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چکیده

سابقه و هدف :مخمر به عنوان یک عامل مهم بیماریزای اندوژن در بیمارستانها ،از طریق
وسایل ،تجهیزات بیمارستانی و از راه هوا قابل انتقال به بیماران می باشد .بررسی حاضر با هدف
تعیین وجود این دسته از قارچ ها در بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل ،با در نظر گرفتن نقش نور
در کنترل رشد مخمرها انجام گرفته است.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی که در اردیبهشت و خرداد  1890صورت گرفت ،نمونه
برداری از  6بخش مهم بیمارستان با دستگاه اندرسون انجام شد .پلیت ها به مدت حداکثر یک
هفته در دمای اتاق نگهداری شدند .پس از مشاهده رشد کلنی ها ،آنها از نظر مورفولوژی
ماکروسکوپی و میکروسکوپی بررسی شدند .آزمایشات دیگر شامل ایجاد وزیکول
(کالمیدوکونیدی) و لوله زایا نیز صورت گرفت .میزان نور این بخش ها نیز بر اساس روش
استاندارد برحسب لوکس (لومن بر متر مربع) اندازه گیری شد.
یافتهها :در مجموع  19کلنی مخمر رشد نمودند .بخش هماتولوژی آلوده ترین بخش مورد
مطالعه بود ( %07/9کل کلنی ها) .در مقابل ،هوای بخش  ICUجراحی فاقد هرگونه مخمر در
هر دو نوبت نمونه گیری بود .پر نورترین قسمت ،بخش شماره  4جراحی اتاق عمل با  334لوکس
در نوبت صبح و  373لوکس در نوبت عصر بود .در مقابل ،اتاق های  ICUداخلی ،تاریک ترین
بخش های مورد بررسی بودند .در این مطالعه میان شدت نور و رشد کلنی ها ارتباط معنی داری
مشاهده نشد (.)p<5/50
نتیجهگیری :بر اساس نتایج ،بخش هماتولوژی بیشترین آلودگی را به خود اختصاص داد.
اقدامات کنترلی جهت کاهش میزان مخمرها می تواند در بهبود وضعیت سالمتی بیماران بستری
نقش بسزایی داشته باشد.

مقدمه

*1

پذیرش31/1/93 :
 -1گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.
 -2گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -8کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -0مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری ،گروه
قارچ شناسی و انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی بابل ،بابل ،ایران.

* نویسنده مسئول :دکتر سعید مهدوی عمران
آدرس :بابل ،جاده گنج افروز ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری.
تلفن511-82199986 :
پست الکترونیکیs.mahdavi@mubabol.ac.ir :

واژههای کلیدی :مخمر ،آلودگی ،بیمارستان ،هوا

باشد( .)2نور قابل مشاهده یا نور معمولی نیز می تواند رشد قارچ را مهار کند .بخشی

قارچ ها به طور کلی در تاریکی رشد خوبی دارند ،گرچه بعضی از قارچ ها در

از این واکنش ناشی از مهار انتقال آمینواسید است که با افزایش شدت نور ،میزان

مراحلی از رشد خود به نور نیاز دارند .این امر به ویژه در قارچ های رشته ای و برای

مهارکنندگی آن افزایش می یابد .نور این قدرت را دارد که مقدار سیتوکروم های a

تولید کونیدی بارز است .البته مقدار و شدت نور به همراه طول موج در مهار یا

و  a3را در ساکارومایسس سرویسیه کاهش دهد ( .)8مهار رشد یوکاریت ها و

تحریک رشد قارچ ها موثرند .طوری که نور در طول موج نزدیک به ماوراء بنفش و

پروکایوت ها در بعضی دیگر از تحقیقات صورت گرفته آمده است (4و .)0در یک

آبی (در طول موج  885-055نانومتر) در تحریک رشد بعضی از مخمرها همچون

بررسی نشان داده شد که اشعه ماوراء بنفش ( )Ultra Violet Lightمی تواند

ساکارومایسس سرویسیه ( )Saccharomyces cerevisiaeنقش دارد (.)1

سبب آسیب زدن به مخمرها شود ( )6و این اثر برای دیگر قارچ ها نیز مشاهده شد

نشان داده شده است که اشعه ماوراء بنفش میتواند در کاهش رشد و حتی مرگ

و میزان رشد قارچ ها خیلی کمتر از گروه های کنترل بود ( .)7محققان بعضی از

قارچهای مخمری  Folsomia candidaبا توجه به شدت و نوع آن موثر

عوامل را به عنوان عوامل آسیب رسان مطرح کردند که نور به عنوان یک عامل
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آلودگی هوای بخش های مهم بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل به مخمر ()5931

Yeast Contamination of Hospital Air; Taghizade et al.

طبیعی (نور خورشید) و  -2نور مصنوعی (المپ های فلورسنت ،حرارتی و کم مصرف

بررسی شدند .پس از مشاهده رشد کلنی هایی که ظاهر خامه ای داشتند ،به عنوان

 )LED, LDکه باید با توجه به هر مکان مورد کنترل قرار گیرد ( .)3نور روی

قارچ مخمری روی محیط جدید سابورو دکستروز آگار به اضافه آنتی بیوتیک

متابولیسم های ثانویه ،مورفولوژی ،فعالیت های کنترل زیستی ،تکامل ،ویروالنس،

کلرامفنیکل (محیط انتخابی قارچ ها) انتقال داده شدند .این کلنی ها پس از رشد ،از

تحریک یا مهار تکثیر جنسی ،تولید و رها نمودن کونیدی ،متابولیسم کارتنویید،

نظر مورفولوژی ماکروسکوپی شامل سرعت رشد ،رنگ و سطح آن مورد مطالعه قرار

پلی ساکارید و کربوهیدرات ها موثر است ( .)9-11ضمن اینکه اشعه ماوراء بنفش

گرفتند.

نقش مهمی در تبدیل ارگوسترول به ویتامین  D2دارد ( .)12گرچه نور در زمینههای

بخشی از کلنی های مخمری به صورت نمونهی خرد شده ( Teased

مختلف قارچ شناسی پایه و کاربردی دارای اهمیت است ،ولی در بسیاری از موارد

 )mountدر زیر میکروسکوپ بررسی شدند .در این قسمت که مخمرها با

این اهمیت به وسیله بیولوژیست ها نادیده گرفته می شود .البته غیر از مخمرها اثر

درشتنمایی حداکثر  45شیئی میکروسکوپ مورد ارزیابی قرار گرفتند ،اندازه و شکل

نور روی قارچ های رشته ای همچون نوروسپورا و آسپرژیلوس نیدوالنس نیز مشاهده

مخمرها ،وجود و یا عدم وجود جوانه و نیز احتمال وجود میسیلیوم کاذب بررسی

شده است (.)18

شدند .در صورت وجود میسیلیوم های کاذب که گمان قارچ مخمری کاندیدا میرفت،

با توجه به اینکه مخمرها به عنوان یک عامل بیماریزای اندوژن در

آزمایشات دیگر شامل ایجاد وزیکول (کالمیدوکونیدی) و لوله زایا نیز صورت گرفت.

بیمارستانها ،به واسطه ی وسایل و تجهیزات بیمارستانی و نیز از راه هوا قابل انتقال

در هر یک از بخش ها ،راهروها و اتاق هایی که نمونه برداری از هوا انجام شد،

به بیماران بستری می باشد و از آنجا که در بیمارستان های بابل در این زمینه

میزان نور آن نیز بر اساس روش استاندارد و در ارتفاع  1متر و با استفاده از دستگاه

تحقیقی صورت نگرفته است ،بررسی حاضر با هدف تعیین وجود این دسته از قارچها

 YU Fung Digital Light Meter YF -170و بر حسب لوکس (لومن

در بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل و با در نظر گرفتن نقش نور و میزان آن در

بر متر مربع) اندازه گیری شد .در نهایت داده های حاصله با استفاده از نرم افزار

کنترل رشد مخمرها پرداخته است.

 SPSS v18مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

مواد و روش ها

یافته ها

در این مطالعه مقطعی که در اردیبهشت و خرداد  1890انجام گرفت،

در پایان بررسی ،تعداد  98نمونه از بخش های مختلف بیمارستان جمع آوری

نمونهبرداری از  6بخش مهم بیمارستان آموزشی درمانی آیت اهلل روحانی شهرستان

شد که از این میزان تعداد  19کلنی مخمری رشد نمودند (جداول  1و  )2که میزان

بابل ،با استفاده از دستگاه اندازه گیری آندرسون ()Quick Take 30, USA

رشد آن به ازای هر پلیت  5/1کلنی بود .آلوده ترین بخش در این مطالعه بخش

حاوی محیط کشت سابورو دکستروز آگار ( )SDAصورت گرفت .با استفاده از این

هماتولوژی در نوبت صبح بوده ( %07/9کل کلنی ها) که  85نفر نیز در آن بستری

دستگاه هوا به مدت  2دقیقه روی محیط کشت دمیده می شد .این کار در دو نوبت

بودند .هوای بخش  ICUجراحی که  4نفر در آن بستری بودند ،فاقد هرگونه مخمر

صبح ( 9تا  )11و عصر ( 14تا  )16انجام گرفت .پس از گذاشتن در پلیت ها و انتقال

در هر دو نوبت نمونه برداری بود .ضمن اینکه در پلیت های بخش های ICU

به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،آنها به مدت حداکثر یک

نوزادان و  ICU Open Heartنیز در نوبت صبح مخمری رشد نکرد.

جدول  .1فراوانی نمونه های جمع آوری شده از هوای بخش های مختلف بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل
بخش
اتاق بستری
اتاق تمیز
آبدارخانه
داروخانه
دستشویی
راهرو
اتاق کثیف
سالن
ایزوله
اتاق معاینه
کموتراپی
ریکاوری
اسکراپ
جراحی
کل

 ICUداخلی
12
1
1
1
1
8
1
5
5
5
5
5
5
5
25

 ICUجراحی
5
5
1
5
1
5
1
8
5
5
5
5
5
5
6

 ICUنوزادان
7
1
1
5
5
1
5
5
1
5
5
5
5
5
11

هماتولوژی
9
1
1
1
5
8
1
5
2
1
1
5
5
5
25
89

ICU Open Heart
5
5
1
5
5
5
1
8
2
5
5
5
5
5
7

اتاق عمل
5
5
2
5
5
8
1
5
5
5
5
2
15
11
29

جمع کل
23
8
7
2
2
15
0
6
0
1
1
2
15
11
98
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محیطی در این زمینه می تواند مطرح باشد .انواع منابع نور عبارت اند از -1 :نور

هفته در دمای اتاق نگهداری شدند .پلیت ها روزانه از نظر رشد کلنی های مخمری

آلودگی هوای بیمارستان به مخمر؛ تقی زاده و همکاران

جدول  .2توزیع فراوانی مخمر های جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل

 ICUداخلی

12

)3/8( 1

)23/0( 2

 ICUجراحی

4

)5( 5

)5( 5

 ICUنوزادان

25

)5( 5

)23/6( 2

هماتولوژی

85

)38/4( 15

)14/8( 1

ICU Open Heart

15

)5( 5

)14/8( 1

اتاق عمل

( 2واحد)

)3/8( 1

)14/8( 1

کل

( 76بدون اتاق عمل)

)155( 12

)155( 7

با توجه به فضا و تعداد وسیله ی روشنایی (که عمدتاً فلورسنت بود) پر نورترین

تمیز  ICUداخلی ( 3لوکس) و بخش  ICUنوزادان ( 15لوکس) هر دو در نوبت

قسمت ،بخش شماره  4جراحی اتاق عمل با  334لوکس در نوبت صبح و 373

صبح و اتاق  18بخش  ICUداخلی ( 14لوکس) در عصر بترتیب جزء تاریک ترین

لوکس در نوبت عصر بود .همچنین در نوبت صبح ،بخش شماره ی  3جراحی اتاق

قسمت های بخش های مورد بررسی بودند (جدول  .)8گر چه متوسط میزان نور در

عمل با  799لوکس و اتاق کثیف  ICU Open Heartداخلی با  746لوکس به

زمان عصر بیشتر از صبح بود ،ولی این اختالف معنی دار نبود ( .)p<5/50همچنین

ترتیب ،دیگر قسمت های روشن و پر نور بخش های مورد بررسی بودند .اتاق

آنالیزها ارتباط معنی داری را میان شدت نور و رشد کلنی ها نشان ندادند (.)p<5/50

جدول  .9میزان نور بر حسب لوکس در بخش های مختلف بیمارستان آیت اهلل روحانی شهرستان بابل در صبح و عصر
عصر

صبح
نام بخش

دامنه

Mean+SD

دامنه

Mean+SD

 ICUداخلی

3-746

171/70±124/1

14-624

136/60±180/39

 ICUجراحی

92-495

200/17±124/38

45-493

247±142/67

 ICUنوزادان

15-068

116/00±157/3

41-030

132/78±175/10

هماتولوژی

04-040

215±185/90

21-068

192/68±149/0

ICU Open Heart

75-654

827±173

155-698

844/07±160/92

اتاق عمل

31-334

875/02±136/90

35-373

872/69±191/86

کل

3-334

202/96±147/08

14-373

262/51±109/59

بحث و نتیجه گیری

رشد قارچ و میزان نور در ایران در دسترس است ،ولی بررسی حاضر با بعضی دیگر

در این بررسی تعداد  19کلنی مخمری جدا شدند که آلوده ترین بخش مربوط

از بررسی ها قابل ارزیابی و مقایسه است .در یک مطالعه نشان داده شده است که

به هماتولوژی بود .ضمن اینکه هوای بخش جراحی فاقد هرگونه مخمر در هر دو

اشعه ماوراء بنفش میتواند در کاهش رشد و حتی مرگ قارچ های مخمری

نوبت نمونه گیری بوده است .از پلیت های بخش های نوزادان و ICU Open

 Folsomia Candidaبا توجه به شدت و نوع آن نقش داشته باشد (.)2

 Heartنیز در نوبت صبح مخمری جدا نشد .مطالعه  Pakshirو همکاران در

همچنین مشخص شده است که نور قابل مشاهده یا نور معمولی می تواند رشد قارچ

شیراز نشان داد که بخش های جراحی و اورژانش بیشترین میزان آلودگی قارچی را

را مهار کند .بخشی از این مهار ناشی از مهار انتقال آمینواسید است که در شدت نور

نسبت به سایر بخش ها دارند که این گزارش با نتایج پژوهش ما مطابقت نداشت

کمتر از  1205لوکس خیلی کم ولی با افزایش شدت نور میزان مهار نیز شدت میابد

( .)14تحقیق  Sepahvandو همکاران نیز که در دو بیمارستان شهر خرم آباد

به طوری که در شدت نور  8055لوکس رشد قارچی طی  850روز کامالً مهار میشود

انجام شد مشخص نمود که بخش عفونی و نوزادان آلوده ترین و اتاق عمل هر دو

( .)16نور این قدرت را دارد که مقدار سیتوکروم های  aو  a3را در ساکارومایسس

بیمارستان تمیز ترین بخش ها بودند که در مورد بخش های با کم ترین آلودگی

سرویسیه ) (Saccharomyces cerevisiaeکاهش دهد ( .)8مهار رشد

مشابه مطالعه حاضر بود ( .)10در هر دو نوبت نمونه گیری ،بخش شماره ی 4

یوکاریوت و پروکایوت ها در بعضی دیگر از تحقیقات صورت گرفته آمده است (4و.)0

جراحی اتاق عمل پر نور ترین قسمت و اتاق تمیز  ICUداخلی تاریک ترین بخش

البته در بررسی حاضر با توجه به پایین بودن شدت نور در مجموع که کم تر از 955

مورد بررسی بودند .گرچه اطالعات کمی در خصوص تحقیقات انجام شده در زمینه

لوکس بوده است و با عنایت به اینکه میزان نور در نمونه گیری صبح و عصر با هم
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نام بخش

تعداد بیماران بستری

تعداد مخمر صبح (درصد)

تعداد مخمر عصر (درصد)
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مشابه بررسی انجام شده توسط  Curranبوده است که آنها در یک بررسی که به

افزایش زمان تابش ،میزان رشد کلنی مخمری نیز کاهش یافته بود .از طرفی عدم

مدت  8هفته و در دمای  28درجه سانتی گراد و در میزان نور متفاوت تا تاریکی

رشد بعضی از قارچ ها در تاریکی می تواند ناشی از عدم دسترسی این قارچ ها به

محض انجام شده بود نشان دادند که تفاوتی بین رشد قارچ های رشته ای در تاریکی

مواد آلی مورد نیاز آنها باشد ،به ویژه اینکه مخمرها نسبت به قارچ های رشته ای

ممتد و نور ممتد ( 705لوکس) وجود ندارد ( .)17این در حالی بود که بعضی از قارچ

حساستر و در مقابله با آنها ضعیفتر هستند .در مخمر کریپتوکوکوس نئوفورمنس

ها در نور کمتر رشد بهتری داشته و بعضی نیز در تاریکی محض رشد بهتری داشتند

نور تا حدی در مهار جفت شدن گونه های قابل امتزاج در تکثیر جنسی و حتی در

و در مجموع نور اثر تقویت کنندگی بیشتری روی رشد قارچ ها نسبت به تاریکی

تکثیر غیر جنسی نقش دارد و نشان داده شده است که تولید کونیدی در آسپرژیلوس

داشته است .دلیل عدم مشاهده اختالف معنی دار بین میزان نور و رشد قارچبه دلیل

نیدوالنس در تاریکی در کم ترین میزان و تکثیر جنسی و تولید کلیستوتشیوم در این

پایین بودن میانگین شدت نور ( 202/96لوکس در صبح در مقابل  262/51لوکس

حالت بیشترین میزان را دارد (.)25

در عصر) بوده است ( .)17در یک بررسی دیگر که در مخازن نگهداری اسناد و

با توجه به اهمیت مخمرها در بیمارستان ها ،پیشنهاد می شود که ضد عفونی

مدارک سازمان ها که با استفاده از دستگاه نمونه گیر صورت گرفت نشان داده شد

روزانه کف راهروها ،اتاق ها و دیگر اماکن صورت گیرد .ضمن اینکه در شرایط خاص

که  %91/07از این مراکز ،نور کم تر از استاندارد ( 05لوکس) داشته (با دامنهی

(همچون استفراغ بیماران ،ریختن مواد غذایی و یا سرم های تزریقی در کف اتاقها)

 48-1572لوکس) و میانگین کلی نور  201/07±227/42لوکس بوده است .آنها

به صورت موردی نیز این کار صورت گیرد .خود بیماران (جدای از نوع بیماری آنها)

هیچ ارتباطی از نظر میزان رشد و فور قارچ ها و شدت نور پیدا نکردند ( .)3زمان

و یا همراهان آن ها نیز می توانند منبعی برای آلودگی محیط به مخمرها باشند ،لذا

نگهداری پلیت ها و دمای نگهداری برای رشد ،یکی از مسائلی است که باید مورد

در صورت امکان نسبت به پوشش مناسب بیماران و کم نمودن زمان مالقات اقدام

توجه قرار گیرد تا قارچ فرصت رشد داشته باشد .در بررسی حاضر نیز دمای اتاق و

نمود .استریل نمودن وسایلی که به طور معمول در بیمارستان وجود داشته و برای

نگهداری به مدت حداکثر یک هفته در نظر گرفته شد .همانطوری که در بررسی

تغذیه و یا کارهای دیگر استفاده می شود ،از دیگر مواردی است که باید به آن توجه

دیگر نیز مدت نگهداری از پلیت ها یک هفته در دمای  20درجه سانتی گراد بوده

داشت.

است ( .)3بسیاری از ارگانیسم ها دارای چرخه ای از نور و تاریکی در طول حیات

تشکر و قدردانی

خود هستند و حضور نور حتی در موجودات غیر فوتوسنتتیک نیز دارای ارزش است.
این مسئله در قارچ ها نیز به چشم می خورد (9و .)13مشخص شده است که فعالیت

بدینوسیله از مجموعه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه که منابع اداری و

بعضی از ژن ها تحت تأثیر نور به سمت کم شدن و بعضی نیز به سمت زیاد شدن

مالی این تحقیق را فراهم نمودند تقدیر نمایند .همچنین از خانم مریم السادات

تنظیم میشود ( .)19در بررسی حاضر با توجه به اینکه شدت نور در تمام شبانه روز

شفیعی ،کاردان محترم آزمایشگاه دانشگاه ،که در کارهای آزمایشگاهی کمک نمودند

به جز در زمان اندک شب تغییری نکرد ،شاید این تأثیر خیلی کم به چشم می خورد.

و نیز از خانم راضیه مهدوی عمران که در نمونهگیری و نوشتار این مجموعه زحمات

چرا که در یک بررسی میزان رشد مخمرها در اثر اشعه ماوراء بنفش به طور واضحی

زیادی را متحمل شده اند ،تقدیر می شود.
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اختالف معنی داری نداشتند ،اثر نور قابل مالحظه نبوده است .نتایج بررسی حاضر

کاهش یافته بود .این کاهش با مقدار زمان تابش این اشعه مرتبط بود ،طوری که با

آلودگی هوای بیمارستان به مخمر؛ تقی زاده و همکاران
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Abstract
Background and Objective: Yeasts, as important endogenous
pathogens, can be transmitted to patients in hospitals by the route
of inhalation. The present study was performed to investigate the
presence of such microorganisms in Ayatollah Rohani Hospital in
Babol, considering the role of light in the growth of colonies.
Methods: In this cross-sectional study, fungal spores were
collected from six of the hospital wards air using the Anderson
equipment in 2016. Plates were incubated at room temperature for
maximum 1 week. After the growth of colonies, they were
assessed in terms of macroscopic and microscopic morphology.
Vesicle (chlamydoconidia) and germ tube formation tests were
also performed to differentiate between Candida albicans and
other species. The light intensity for the given wards was measured
in lux units (lumen/square meter).
Findings: In total, nineteen yeast colonies grew. The most
contaminated ward was the hematology section (57.9% of total
colonies). By contrast, there was not any contamination in the
surgery ward air during the sampling period. The light intensity in
the fourth surgery section of the operating room was the highest in
comparison with other sections (with 884 and 878 lux in morning
and afternoon sampling times, respectively). Conversely, the
rooms of internal ICU were the darkest parts. In this study, no
significant association was found between the light intensity and
the growth of the colonies (p>0.05).
Conclusion: According to the results, the most contaminated
hospital ward was the hematology section. Control measures to
reduce the population of yeasts can improve the quality of health
in hospitalized patients.
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