بررسی تراکم بیوآئروسلها در هوای محیطهای مختلف داخل ساختمان
4

حامد میرحسینی  ، 1مهناز نیکآیین  ،2مریم حاتمزاده  ،3اکبر حسنزاده
مقاله پژوهشی

چكیده

مقدمه :بيوآئروسلها به ذرات بيولوژیک منتقله توسط هوا گفته ميشود كه شامل ارگانيسمهاي زنده مانند باكتريها ،قارچها و متابوليتهاي ناشي
از آنها نظير اندوتوكسينها ميباشند .اثرات ناشي از بيوآئروسلها مانند بيماريهاي عفوني و تنفسي ،اثرات سمي حاد ،آلرژي و سرطان طي چند
سال اخير مورد توجه قرار گرفته است .هدف از این تحقيق بررسي ميزان تراكم بيوآئروسلها شامل باكتري و قارچ در محيطهاي داخلي (مسکوني،
اداري و آموزشي) ميباشد.
روشها :این مطالعه توصيفي -مقطعي در سال 1931به منظور بررسي ميزان باكتريها و قارچها در هواي محيطهاي داخلي شامل :محيطهاي
مسکوني ،اداري و آموزشي با استفاده از نمونهبردار تک مرحلهاي آندرسون انجام شد و در مجموع  042نمونه ( 02نمونه باكتري و  02نمونه قارچ با
تکرار) برداشت شد .اثر عوامل محيطي مانند دما و رطوبت نيز بر ميزان تراكم بيوآئروسلها مورد بررسي قرار گرفت.
یافتهها :هواي محيطهاي مسکوني با ميانگين تراكم باكتري  344 CFU/m3باالترین غلظت باكتري را نسبت به سایر محيطهاي داخلي داشت.
همچنين كالس مدرسه با ميانگين تراكم قارچ  120 CFU/m3داراي بيشترین بار آلودگي قارچي بود .از طرفي كمترین تراكم باكتري و قارچ با
ميانگين كلي  190 CFU/m3و  90 CFU/m3به ترتيب مربوط به محيطهاي اداري و كالس دانشگاهي بوده است
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصله ،افراد در محيطهاي داخلي بهویژه فضاهاي مسکوني در معرض غلظتهاي باالیي از بيوآئروسلها قرار دارند
و تراكم باكتري هاي هوابرد و قارچ در هواي فضاهاي بسته مورد بررسي بيش از مقادیر پيشنهادي ارایه شده توسط )022 CFU/m3 ( WHO
ميباشد ،كه ميتواند باعث ایجاد خطرات بهداشتي و بيماريهاي تنفسي به ویژه در كودكان و افراد حساس شود.
واژههای کلیدی :بيوآئروسل ،هواي محيطهاي داخلي ،قارچ ،باكتري
ارجاع :ميرحسيني حامد ،نيکآیين مهناز  ،حاتمزاده مریم  ،حسنزاده اكبر .بررسی تراکم بیوآئروسلها در هوای محیطهای مختلف
داخل ساختمان .مجله تحقيقات نظام سالمت 1939؛ 970-980 :)0(12
تاریخ دریافت3632/93/93 :
.1

دانشجوی دکتری بهداشت محیط ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

.2

دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط ،گروه مهندسی بهداشت محیط  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسؤول)

.3

Email: nikaeen@hlth.mui.ac.ir
کارشناس آزمایشگاه ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

.4

مربی ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

مقدمه
بيوآئروسلها شامل باکتريهاي مرده و زندهي بيماريزا يا

غير بيماريزا ،ويروسها ،قارچها ،کپکها ،آلرژنها با وزن
ملکولي باال ،اندوتوکسين باکتريها ،سموم قارچي،
پپتيدوگليکان،گردهوفيبرهايگياهيهستندکهاندازهآنها
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تاریخ پذیرش3632/33/23 :

از0/000تا000ميکرومترمتغيراست(.)0بخشقابلتنفس
بيوآئروسلهايعنيذراتکمتراز 2/5ميکرونبهدليلقابليت

نفوذ به عمق سيستم تنفسي بيشترين نگراني را به خود
اختصاصميدهند.اينذراتمنتقلشدهتوسطهوا(هوابرد)

بخشمهميازآئروسلهاهستندکهگاهيتا 50درصدکل
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آئروسلها را تشکيل ميدهند ( .)2ترکيب بيوآئروسلها به

منشأ ،مکانيسم آئروسله شدن و شرايط محيطي غالب در
محلبستگيدارد(.)3بيوآئروسلهاازعواملاصليآلودگي
هواي محيطهاي سربسته يا داخل ساختمان ميباشند به
گونهايکه5-33درصدآلودگيهوايداخلساختمانمربوط

به اين ذرات هوابرد است ( .)3افزايش عايقبندي ساختمان
همراه با تهويه ضعيف ،محيطهايي را با تماس باال با
هابويژهکپکهاايجادکردهاست.مطالعات انجام


بيوآئروسل
شده توسط آژانس حفاظت محيط زيست اياالت متحده
آمريکا نيز مؤيد اين واقعيت است که آلودگي هواي
محيطهاي بسته ،مخاطرهانگيزتر از آلودگي هواي آزاد است.

مشکل کيفيت هواي فضاهاي بسته زماني مطرح وجدي شد
ناراحتيهايي مثل ريزش مو،

که ساکنان برخي فضاها از
خارش پوست ،چشم،حساسيت ،خستگي ،سردرد و سرگيجه
شکايتداشتند.بيماريهاي مربوط به ساختمان (Building

بيماريهايي

) Related Illnessعبارتي است که اشاره بر
دارد که با در معرض قرار گرفتن هواي ساختمان ،بروز
بيوآئروسلها از راههاي مختلف (استنشاق ،بلع يا

ميکنند.

جذب پوستي) وارد بدن انسان ميشوند و اثرات بهداشتي
کنندکهشاملبيماريهايواگير،اثرات

مختلفيراايجادمي
تنشاقمهمترينمسير

سميحاد،آلرژيوسرطانميشود.اس

هابهبدنميباشد.عفونتتنفسيو


انتقالاينميکروارگانيسم
تضعيف عملکرد ريه از اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با
.تماسبابيوآئروسلهابرخالفمواد

بيوآئروسلهااست()5

شيمياييبهداليليمانندنوعميکروارگانيسم،نحوهيورودو

تفاوتدرپاسخفرديازنظربهداشتيفاقدحدآستانهميباشد

( .)6-7در چند سال اخير نمونهبرداري و آناليز
ميکروارگانيسمهاي منتقل شده توسط هوا به داليلي مانند

آلودگي هواي داخل ساختمان ،مسأله بيوتروريسم ،اثرات
بهداشتيناشيازبيوآئروسلها،موردتوجهقرارگرفتهاست.

مطالعاتاپيدميولوژيکي نشان داده است که سندرم ساختمان
بيمار ،به تماس با غلظتهاي باالي ميکروارگانيزم هاي
هوابردمرتبط است که منجر بهبيماريهاي عفوني مختلف
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حامدميرحسينيوهمکاران 

ازآنجاييکه
ميشود(  .)8-9
عفونتهاي ريوي و غيره 

نظير
افرادجوامعمختلفازکودکانتاافرادسالخوردهبيشتراز90
درصدوقتخودرادرداخلساختمانسپريميکنندوزمان
تماسبايکآاليندهمشخص،نقش زياديدرشدتاثرآن
تواننتيجهگيريکردکهتأثيريکآاليندهدرهواي


داردمي
داخلساختمانبسياربيشترازهوايآزاداست(.)00-00بادر
نظرگرفتناينکهکودکانبهنسبتوزنبدنهوايبيشتري

از بزرگساالن دريافت ميکنند و افراد سالخورده نيز سيستم
دفاعي ضعيفي دارند بنابراين خطر تماس اين افراد با
بيوآئروسلها بسيار بيشتر است .فاکتورهاي محيطي از قبيل

دما ،رطوبت و ميزان تهويه تأثير بهسزايي در غلظت
بيوآئروسلهاي داخل ساختمان دارد ( .)5در طراحي

ساختمانهاي جديد به دليل تمرکز روي حفظ انرژي ميزان
تهويهکاهشيافتهاستکه اينامرمنجربهافزايشغلظت
بيوآئروسلها در محيطهاي داخلي شده است (.)02

فعاليتهاييمانندصحبت کردن،عطسهکردن،سرفهکردن،

راه رفتن ،شستشو و غيره ميتوانند عامل توليد ذرات معلق
بيولوژيکيباشند.گاهياوقاتموادغذايي،گياهانوحيوانات
خانگي،موادچوبيوموادتشکيلدهندهمبلمان،منسوجاتو

فرش،اسپورهايقارچرادرهواآزادميسازند(WHO.)03

درسال 2009اولينرهنمودرادرزمينهکيفيتهوايداخل
ساختمانباتأکيدبرميزانرطوبتوقارچهايکپکيمنتشر

).رشدقارچهانيازمندرطوبتنسبي 70درصد

کردهاست(5
استبنابراينمحيطآشپزخانهوحمامبرايرشدوتکثيرآنها

مناسبتر ميباشد .اسپور اين قارچها در هوا معلق شده و

عالوه بر بيماريهاي عفوني که توسط برخي قارچها مانند
آسپرژيلوس به وجود ميآيد ،بيشتر قارچها در اثر توليدات
يشان عاليم حساسيتزايي شديدي را موجب
متابوليک 
ميشوند ( .)03پارامترهايي مانند سرعت جريان باد ،حجم

برداريوقدرتتقسيمذرهبرغلظتوتعدادآئروسلها


نمونه
تأثير دارند .روشهاي متعددي جهت نمونهبرداري از
آئروسلها ارايه شده است ليکن ،نمونهبرداري و آناليز

دليلدارابودنويژگيهايخاصمشکالتيرا

بيوآئروسل 
هابه
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سکينتبکمينست
بيوآئروسلها در هواي داخل ساختمان

.وسايلاستانداردزياديبرايجمعآوري

بههمراهدارد()05
هاوجودداردوليبراينمونهبردارياستانداردهاي


بيوآئروسل
قابلپذيرشهمگانيوجودندارد .
هاوقارچهادرآلودگي


باتوجهبهمواردفوقواهميتباکتري
هايداخليواينکهتاکنوندرايرانمطالعهجديدر


محيط
اينزمينهصورتنگرفتهاستلذادراينپژوهشبهمنظور
افزايش اطالعات در زمينه بيماريهاي بالقوه ناشي ار
بيوآئروسلها در داخل ساختمانهاي مسکوني ،اداري و

آموزشي؛ اقدام به بررسي غلظت بيوآئروسلها در داخل
ساختمانشد .

روشها
اينمطالعهتوصيفي-مقطعيکهدرسال0390بررويهواي
محيطهاي داخلي شامل :محيطهاي مسکوني ،اداري و

آموزشيانجامشدازدومرحلهتشکيليافتهاست،مرحلهاول
برداريازبيوآئروسلهايموجوددرفضاهايمختلف


آننمونه
داخلساختمان همراهبااندازهگيريرطوبت ودمادرهنگام
نمونهبرداري و مرحله دوم شامل :شمارش ،شناسايي و

هاينمونهبرداريدر


هايرشديافتهبود.محل
تشخيصکلني
اين پژوهش شامل :منزل مسکوني ،ساختمان اداري،
آزمايشگاه ميکروبشناسي ،مدرسه ابتدايي ،کالس درس
باشند.عملنمونهبرداريهوا


دانشگاهوخوابگاهدانشجوييمي
مرحلهاي
در  60مکان مختلف با استفاده از نمونهبردار تک 
اندرسندرارتفاعثابت 0/5مترازسطحزمين(ارتفاعتنفسي
انسان)درمدتزماننمونهبرداري 5دقيقهبادبي 05ليتربر

دقيقهانجامشدودرمجموع 230نمونه( 60نمونهباکتريو
 60نمونه قارچ با تکرار) از هواي محيطهاي مختلف داخل
مرحلهاي
برداريدرروشتک 

ساختمانبرداشتگرديد.نمونه
اندرسن بر اساس برخورد مستقيم نمونه هوا با پليت حاوي
برداري،نمونههادر


محيطکشتبودهکهپسازانجامنمونه
درجهسانتيگرادبهآزمايشگاهمنتقلشد .

شرايط3
در اين مطالعه از محيط کشت ( MEAيا  Malt extract
ميليگرم
)حاويآنتيبيوتيککلرامفنيکل(غلظت  250

agar
برايکشتقارچهاومحيطکشت( TSAيا Tryptic

برليتر)
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ميليگرم بر ليتر)
 )soy agarحاوي نيستاتين (غلظت   250
نمونههاي باکتريايي در
براي کشت باکتريها استفاده شد  .
انکوباتور  37درجه سانتيگراد به مدت  23 -38ساعت قرار
گرفت( .)06تشخيص کلنيهاي باکتريايي با استفاده از
آزمايشات گرم و تستهاي بيوشيميايي کاتاالز و کواگوالز
انجام شد .نمونههاي قارچ در دماي محيط ( 25درجه
سانتيگراد) به مدت  5-7روز قرار گرفت .جهت تشخيص

گونههايقارچيباتوجهبهشکلکلنيوشکلميکروسکوپي

شناسايي انجام گرديد .با توجه به اينکه در هر مورد
نمونهبرداري ،دو پليت حاوي محيط کشت يکسان

)براينمونهبرداريمورداستفادهقرارگرفتهبود،

(duplicate
ميانگينتعدادشمارششدهدوپليتبهعنوانتعدادباکتريها

و قارچهاي موجود در هوا استفاده گرديد .سپس تراکم
بهحجمهواينمونهبرداريشده

کلنيهايشمارششدهبسته

3
براساسواحد  CFU/mمحاسبهگرديد.جهتتعيينارتباط
بينتعدادکلنيوشرايطمحيطي،درهرمحلسنجشدماو
رطوبت هوا با استفاده از دستگاه   KIMOمدل AMI300
صورتگرفت .


یافتهها
گيريهاي انجام شده در محيطهاي مختلف
بر اساس نمونه 
مشخصگرديد،هوايمحيطهايمسکونيباميانگين

داخلي 
3
تراکم باکتري   933 CFU/mباالترين مقدار را نسبت به
چنينهوايمحيطهاياداري


هايداخليدارد.هم

سايرمحيط
3
با ميانگين تراکم قارچ   003 CFU/mداراي بيشترين بار
آلودگيقارچياست.ازطرفيکمترينتراکمباکتريوقارچ
بهترتيبباميانگينکلي 200 CFU/m3و26 CFU/m3
به ترتيب مربوط به محيطهاي اداري و کالس دانشگاهي
ميباشد .ميانگين ،حداقل و حداکثر تراکم بيوآئروسلها در

هوايمحيطهايداخليدرجدول()0ارايهشدهاست .نمودار

هاوقارچهادرهواي


)مقايسهميزانتراکمغلظتباکتري
(0
هايمختلفرانشانميدهد.نتايجآزمونآمارينشان


محيط
دادکهبينميانگينکليغلظتباکتريوقارچدرمحيطهاي

داخلي مختلف اختالف معنيداري وجود دارد (.)p <0/000
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)درصدفراوانيبيشترينگونههايقارچيموجوددر

نمودار(2
هايداخليرانشانميدهدکهبيشتريندرصد


هوايمحيط
قارچ موجود در نمونهها مربوط به قارچ سياه ( 66/8درصد)
بود .آناليز مربوط به آئروسلهاي باکتريايي موجود در هواي
درصدنمونههاباسيلگرم

محيطهايداخلينشاندادکه 30

مثبت 05 ،درصد باسيل گرم منفي 35 ،درصد کوکسي گرم
مثبت و  9درصد کوکسي گرم منفي هستند (نمودار  .)3به
منظور ارزيابي اثر عوامل محيطي بر تراکم بيوآئروسلها ،در
هنگامنمونهبرداريميزانرطوبتودمايهوايمحيطهاي






حامدميرحسينيوهمکاران 



داخليموردسنجشقرارگرفت.جدول 2ضريبهمبستگي
رتبهاي اسپيرمن را بين پارامترهاي مختلف نشان ميدهد.

آناليز همبستگي  Spearmanنشان داد که بين غلظت
باکتريها با دما و رطوبت ارتباط مستقيم وجود دارد

( .)p<0/05در حاليکه اين آناليز ارتباط معنيداري بين
غلظتقارچهابادماورطوبترانشاننداد( .) p>0/05



جدول  .3میانگین ،حداقل و حداکثر تراکم بیوآئروسلها در هوای محیطهای داخلی مختلف ()CFU/m3
باکتری

میكروارگانیسم

گونه های آسپرژیلوس

قارچ

نام محیط
میانگین

حداک

حداقل
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ثر

حداقل
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344

0778
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00

9
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2

اداري
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000
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129

000

00

3

44

2

خوابگاه
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0444

99

87

988

2

7

99

2

مدرسه

492

888

100

88

100

44

3

00

2

كالس دانشگاه

930

888

88

00

77

2

4

00

2

آزمایشگاه

928

000

44

04

199
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2

كل

010
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70

988

2

8

83

2

قارچ

99

1000

باکتری

600
400
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تراکم میکروارگانیسم ()cfu/m3

800

0

673

سکينتبکمينست
بيوآئروسلها در هواي داخل ساختمان
نمودار  .3مقایسه میانگین تعداد باکتری و قارچ در هوای محیطهای داخلی
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دما

*2/037

-2/214

رطوبت
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*سطح معناداري كمتر از 2/20
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بحث
قرار گرفتن در معرض بيوآئروسلها با گستره وسيعي اثرات
بهداشتي از قبيل بيماريهاي عفوني ،اثرات سمي حاد يا
آلرژي در ارتباط است .مطابق رهنمود  WHOميانگين
غلظتبرايتکگونهبيماريزاوسميقارچدرهوايداخل

ساختماننبايدباالتراز 50 CFU/m3باشدوبرايترکيبي
ازانواعگونههايقارچيمقدارکمتريابرابر050CFU/m3

.باتوجهبهنتايجبهدستآمده،ميانگين

قابلقبولاست()07
3
کليغلظتقارچدرهوايفضاهايداخلي( )75 CFU/m
ميباشد .با اين وجود
پايينتر از غلظت رهنمود   WHO

حداکثر مقادير به دست آمده در هواي داخلي فضاهاي
مسکوني ،اداري ،خوابگاه و کالس مدرسه باالتر از مقدار
رهنمود ارايه شده است و ميتواند باعث ايجاد خطرات
يوبيماريهايتنفسيشود( .)08-20

بهداشت
ميانگين تراکم باکتري در هواي فضاهاي مسکوني در اين
تحقيق ( )933 CFU/m3نزديک به دو برابر مقدار رهنمود
 WHOبراي هواي محيطهاي داخلي ( )500 CFU/m3
است .ولي از رهنمود اتحاديه اروپا براي هواي خانههاي
مسکوني()0000 CFU/m3کمتراست( .)6
در رهنمود ارايه شده توسط گروه مديريت کيفيت هواي
داخلي هنگکنگ مقدار باکتريهاي هوابرد در فضاهاي
داخلي با غلظت کمتر از  500CFU/m3در کالس عالي و
درکالسخوبرتبهبندي

غلظتکمتراز 0000 CFU/m3
يباکتريهاي

شدهاست(.)22مقايسهنتايجبهدستآمدهبرا
هايداخليبااينرهنمودنشانميدهدکه


هوابرددرمحيط
هوايمحيطهايداخليمسکونيوخوابگاهدرکالسخوب

وبقيهدرکالسعاليقرارميگيرند.اگرچهمقاديرحداکثر

تراکم باکتريهاي هوابرد به ويژه در فضاهاي مسکوني و
خوابگاه 2/5 ،تا  3برابر مقدار ارايه شده براي کالس خوب
است ،که اين ميتواند ناشي از فعاليتهاي انساني و عدم
تهويه مناسب باشد .در پژوهش انجام شده توسط  Joو
همکاران بر روي ميزان تراکم بيوآئروسلها در هواي
محيطهاي داخلي شامل مدرسه ابتدايي ،منزل مسکوني و


مجله تحقیقات نظام سالمت /سال دهم/شماره دوم /تابستان 3636









حامدميرحسينيوهمکاران 

مراکز تفريحي ،تعداد کلي کلني قارچ و باکتري بين  00تا
 CFU/m3 0000گزارش شده است و در هواي اکثر
محيطهاي داخلي از مقدار رهنمود کشور کره (CFU/m3

)800باالتربودهاست( .)20
 Gornyو همکاران در بررسي بيوآئروسلهاي موجود در
هوايمحيطهايمسکونيميزانتراکمباکتريرابين 88تا

CFU/m33750گزارشکردند(.)23درمطالعهMentese
مرحلهاي،
و همکاران با روش نمونهبرداري اندرسن تک 
حداکثرميزانباکتريوقارچدرهوايمحيطاداريبهترتيب
برابر  283و  CFU/m3273بوده است ( .)23مقايسه اين
مطالعات با نتايج حاصله از مطالعه حاضر نشان ميدهد
حداکثر ميزان غلظت باکتري در هواي محيطهاي مسکوني
دراينتحقيق،کمترازمقاديرگزارششدهتوسطGornyو
همکاران بوده است .وليکن حداکثر ميزان غلظت باکتري و
قارچ در محيط اداري به ترتيب با  622 CFU/m3و
 255CFU/m3باالترازميزانتراکمحاصلهازاينمطالعات
ترينقارچهايموجود


حاضرشايع
است.برطبقنتايجمطالعه
درهوايمحيطهايداخليبهترتيبآلترناريا،کالدوسپوريوم،

پنسيليوم و آسپرژيلوس بودند Kim .و همکاران گونههاي
غالب قارچهاي منتقله توسط هواي داخل بيمارستان را به
ترتيب کالدوسپوريوم (30درصد) ،پنيسيليوم (20-25درصد)،
آسپرژيلوس(05-20درصد)وآلترناريا(00-20درصد)گزارش
کردند(.)25حدآستانهغلظتجهتبروزعاليمآلرژيکبراي
آلترناريا  000اسپور در هر متر مکعب است و غلظتهاي
باالي 50 CFU/m3اسپورهايآسپرژيلوسباشيوعباالي
سندرم بيماري ساختمان در ارتباط است ( .)03مقايسه اين
مقدار با نتايج به دست آمده براي قارچ آسپرژيلوس نشان
دهدکهميانگينتراکماينقارچدرهمهمحيطهايداخلي


مي
پايينتر از ميزان تراکم عنوان شده است .اما ،هواي محيط

3
آزمايشگاه با ميزان تراکم حداکثر  ،89 CFU/mباالتر از
اينمقداربودهوميتواندايجادمخاطراتبهداشتيمرتبطبا

آسپرژيلوسرانمايد.رشدقارچهادرمحيطداخليبهميزان
رطوبتومنبعکربندردسترسآنهابستگيداردبنابراين
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سکينتبکمينست
بيوآئروسلها در هواي داخل ساختمان

ترينراهکاربرايکاهشياازبينبردنرشدقارچها،کنترل


مهم
رطوبتموجودوآاليندههايآليدرفضاهايداخلياست .

همانگونهکهبيانشددراينتحقيقبينغلظتباکتريبادماو

رطوبتارتباطمعنيداريوجودداشتکهبامطالعهانجامشده

توسط  Zhuو همکاران در مورد غلظت باکتريهاي منتقله
توسط هوا در محيطهاي داخلي و بيروني همخواني دارد ()26
ولي آناليز همبستگي پيرسون در بررسي انجام شده توسط
نورمراديوهمکاران،ارتباطمعنيداريرابينرطوبتودماي

محيطباغلظتبيوآئروسلهانشاننداد( .)06

ارزيابيکيفيتميکروبيولوژيهوايمحيطهايداخلياداري

ومراکزخريدتوسط Nunesوهمکاراننشاندادکه93/3
تا  99/3درصد از نمونههاي گرفته شده داراي غلظت
بيوآئروسل کمتر از ( 750CFU/m3مقدار رهنمود کشور
برزيل) بودهاند و دما و رطوبت تأثير معنيداري در تراکم
بيوآئروسلهانداشتهاست( .)27

در بررسي کيفيت هواي داخلي و بيروني مدارس ابتدايي در
ليسبون،ميانگينتراکمباکتريوقارچبرايکالسهاياين

مدارس بين  933-0633 CFU/m3گزارش شده است و
ناشيازعدمتهويهمطلوببودهاست(.)20اينمقاديربراي
هواي داخلي کالسهاي درس مدرسه در مطالعه حاضر
ميباشد .بخش
پايينتر بوده و بين   83 -0055 CFU/m3

عمدهاي از زمان کودکان در مدرسه و کالس درس سپري

شودواينقشربهدليلحجمهوايتنفسيبيشترنسبتبه


مي
وزن بدن و ضعيفتر بودن سيستم ايمني بدنشان حساسيت
بيشتري نسبت به آاليندههاي داخلي به ويژه بيوآئروسلها
دارند .از طرفي مدارس در بخش توسعه و نگهداري از
تسهيالت (سيستم تهويه ،تجهيزات و امکانات )...همواره با
کمبود بودجه مواجه هستند بنابراين نياز به توجه ويژهاي به
محيطهاي آموزشي مربوط به کودکان وجود دارد و پايش

مستمر در اين بخش را ميطلبد .طراحي مناسب ،افزايش
حجمکالسدرسوکاهشتراکمجمعيتکالسنقشبه
سزاييدرکاهشغلظتبيوآئروسلهادارد .
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نتیجهگیری
درصدباکتريهايموجود

نتايجاينمطالعهنشاندادکه 76
درهوايمحيطهايداخليگرممثبت(30درصدباسيلو35

درصدکوکسي)و 23درصدگرممنفي( 05درصدباسيلو
درصدکوکسي)بودند.درحاليکهدرمطالعه Aydogduو

9
همکاران بر روي باکتريهاي منتلقه توسط هوا در مرکز
درصدکلباکتريها

مراقبتازکودکانمشخصشدکه 95
گرم مثبت بوده و کوکسيهاي گرم مثبت در محيط داخلي
غالببودند( .)28
در سالهاي اخير استاندارد يکسان بينالمللي براي حداکثر
قابلقبولغلظتوباربيوآئروسلگزارشنشدهاست.وليدر
کشورهاي مختلف از اصطالحات متفاوتي مانند :مقدار حد
آستانه،مقداررهنمود،حداکثرمقدارقابلقبول،حداکثرغلظت
مجازوغلظتشاخصاستفادهميشود(.)5درحالحاضرحد

آستانهاي براي غلظت بيوآئروسلها در منازل مسکوني ارايه

نشده است تنها تعدادي از سازمانها مقادير رهنمودي براي
بيوآئروسلها در محيطهاي داخلي بيان کردهاند .تراکم

جمعيت باال و نوع و اندازه واحدهاي مسکوني ،همچنين
پارامترهاييمانندشرايطآبوهواييوجغرافياييدرميزان
تراکمبيوآئروسلها درمنازلتأثيرگذاراست(.)20درمجموع

اين بررسي نشان داد که افراد در محيطهاي داخلي بهويژه
فضاهاي مسکوني در معرض غلظتهاي بااليي از
هاقراردارندوتراکمباکتريهايهوابردوقارچدر


بيوآئروسل
هواي فضاهاي بسته مورد بررسي در مواردي از مقادير
پيشنهادي باالتر بوده است و بنابراين خطر ابتال به سندرم
ساختمان بيمار و مشکالت تنفسي بهويژه در بچهها ،افراد
سالخوردهوافرادحساسوجوددارد .
افزايش ميزان تهويه با استفاده از سيستمهاي مکانيکي يا
طبيعي ميتواند نقش مهمي در بهبود کيفيت هواي داخل
نفوذهوايبيرونوهمچنينوجود

خانهايفا کند .کاستناز 
کانونهايبالقوهآاليندهدرداخلفضاهايبستهبهشدتبر

ميگذارد و تهويهي طبيعي را کم
کيفيت هواي داخل تأثير 
ميکند در نتيجه بايد بيشتر به تهويه مصنوعيبه عنوان بخشي
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در290030اينمقالهحاصلطرحپژوهشيمصوببهشماره
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 .پژوهشيدانشگاهعلومپزشکياصفهانقدردانينمايند











 اين وضع ايجاب ميکند که،از سيستم سردو گرم متکي بود
آنها به
 براي حصول اطمينان از کار مؤثر اين دستگاهها از
 با ترکيب دادههاي مرتبط با بار.درستي مراقبت به عمل آيد
ميکروبيودادههايحاصلازاثراتبهداشتيناشيازاستنشاق

ميکروارگانيسمهاي خاص موجود در هوا ميتوان خطرات در
 .معرضساکنينداخلساختمانراارزيابيکرد
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Abstract
Background: Bioaerosol is defined as airborne particles such as living organisms include bacteria, fungi
and their related metabolites, such as endotoxin. Over the recent years, health effects of bioaerosols such
as infectious and respiratory diseases, acute toxic effects, allergies and cancer have been considered. The
aim of this study was to evaluate the bacterial and fungal concentrations in indoor air of various
environments.
Methods: This cross - sectional study was conducted in 2013. A single-stage Andersen biosampler was
used for the bacterial and fungal collection in the air of indoor environments. A total of 240 samples (60
samples of bacteria and 60 samples of fungus with repeat) were analyzed. The effects of environmental
factors such as temperature and humidity on bioaerosol concentrations were also evaluated.
Findings: The highest average concentration of airborne bacteria was seen in the residential environments
944 CFU/m3 and the highest fungal concentration 102 CFU/m3 was obtained in school classrooms.
However, indoor air of offices and university classrooms had the lowest concentration of bacterial and
fungal bioaerosols with the overall mean of 132 and 36 CFU/m3, respectively.
Conclusion: According to the results, the bioaerosol concentration in the indoor air of some environments
was higher than of WHO guideline, which can cause health risks and respiratory diseases, especially in
children and people who are sensitive. Increasing the ventilation rate by mechanical equipment or natural
systems can be effective in improving indoor air quality
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