میکروارگانیسمها بویژه قارچها میباشد:هدف
. عامل خطرناکی برای سالمتی بیماران بستری محسوب شده و در ایجاد عفونتهای بیمارستانی نقش عمدهای دارند،بیمارستانی
. نوع و میزان آلودگی قارچی هوای بخشها و اتاقهای عمل بیمارستان بررسی شده است،در مطالعه حاضر
)ICU(  پیوند کبد و مراقبتهای ویژه، پیوند کلیه، مردان، نمونه از بخشهای همودیالیز زنان96 ، در این مطالعه:روش بررسی
 نمونهبرداری با استفاده از دستورالعمل.و هر سه اتاق عمل بیمارستان پیوند اعضاء شهر مشهد گرفته شد
) و بر اساس روش آندرسون با دبیThe National Institute for Occupational Safety and Health; NIOSH(
.) محاسبه گردیدCFU/m3(  انجام شد و تراکم قارچی بر اساس تعداد کلنی بر متر مکعب2 min در مدت زمان12 L/min
.شناسایی عوامل قارچی نیز توسط آزمایشهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ شناسی مورد بررسی قرار گرفتند
) بیشترین عوامل قارچی آلوده کننده%25( Penicillium ) و جنس%29/98( Aspergillus  قارچهای جنس:یافتهها
 پیوند کلیه، پیوند کبد، همودیالیز زنان، میزان آلودگی قارچی در بخشهای همودیالیز مردان.هوای بخشها و اتاقهای عمل بودند
. بود%8/3  و%16/7 ،%33/3 ،%33/3 ،%58/3  به ترتیب،ICU و
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نتیجهگیری :در مطالعه حاضر ،میزان آلودگی قارچی هوای بخشها و اتاقهای عمل نسبتاً پایین بود .با این حال ،به دلیل
حساسیت
باالی بیماران گیرنده عضو و سرکوب ایمنی در کسب عفونتهای قارچی بیمارستانی ،بررسیهای دوره ای میزان آلودگیهای
قارچی در این نوع بیمارستانها ضروری است.
کلمات کلیدی :بیوآئروسل ،آلودگی قارچی ،بیمارستان ،پیوند
نویسنده مسئول :حسین زرینفرZarrinfarh@mums.ac.ir ،
آدرس :مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشکده پزشکی ،مرکز تحقیقات آلرژی
 -1دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
گناباد ،گناباد ،ایران
 -2مربی گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ،عضو کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
 -4مرکز تحقیقات آلرژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -5گروه انگل شناسی و قارچشناسی پزشکی ،بیمارستان قائم (عج) ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

گزارش شده است ( .)9در حال حاضر و در اکثر
بیمارستانهای دنیا با مسأله افزایش عفونت بیمارستانی
روبرو هستند ( .)10،11عفونتهای قارچی فرصت طلب
یکی از شایعترین و مهلکترین آلودگیها در بیماران نقص
ایمنی بستری در بیمارستانها میباشند .مهمترین علت
عفونتهای قارچی فرصت طلب بیمارستانی ،ناشی از ورود
اسپورهای عوامل قارچی از محیط بیرون بیمارستان به
داخل بخشها و اتاقهای عمل میباشد ( .)12علیرغم اینکه
مراقبتهای ویژهای در بخشهای خاص در مورد کاهش
آلودگی هوا به عوامل قارچی صورت میگیرد ،هوای
بسیاری از بخشهای بیمارستانی که دارای بیماران با
اختالل ایمنی هستند ،هنوز دارای عوامل قارچی فراوانی
می باشند ( .)13تقریباً بیش از  200،000گونه قارچی در
حال حاضر وجود دارد که در گذشته گونههای بیماریزای
آن در حد محدود بوده است ،ولی در دهههای اخیر تعداد
گونههای بیماریزا و پاتوژنهای فرصت طلب افزایش چشم
گیری داشتهاند (.)14
با توجه به اینکه هوا به عنوان یکی از نیازهای اساسی
بشر ،حاوی ذرات و میکروارگانیسمهای مختلفی است ،لذا
به دنبال تنفس در محیطهای با آلودگیهای قارچی باال،
استنشاق مقدار زیادی از این ذرات معلق ،سیستم تنفسی
انسان را درگیر میسازد ( .)4به گونهای که عفونتهای
قارچی فرصت طلب به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در
میان بیماران پیوند اعضا محسوب میشوند ( .)15مبتالیان
به بیماریهای عفونی و غیرعفونی ،ممکن است در نتیجه

مقدمه
عفونت های بیمارستانی روز به روز اهمیت بیشتری یافته و
نظام سالمت بسیاری از کشورها را دچار چالشی جدی
کرده است .افزایش بیمارستانها ،نیاز به خدمات متنوع
پزشکی و نیز افزایش روز افزون مقاومتهای میکروبی ،بروز
عفونتهای ناشی از خدمات درمانی ( Health care-
 )associated infectionsرا اجتنابناپذیر میسازد
( .)1براساس برآورد سازمان جهانی بهداشت ،ساالنه 500
هزار نفر ،پیش از رسیدن به سن بلوغ ،به علت مواجهه با
غلظتهای محیطی ذرات معلق منتقله توسط هوا ،میمیرند
( .)2طبق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا،
مقدار مواد آالینده در محیط داخل ساختمان ممکن است
 2-5برابر و گاهی اوقات بیش از  100برابر نسبت به هوای
بیرون باشد (.)3
بیمارستان از جمله محیطهایی است که در آن پرسنل
درمان ،کادر خدمات ،بیماران و مالقات کنندگان در
مواجهه با بیوآئروسلها بوده و از این رو سالمتی آنها تهدید
می شود ( .)4مطالعات نشان داده است که ارتباط معنی
داری بین عفونتهای بیمارستانی و بیوآئروسلهای موجود
در هوا وجود دارد ( .)5،6اکثر بیوآئروسلها از انواع غیر
بیماری زا بوده و تنها منجر به ابتالی بیماری در افراد
حساس یا دارای نقص سیستم ایمنی میگردند (.)7،8
ساالنه حدود  7/1میلیون مورد عفونت بیمارستانی که
منجر به افزایش موارد بیماری ،مرگ و میر و افزایش طول
مدت بستری بیماران در بیمارستان میگردد ،در دنیا
18

مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد -دوره  -6شماره ( 1بهار )1396
بیماری خود ،نیازمند دریافت پیوند عضو شوند که این
پیوند نیز میتواند زمینه ساز کسب عفونتهای قارچی
بیمارستانی پس از انجام پیوند باشد ( .)16،17مطالعه
حاضر ،به عنوان اولین کار تحقیقاتی در مورد بررسی
میزان آلودگیهای قارچی در یک بیمارستان پیوند اعضاء
در کشور ایران انجام گرفته است .نتایج حاصل از این
مطالعه را میتوان جهت توصیف وضعیت میزان
آلودگیهای قارچی در بخشها و اتاق عمل جهت اصالح
سیستمهای تهویه ،بازنگری روشهای گندزدایی و در نهایت
کنترل عفونتهای بیمارستانی ناشی از قارچها مورد استفاده
قرار داد.
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استریل یکبار مصرف و اتانول  %70طبق کاتالوگ دستگاه،
استریل و سپس به مدت  20دقیقه در زیر المپ UV
قرار داده شد .جهت جلوگیری از آلودگی بیوسمپلر در طی
مسیر تا محل نمونه برداری ،پس از استریل نمودن،
بیوسمپلر را در داخل جعبه سرد ( )Cold boxاستریل
شده قرار داده و در محل نمونهبرداری در جعبه باز می
گردید .در زمان نمونهبرداری پلیت  90میلیمتری حاوی
محیط کشت در داخل بیوسمپلر قرار داده شد .پس از
تهیه پیش آزمایش و لحاظ نمودن دبی پیشنهادی دستگاه
مورد استفاده ،دبی  12 Lit/minو مدت  10دقیقه جهت
نمونهبرداری از هوای قسمتهای مختلف ،انتخاب شد .در
هنگام نمونهبرداری ،مدار نمونه -برداری در فاصلهی
 120-150سانتیمتری از ناحیهی تنفسی بیمار و هر مانع
دیگر و  100-150سانتیمتری از کف اتاق استقرار یافت
( .)16در این مطالعه برای انجام نمونهبرداری از هوا ،از
پلیتهای حاوی محیط کشت سابورود -کستروزآگار به
عالوه آنتیبیوتیک کلرامفنیکل ( Sabouraud dextrose
( )Chloramphenicol: SC agar withمرکآلمان)
استفاده گردید .در زمان نمونهبرداری ( 10دقیقه) همواره
سعی بر این بوده که در و پنجرههای اتاق بسته و از تردد
افراد (پرسنل درمانی و نیروهای خدماتی) جلوگیری به
عمل آید که مدت ایستایی هوا در بین هر نمونهگیری.
پس از نمونه برداری ،پلیتهای نمونه به وسیله جعبه سرد
به آزمایشگاه منتقل و در انکوباتور با دمای  32درجه
سانتیگراد به مدت  7-10روز انکوبه گردید .جهت
تشخیص افتراقی اولیه جنس قارچها از آزمایشهای
ماکروسکوپی و میکروسکوپی قارچ شناختی استفاده
گردید ( .)17به دلیل لزوم تشخیص دقیق تر عوامل
قارچی ،از روش دیگری نظیر روش کشت روی الم
( )Slide cultureاستفاده شد ( .)13با توجه به اینکه
نمونهبرداری انجام شده از لحاظ دما و فشار هوا در شرایط
استاندارد انجام شد ،لذا با داشتن حجم هوای نمونهگیری
شده و تعداد کلنیهای کشت یافته ،با انجام تناسبی ساده،
تراکم قارچی موجود در قسمتهای مختلف بیمارستان در
یک متر مکعب هوا محاسبه و براساس  CFU/m3گزارش
گردید.

روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی است و به صورت
مقطعی در بیمارستان پیوند اعضاء شهر مشهد در سال
 1395انجام شد .در این مطالعه ،بخشهای همودیالیز
(بخش زنان و بخش مردان) ،پیوند کلیه ،پیوند کبد،
 ICUو هر سه اتاق عمل بیمارستان مورد بررسی قرار
گرفت .در این مطالعه 96 ،نمونهبرداری در طی  3ماه از 3
اتاق عمل و  5بخش انجام شد .به منظور به دست آوردن
اطالعات در هفتههای مختلف در هر ماه ،نمونهبرداری از
بخشهای مختلف ،به صورت هفتگی لحاظ شد (.)10،13
الزم به ذکر است ،با توجه به اهمیت بررسی راندمان
گندزدایی و عملکرد المپ  UVدر اتاقهای عمل و به
پیشنهاد مسئول کنترل عفونت بیمارستان  ،نمونه برداری
به صورت قبل و بعد از گندزدایی و استفاده از اشعه UV
بمدت  20دقیقه (طبق دستورالعمل بیمارستان) صورت
پذیرفت .از طرفی به علت حساسیت جراحی در پیوند
اعضا و لزوم رعایت تردد افراد جهت جلوگیری از انتقال
عفونت ،طبق هماهنگی صورت گرفته ،اجازه ورود به اتاق
عمل بیشتر از دوبار در هر ماه به پژوهشگر داده نشد ،لذا
تعداد کل نمونه برداشتی از اتاقهای عمل مذکور در دو
نوبت قبل و بعد از گندزدایی  36عدد محاسبه گردید.
در این مطالعه ،نمونهبرداری از هوا به روش فعال
( ،)Activeطبق دستورالعمل  NIOSH-0800و به
کمک پمپ نمونهبردار محیطی  SKCو Anderson
 and bio-samplerمدل  200Holeانجام شد ( .)3به
منظور جلوگیری از هر گونه تداخل میکروبی و آلودگی
قبل از نمونهبرداری ،بیوسمپلر بطور کامل به وسیله گاز

یافتهها
در این بررسی از  5بخش بیمارستان پیوند اعضاء شهر
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مشهد ،تعداد  60نمونه و از سه اتاق عمل 36 ،نمونه تهیه
شد و میزان آلودگی قارچی بر اساس  CFU/m3گزارش
گردید .بدنبال استفاده از اشعه  ،UVمیانگین غلظت
قارچها در اتاقهای عمل بیمارستان قبل از گندزدایی
 7/37 ±2/68 CFU/m3و بعد از گندزدایی به
 3/82 ±2/30CFU/m3کاهش یافته است و این میزان
کاهش از لحاظ آماری معنیدار بوده است (.)p=0/001
در جدول ،1میزان آلودگی قارچی هوای اتاقهای عمل
بیمارستان بر حسب عوامل قارچی و تاثیر گندزدایی بر
روی آنها ارائه شده است .این نتایج نشان میدهد که
مهمترین جنسهای قارچی در اتاقهای عمل به ترتیب
 Aspergillusو  Penicilliumبوده است که بعد از
گندزدایی میزان آنها به طور قابل توجهی کاهش یافته
است .طبق جدول ( ،)1گندزدایی روی قارچ
 Aspergillusموثرتر از قارچ  Penicilliumبوده است.
جدول 2نشان میدهد که بیشترین میزان غلظت قارچها
در هوای بخشهای بیمارستان مربوط به بخش همودیالیز
مردان با میانگین  11/78 ±8/31 CFU/m3و بعد از
آن به ترتیب بخشهای پیوند کلیه ،همودیالیز زنانICU ،
و پیوند کبد بوده است .در بررسی نمونهبرداری از
بخشهای مختلف بیمارستان ،مهمترین گونه قارچی
آلودهکننده بخشها ،جنس  Aspergillusبوده است.
مقایسه میزان آلودگی هوای بخشهای مختلف بیمارستان
به قارچهای جنس  Aspergillusو جنس Penicillium
حاکی از آن است که بیشترین میزان آلودگی به قارچ
 Aspergillusدر بخش همودیالیز مردان ( )%58/3و
بیشترین میزان آلودگی به قارچ  Penicilliumدر بخش
پیوند کلیه ( )%41/7بوده است و همچنین کمترین میزان
آلودگی به قارچ  Aspergillusو  Penicilliumبه
ترتیب در بخشهای  )%8/3( ICUو پیوند کبد ()%8/3
بوده است .بخش همودیالیز مردان کمترین میزان آلودگی
به سایر قارچها (Cladosporium ،Ulocladium spp.
Hyaline ،Paecilomyces spp.، Mucor spp. ،spp
 filamentous fungiو Black filamentous
 )fungiرا در هوای بخشهای مختلف بیمارستان پیوند
اعضای منتصریه مشهد داشت.
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بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه بدنبال نمونهبرداری از هوای بخشها و
اتاقهای عمل بیمارستان پیوند اعضای در مشهد 6 ،جنس
از عوامل قارچی شامل ،Aspergillus spp.
،Ulocladium
spp.
،Penicillium
spp.
Paecilomyces ،Mucor spp. ،Cladosporium spp.
 spp.و تعدادی از عوامل قارچی نیز به عنوان Hyaline
 filamentous fungiو Black filamentous
 fungiجداسازی و شناسایی شدند .بررسی وضعیت
بهداشتی هوای بخشها و اتاقهای عمل مورد بررسی
بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد نشاندهنده این
است که هر چند تنوع و میزان آلودگی قارچی آن کمتر
از سایر مطالعات بوده است ،ولی به دلیل حساسیت باالی
بیماران گیرنده عضو و دچار سرکوب ایمنی به کسب
عفونتهای قارچی بیمارستانی ،بایستی توجه خاصی در
خصوص تأمین هوای فوق تمیز توسط تهویه مناسب هوا
و روشهای مناسب گندزدایی صورت گیرد .نویسندگان بر
اساس اطالعات به دست آمده از جستجو در سایتهای
معتبر علمی بیان میکنند که بررسی انجام شده در
بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد ،به عنوان اولین
مطالعه انجام شده در یک بیمارستان پیوند اعضا در ایران
است و به همین دلیل اطالعات به دست آمده به عنوان
اطالعات پایه نشاندهنده اهمیت بررسی انجام شده است.
انتقال عوامل بیماریزا از طریق هوا ،اغلب راه مهمی
برای بیوآئروسلها در محیط بیرون و محیط داخلی از
جمله بیمارستان محسوب میشود ( .)3،18لذا در
مطالعهی حاضر ،جهت نمونهبرداری از هوا از روش
فعال به علت قابلیت تکرارپذیری و اعتبار نتایج نهایی
( ،)29استفاده شد .امروزه تمام تالشها بر پایه طراحی
برنامهها و استراتژیهای موثر جهت پیشگیری از عفونتهای
بیمارستانی بویژه عفونتهای ایجاد شده توسط گونههای
قارچ  Aspergillusدر افرادی که که کاندید دریافت
پیوند اعضا و بویژه مغز استخوان شدهاند ،معطوف شده
است ( .)19در مطالعه حاضر نیز قارچ ،Aspergillus
باالترین میزان آلودگی قارچی را در هوای بخشها و
اتاقهای عمل دارا بود .در مطالعهی  Ekhaiseو همکاران
که بر روی هوای دو بیمارستان دولتی و خصوصی اصلی
شهر  Beninدر نیجریه انجام دادند ،غلظت متوسط
قارچهای موجود در هوای آنها را  10تا  53کلنی
20
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جدول :1بررسی میزان آلودگی قارچی هوای اتاقهای عمل بیمارستان
اتاقهای عمل بیمارستان

میزان
(درصد)

نوع قارچ قبل از گندزدایی و
استفاده از اشعه UV

میزان
(درصد)

نوع قارچ بعد از گندزدایی و
استفاده از اشعه UV

اتاق عمل 1

66/7
33/3

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

16/7
16/7

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

اتاق عمل 2

33/3
33/3

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

16/7
16/7

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

اتاق عمل 3

66/7
33/3

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

0
16/7

Aspergillus spp.
Penicillium spp.

جدول :2بررسی میزان آلودگی قارچی هوای بخشهای بیمارستان
بخشهای بیمارستان

میزان
(درصد)

میزان

نوع قارچ

(درصد)

نوع قارچ

غلظت قارچها

()CFU/m3

انحراف معیار ±میانگین

پیوند کبد

2/3
8/3

Cladosporium spp.
Penicillium spp.

33/3
56

Aspergillus spp.
Hyaline filamentous fungi

5/530±4/08

ICU

8/3

Aspergillus spp.

33/3

Hyaline filamentous fungi

6/230±5/17

25

Penicillium spp.

1
25

Cladosporium spp.
Penicillium spp.

33/3
40/6

Aspergillus spp.
Hyaline filamentous fungi

9/010±5/57

پیوند کلیه

1/2
16/7

Ulocladium spp.
Aspergillus spp.

40/4
41/7

Black filamentous fungi
Penicillium spp.

9/700±5/99

همودیالیز مردان

0/7

Mucor spp.

25

Penicillium spp.

11/780±8/31

16

Black filamentous fungi

58/3

Aspergillus spp.

همودیالیز زنان

 )riskبودهاند و با استفاده از نمونهبرداری توسط روش
پمب انجام گردید ،قارچ  Aspergillusغالبترین عامل
آلودگی قارچی و با غلظت  1/2تا  0/64تعداد کلنی در هر
متر مکعب بود .لذا با اینکه از لحاظ نوع قارچ با مطالعه
حاضر مطابقت دارد ولی غلظت و تراکم قارچ
 Aspergillusدر مطالعه ما بسیار بیشتر است (.)30
گونههای  Aspergillusیکی از علل شایع عفونتهای
قارچی هستند که قادر به ایجاد عفونتهای قارچی مهاجم
در بیماران گیرنده عضو میباشند .به طوری که
پنومونیهای بیمارستانی ناشی از گونههای Aspergillus
 36درصد و میزان مرگ و میر ناشی از این پنومونی 95
درصد بوده است ( .)19با این حال ،مطالعات مختلفی در

در متر مکعب و فراوانترین گونهی قارچی Penicillium
و  Aspergillusگزارش شد ( )20که تقریباً دارای نتایج
مشابهی نسبت به مطالعه حاضر میباشد .همین طور نتایج
مطالعه دیگری که در ایران و شهر دامغان و توسط
 Dehdashtiبدست آمده است ،با نتایج این مطالعه
تقریباً مطابقت دارد ( .)7یافتههای مطالعه Choobineh
و همکاران ،حاکی از بیشترین آلودگی قارچی ناشی از
گونههای  Aspergillusدر بخشهای مختلف
بیمارستانهای منتخب آموزشی وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی شیراز بوده است ( .)21در مطالعه مشابه دیگری
که در کشور ایتالیا و در سال  2010در بخش -های
مختلف بیمارستانی که دارای بیماران پر خطر (high-
21

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

سید علی سجادی -بررسی عوامل قارچی آلوده کننده...
کشورهای مختلف و شهرهای ایران انجام شده که تنوع
عوامل قارچی در بخشهای مختلف بیمارستانی از
گستردگی باالیی برخوردار است .به عنوان نمونه ،در
مطالعه  Nourianو همکاران ،قارچهای غالب در هوای
بخشها و اتاقهای عمل چهار بیمارستان عمومی در شهر
زنجان به ترتیب ،Alternaria ،Aspergillus
،Penicillium

،Fusarium

http://www.mums.ac.ir

حسینزاده و همکاران در  5بیمارستان تخصصی -آموزشی
شهر همدان انجام شد ،بیشترین و کمترین تراکم
بیوآئروسلها در بخشهای زنان 1و اتاق عمل بترتیب
 54/4 CFU/m3و  13/3 CFU/m3به دست آمد.
شایعترین قارچهای جدا شده از هوای این بیمارستان به
ترتیبCladosporium ،)%32/06( Penicillium ،
( )%14/61( Aspergillus fumigatus ،)%20/5و
 )%7/43( Aspergillus nigerبود ( .)28همچنین،
 Azizifarو همکاران در بررسی آلودگی و تراکم عوامل
قارچی در هوای بخشهای بیمارستان آموزشی-درمانی قم،
بیشترین میانگین غلظت بیوآئروسلها را در بخشهای عفونی
 300 CFU/m3و کمترین میانگین غلظت بیوآئروسلها را
در اتاق عمل گوش ،حلق ،بینی و چشم 94 CFU/m3
گزارش کردند .بیشترین و کمترین درصد عوامل قارچی در
هوای این بیمارستان به ترتیب ،جنس Penicillium
( )%36/36و  )%2/74( Aspergillus flavusبود (.)9
بررسی نتایج حاصل از اندازهگیری تراکم قارچها در
هوای اتاقهای عمل و بخشهای بیمارستان منتصریه مشهد
با نتایج بدست آمده از میزان آلودگی سایر مطالعات کمتر
همخوانی داشته و این عدم تطابق میتواند به علت نوع
بیمارستان و اختصاصی بودن آن برای بیماران خاص از
جمله بیماران سرکوب ایمنی باشد .چرا که انتظار میرود
در بیمارستانها و بخشهای دارای بیماران پیوندی معموالً
شرایط بهداشتی از وضعیت بهتری برخوردار باشد.
همچنین در مطالعه دیگری ،آلودگی قارچیAspergillus
و  Penicilliumبه میزان  26-78 CFU/ m3در
بیمارستانهای کشور هند گزارش شده است ( )29که
همگی با نتایج حاصل از این مطالعه تقریباً همخوانی دارد.
از دیگر ویژگیهایی که مطالعه حاضر دارار بود ،بررسی اثر
گندزدایی اشعه  UVبر روی کاهش عوامل قارچی در
اتاقهای عمل است که این نتایج نشاندهنده تاثیر
کاهندگی اشعه  UVدر بر عوامل قارچی بویژه
Aspergillusها و Penicilliumها بود .مطالعه
 Levetinو همکاران ( )27و نیز  Salataو همکاران
( ) 28نتایج مطالعه ما را در از بین بردن عوامل قارچی با
اشعه  UVتائید کردند.
بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر ،قارچ
 Aspergillusبه عنوان شایعترین قارچ در هوای بخشها
و اتاق های عمل بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد

،Cladosporium

 Rhizopusو  Phomaبودند ( )10که از لحاظ تنوع
عوامل قارچی شباهت زیادی به مطالعه حاضر دارد.
همچنین Awosika ،در مطالعه خود شایعترین قارچهای
جداسازی شده از هوای بخشهای بیمارستان را
،Fusarium ،Penicillium ،Aspergillus flavus
 Alternaria ،Candida albicansاعالم کرد ()22
که علیرغم اینکه در یک منطقه جغرافیایی متفاوت با
مطالعه حاضر انجام شده ،تنوع قارچی تقریباً مشابهی را
دارد .نتایج مطالعه حاضر در مقایسه با نتایج سایر
مطالعات ،نشان میدهد که گونههای مورد بررسی در این
مطالعه از انواع متداول موجود در هوای محیطهای بسته
گزارش شده در اغلب دیگر مطالعات بوده است .ولی در
عین حال در مطالعه  Faureو همکاران که در شهر
 Grenobleفرانسه و در یک مطالعه هشت ساله در یک
بیمارستان دانشگاهی انجام دادهاند ،قارچهای
 Cladosporium ،Penicilliumو  Alternariaاز
شایعترین عوامل قارچی بودهاند که تا حدودی متفاوت از
نتایج مطالعه حاضر بوده که این مسئله شاید نشاندهنده
تاثیر عامل جغرافیایی باشد ( .)23شباهتها و اختالفات
موجود در گزارشها و مطالعات مختلف میتواند به علت
عوامل مختلفی از جمله فصلها و میزان رطوب ،روشهای
نمونهگیری ،بخشهای مورد بررسی ،روشهای تشخیصی و
مناطق جغرافیایی متفاوت باشد (.)24
در چند مطالعه انجام شده بر روی نمونههای برونش
بدست آمده از بیماران با سرکوب ایمنی و بستری در
بخش -های مختلف بیمارستانی ،گونههای مختلف
 Aspergillusو  Penicilliumشناسایی شدند (.)25-27
با توجه به تشابه این عوامل قارچی بدست آمده از سیستم
تنفس بیماران بستری با عوامل قارچی معلق در هوای
اغلب بخشهای بیمارستانی ،میتواند ارتباط مستقیمی بین
این عفونتهای قارچی و کسب آنها در طی دوره بستری
بیماران در این بخشها باشد .در مطالعهای که توسط
22
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 بمنظور کاهش عفونتهای قارچی بعد از.شناسایی گردید
 اتاقهای عمل بیمارستانها از اهمیت ویژه،عملهای جراحی
 بنابراین به منظور کاهش.ای در این زمینه برخوردارند
تعداد بیوآئروسلهای قارچی و ارتقای بهداشت هوای
 توصیه میشود که اقداماتی مانند،بخشهای بیمارستان
،تعویض فیلترهای هپا در مدت زمان تعریف شده
جلوگیری از باز گذاشتن پنجرهها به منظور انجام تهویه
 کنترل کیفی و، گندزدایی منظم و دورهای،طبیعی
تعویض به موقع المپهای ماورا بنفش و حصول اطمینان از
.کاربرد صحیح آنها انجام شود
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