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چکیده
رچ ها می مهمی براي انتشار قامکانبه علت داشتن شرایط مناسب، استخردماي مناسب مثل حمام و محیط هاي مرطوب بامقدمه:

یاآلودگیرفعجهتدربسیارمؤثريکمکتواندمیاماکنایندرمستقرپاتوژنوطلبفرصتقارچیعواملبررسی. باشند
سی آلودگی هاي قارچی ربا هدف برمطالعه حاضر لذا .باشداحتمالیهايعفونتبروزازشگیريیپنتیجهدروآنمیزانکاهش

انجام گرفته شده است.ی پسرانه و دخترانه دانشگاه علوم پزشکی کردستانحمام هاي خوابگاه هاي دانشجوی
پزشکیعلومدانشگاهپسرانودختراندانشجوییهايخوابگاههايحماماز تمامیتوصیفیمطالعه این در :یروش بررس
آگاردکستروزسابوروکشتهايو  دیوار حمام بصورت جداگانه نمونه گیري به عمل آمد و در محیطکفسطوحکردستان، از

پس از نگهداري در کشت داده شدند.)SCC(سیکلوهگزامیدوکلرامفنیکلحاويآگاردکستروزو)SC(کلرامفنیکلحاوي
المتهیهبامیکروسکوپیوماکروسکوپیصورتبهقارچیرشدنظرازمتوالیصورتانکوباتور، نمونه ها بهدردرجه28دماي

گرفتند.قرارسیبررموردمستقیم
به ترتیب شایع ترین گونه هاي %) از نظر رشد قارچ مثبت بوده است. 56/76نمونه (196دست آمده، تعداد ه نمونه ب256از ها:افتهی

مورد40ردوتروال جنس%) و3/20مورد(59اگزوفیاال جنس )، %9/28مورد(84کالدسپوریوم با جنس :قارچی جدا شده شامل
ي حمام جدا شدند.انیز از فضاهمیکروسپروم جیپسئومو ترایکوفایتون منتاگروفایتیسهمچنین گونه هاي و%) بوده 2/13(

: براساس یافته هاي بدست آمده، با توجه به وجود آلودگی هاي قارچی ساپروفیتی و درماتوفیتی حمام هاي گیرينتیجه
شوي منظم و اصولی و و داشتی در این محیط ها از جمله شستیندهاي پیشگیري و بهآبه کارگیري فردانشجویان، هاي خوابگاه

برطرف کردن کلنی هاي قارچی و همچنین استفاده از وسایل شخصی در این محیط ها نیز می تواند در کاهش آلودگی و انتقال این 
بیماري ها بسیار مفید باشد.

.خوابگاه دانشجویی،قارچ، آلودگیحمام،:هاواژهدیکل
4/4/93پذیرش:5/3/93اصالحیه نهایی:16/10/91له: وصول مقا
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مقدمه
عفونت هایی هستند که در از جمله هاي قارچی بیماري

مورد توجه قرار گرفته اند و همواره بیشتر اخیر هايسال
ها را به موجب ابتالي انسان شده و در مواردي حیات آن

قارچیعفونت هاي،در این میان عفونتخطر می اندازد.
ثر کخاطر وجود عوامل ایجاد کننده آن که در اه سطحی ب

دارند. موارد فلورنرمال هستند از اهمیت ویژه اي برخور
از هاسطحی ناشی از درماتوفیتهاي قارچی عفونت
و شیوع آن در حال افزایش بوده هاي شایع انسانیعفونت

به ناشی از قارچ هایی است کهکچلی بیماري. می باشد
احی مختلف بدن حمله کرده و ایجاد بیماري با عالیم نو

در Budakدر مطالعه د.نبالینی شدید تا خفیف می نمای
،2010تا 1995بیمار در بین سال هاي 5333لهستان بر روي 

بیمار مبتال به عفونت درماتوفیتوزیس بوده که عامل 1007
ون وبروم و ترایکوفیتگونه هاي ترایکوفیتون راصلی آن ها 

جهت کاهش خطرات احتمالی .بوده استگروفایتیسمنتا
ناشی از این عوامل فقط درمان این بیماران کافی نیست بلکه 

از ابتال صورت بگیرد.منظور پیشگیري ه باید اقدامات الزم ب
.)1و2(

ات کافی نیز بدون داشتن اطالعهاطرح برنامه کنترل بیماري
این ه کمک بنمی باشد. از اپیدمیولوژي بیماري میسر

هاي مبارزه و ها و انتخاب راهتصمیم گیري، اطالعات
توجهآموزش به افراد در معرض خطر تسریع خواهد شد. با

کنیریشهودر کنترلدانش بشري افزونروزپیشرفتبه
انسان،درجمله درماتوفیتوزیسازقارچیهايبیماري

بیمارياینکهاستآننشان دهندهارقاموآمارنوزه
مسائل مهم بهداشتی درمانی در جهان و ایران ازیکی

هاي مو، ناخن و الیهري که قارچ،وبه طمحسوب شده 
ب بروز تغییرات و موجفتار ساختهشاخی پوست را گر

محیط هاي مرطوب با. پاتولوژیک در میزبان می گردد
داراي شرایط مناسب استخر چونو ناسب مثل حمامي مدما

مکان مهمی براي انتشار و براي رشد اکثر قارچ ها هستند 
ایجاد بیماري هاي قارچی پوست، . در قارچ ها می باشند

عوامل بیماري زا، درجه حرارت محیط، رطوبت، عالوه بر 
شغل، سن و عدم رعایت موازین بهداشتی نقش ویژه اي 

ر روي استخرهاي شناي منطقه بShtayeh. در مطالعه دارند
Nablus ،وسیتیگروفامنتاتونیکوفیترافلسطین

دو عامل اصلی عفونت میکروسپوروم جیپسئوم
قارچ ها در .)3و4(استدرماتوفیتوزیس گزارش شده

که بستگی به یر یع الگوهاي متغزمحیط هاي مختلف باتو
هردرمشاهده شده اند، به طوري که دارند عوامل مختلف

وجود که رطوبت و بستر مواد آلی (منبع مواد غذایی)مکانی 
فرش و رنگ،باشد از جمله بر روي مواد چوبی،داشته 
در حمام ها بر روي سرامیک و کاشی ها ، لباسمبلمان،

شد را پیدا ر، قارچ ها توانایی هافواصل بین آنمخصوصاً
به تجمع آب در محیط هاي سرپوشیده منجرخواهند کرد.

.که اثرات مضري بر سالمت انسان داردرشد کپک می شود
استخر شناي اهواز عوامل اصلی 10در مطالعه رفیعی بر روي 

گروفایتیس، ترایکوفایتون منتاهاي گونهدرماتوفیتوزیس،
ترایکوفایتون وروکوزوم و ترایکوفایتون روبروم، 

براي .)5(گزارش شده استرازوم اپیدرموفیتون فلوکو
قارچ شناسان این نکته مهم است که کدام نوع از قارچ ها 

که ها فاضالب و لجن لوله،در آب حمامتوانایی رشد
هر بوده و چربی روي پوست و عرقشامپو،صابون،حاوي

درجه سانتی42ها به روزه به مدت چند ساعت دماي آن
.)3(دارند، را رسدگراد می
درمستقرپاتوژنوطلبفرصتقارچیعواملبررسی

رفعجهتدرمؤثريبسیارکمکتواندمیمکان ها این
بروزازشگیريیپنتیجهدروآنمیزانکاهشیاآلودگی
بر روي قطعات ها، ساپروفیت. باشداحتمالیهايعفونت

اه دوش گرفتن و وان حمام معموال رشد می جایگسرامیک،
راه هاي سرایت استفاده از اماکن عمومی از جمله.)6(کنند

جلدي در انسان به شمار میحی وعفونت هاي قارچی سط
هاي خوابگاهمثل حمام ها امروزه این مکان.)7(روند

مشترك به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی ودانشجویی
تواند به یک کانون بیماري زا میبودن وسایل مورد استفاده 
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عامل انتقال به عنوان و آلوده کننده مبدل گشته و 
هاي گوناگون خصوصاً عفونت هاي قارچی پوستی، بیماري

انتقال بنابراین.)6و8(محسوب گردند... ومو، گوش
مشاهده شده و در این جوامع به فراوانی بیماري هاي قارچی 

باید از نظر نوع، پراکندگی و انتشار عوامل قارچی مورد 
و همکاران در سال Brandi. در مطالعه توجه قرار گیرند

الیا، خرهاي شناي ایتبر روي هوا و سطوح است2007
سیلیوم، آسپرژیلوس، کالدوسپوریوم و هاي پنیگونه

آلترناریا و از آب این استخرها، گونه هاي فوزاریوم جدا 
با توجه به دالیل ذکر شده و نیز.)4و9و10(گشته است

بیماري نقش قارچ ها در ایجاد بیماري هاي گوناگون مانند 
آسم و آلرژي در انسان رینیت،،سطحی جلديوستیهاي پ

که مورد مطالعه شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاص منطقه و
می فراهمهاي مختلف قارچ ها محیط را براي رشد گونه

عوامل مساعد کننده براي ایجاد بیماري وجودنیزو نماید
اي تا کنون مطالعهو با توجه به این که در میزبان هاي مستعد

عوامل قارچی فرصت طلب و بررسی و شناختارتباط بادر 
در محیط حمام خوابگاه هاي دانشجویی پاتوژن مستقر

تعیین فلور مطالعه حاضر با هدف صورت نگرفته است، لذا
حمام خوابگاه هاي ساپروفیتی و درماتوفیتی در هاي قارچ

در جهت رفع دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
کاهش میزان آن و در نتیجه پیشگیري از بروز آلودگی یا

شده است.ه ، انجام گرفتعفونت هاي احتمالی

یروش بررس
سرشماريصورته بدر طول یک سال،توصیفیاین مطالعه 

هايخوابگاههايحماماز نواحی کف و دیوارهاي تمامی
کردستان پزشکیعلومدانشگاهپسرانودختراندانشجویی

پسرانه هاي خوابگاهحمام 36مونه از ن115که شامل 
حمام44از نمونه 141) وB(و توحید) A(ورمقانی
و فاطمیه )D(2فاطمیه ، )C(1دخترانه فاطمیه هايخوابگاه

3)E (از تمام سطوح مرطوب گیرينمونه.برداري شدنمونه
سرمبهشدهمرطوباستریلسواپتماسبه وسیلهحمام 

ازحمامدیوارمثلخشکسطوحاز و استریلفیزیولوژي
آبسانتی متر که با6×6ابعاد بهاستریلهايموکتقطعه
هرشدنخشکپس از وشده شو دادهشستاستریلمقطر
مدتبهاتوکالوو درپیچیده،فویل آلومینیومدرآن راقطعه

ده،گردیاستریلگراددرجه سانتی120حرارتدرهیقدق15
در صورت که قطعه موکت هاي مورد نظر . بدینانجام شد

تماس محل نمونه گیري چندین بار در جهت هاي مختلف 
تمامی نمونه ها ( سواپ ها و قطعه و سپس داده شده 

به در مدت کمتر از دو ساعت هاي مورد نظر) موکت
دانشکده پزشکی منتقل شناسیقارچآزمایشگاه تخصصی

ر شرایط استریل، دکنار شعله،زیر هود و درو درشدند 
هاي سابوروسواپ مربوطه را بر روي محیط کشت

آگاردکستروزو) SC(کلرامفنیکلحاويآگاردکستروز
به صورت SCC)(سیکلوهگزامیدوکلرامفنیکلحاوي

کلیه مواد موکت مورد نظر را بر زیگزاگی کشت داده و نیز 
روي پلیت ها با تکان دادن موکت و وارد کردن چند ضربه 

سطوح مواد برداشت شده بر روي، مالیم به پشت موکت
در نموده و سپس تمام محیط هاي کشت تلقیح کشتمحیط 

هفته نگه داري شدند 3به مدت سانتی گراد درجه28دماي
وماکروسکوپیصورتبهقارچیرشدنظرازو روزانه

. گرفتندقراربررسیموردمستقیمالمتهیهبامیکروسکوپی
جهتهاقارچحدازبیشرشدازجلوگیريبرايضمندر

وکردهفریز، کافیرشدازها، پسگونهانواعشناسایی
احتمالیمختلفهايگونهتشخیصتکمیلجهت

کشت(تراختصاصیهايتستازمخمرهاوهادرماتوفیت
،)تیوبجرمتست،80تویین+ آگارمیلکورنمحیطدر

درپاساژهمچنینوکالچرداسالیوشدهخردنمونهتهیه
.شداستفادهآگارکروموآگاردکستروزپتیتوهايمحیط

)Slide Cultureالم (رويکشتروشازچنین هم
کشت روشازومیکروسکوپیخصوصیاتجهت شناسایی

ماکروسکوپیخصوصیاتشناساییپلیت جهتروي
افزارنرمازستفادهابابه دست آمدهداده هاگردید.استفاده
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وتجزیهآماريآزمون هايوSPSSوExcelآماري 
.شدتحلیل

هایافته
نمونه 196تعداد ،مورد مطالعهاز پنج خوابگاه در کل 

کهقارچ مثبت بوده حداقل یک کلنی %) از نظر رشد 5/76(
مربوط به نمونه نمونه مثبت)%1/58(114تعداد،از این میان

کف حمام ها مربوط بهنمونه ) %8/41(82دیوار و
با Dخوابگاه ،از میان خوابگاه هاي مورد بررسیباشد. می
نمونه هاي مورد مورد مثبت از%7/11با Aو خوابگاه 30%

بررسی به ترتیب داراي بیشترین و کمترین نمونه مثبت 
بودند.

به ترتیب شایع ترین از حمام هاي خوابگاه هاي گرفته شده 
84شده شامل: کالدسپوریوم با گونه هاي قارچی جدا 

40%) و ردوتروال 3/20مورد(59%)، اگزوفیاال 9/28مورد(
ترایکوفایتون درماتوفیتگونه هاي. %) بودند7/13مورد(

درمیکروسپروم جیپسئوم نیز از دو حماممنتاگروفایتیس و
فراوانی گونه هاي 1در جدولجدا شدند.Dخوابگاه 

ي پسرانه و دخترانه اشاره شده قارچی به تفکیک خوابگاه ها
ارائه 2و1فراوانی و نوع قارچ ها در نمودار هاي است.
اند.شده

به تفکیک خوابگاه هاي پسرانه و دخترانهقارچیعواملفراوانی -1جدول 

جدا شده به تفکیک محل نمونه گیريفراوانی قارچ هاي-1نمودار  

قارچیعوامل
سایرکاندیداپنی سیلیومردوتروالاگزوفیاالکالدسپوریوم

)کل( درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(درصد)تعداد(صددر)تعداد(درصدتعداد

)151(2/15)23(9/3)6(9/11)18(2/15)23(8/21)33(487/31پسرانه

)139(4/24)34(1/7)10(5/11)16(2/12)17(7/18)26(368/25دخترانه

)290(6/19)57(5/5)16(7/11)34(7/13)40(3/20)59(8496/28کل
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فراوانی گونه هاي قارچی به تفکیک محل نمونه گیري-2نمودار 

بحث
استخر از شرایط مهم وحمام يو دماي باالمرطوبمحیط 

تماس با لذاد.نقارچ ها در این محیط ها می باشرشد انواع
، باعث انتقال ازین بهداشتیوو عدم رعایت ماین مکان ها 

هاي انواع بیماريابتال به موجب و عوامل قارچی گشته 
انواع قارچی سطحی جلدي حتی در افرادي که مستعد

عفونت هاي قارچی .می شوندآلرژن هاي قارچی می باشند، 
ن بیشتر در ارتباط تماس مثل کچلی پا و بدمعمول و شایع

هايها در محیطچی از جمله درماتوفیتراهاي قگونه
هاي خیس افراد استفاده مرطوب مثل حمام و استخر با پوست

زیرا این قارچ ها به دلیل کننده از این محیط ها می باشد.
وجود شرایط مناسب این محیط ها مثل رطوبت و دماي 

رشد کرده و با ایجاد کلنی در صورت مناسب به راحتی
.ها منجر به ایجاد بیماري می شوندتماس با آن

بر روي آب استخرهاي 1975کرائوس و تیفن در سال 
کلر آزاد، موفق به جداسازيmg/lit35/0حاوي
کاندیدا آلبیکنس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و هاي قارچ

با توجه به شرایط .)11(شدندترایکوفایتون وروکوزوم
به نظر محیطی و اهمیت آن با بررسی صورت گرفته، 

ور ما در ارتباط با بررسی هیچ مطالعه اي در کشرسدمی
هاي قارچی در محیط هاي حمام هاي عمومی مورد آلودگی

ترین. در مطالعه حاضر شایع استفاده مردم انجام نگرفته است

جنسعوامل جدا شده از حمام هاي مورد بررسی
و ردوتروال )%3/20(االی، اگزوف)%9/28(ومیکالدسپور

هاي قارچی می باشند و میزان جداسازي گونه)7/13%(
هاي مورد بررسی نسبت به سایر گونهدرماتوفیت از حمام

ترایکوفیتون هاي هاي قارچی کمتر بوده و فقط گونه
جداگردیده است. پسئوم ییکروسپوروم جو ممنتاگروفایتیس

ترایکوفایتون روبروم هاي قارچنیز Goksugurدر مطالعه 
هاي ، از کف اتاق رختکن و قارچلبیکنس، کاندیدا آ

یتون منتاگروفایتیس، اترایکوف، یتون روبروماترایکوف
کاندیدا و، کاندیدا آلبیکنسیتون فلوکوزومااپیدرموف

هاي راحتی حمام و گونههايرا از کفشتروپیکالیس
قارجی آسپرژیلوس و پنی سیلیوم را از اکثر قسمتهاي 

. در این مطالعه نشان داده شده نموده اندمختلف حمام جدا 
،ترایکوفایتون منتاگروفایتیسفیتی که عوامل درماتو

از بیشترترایکوفایتون روبروم، اپیدرموفیتون فلوکوزوم
و دیوارهاي حمام ، اطراف پنجره هاقسمت هاي جاکفشی

و قسمت هاي ماساژ جداگردیده و از نواحی کف هاي مرمر
به دلیل باال بودن میزان باالي دماي آن ها هیچ گونه قارچی 

نیز با و همکارانBokhary.)3(مشاهده نشده است
هاي محیط هاي خانگی در ریاض قارچیمطالعه آلودگ

%)47/9(قارچ هاي ند کهه انشان داد، عربستان
fusarrium chlamydosporum36/7(و (%
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A.fumigatus هايهرکدام از قارچوMucor

circinelloides،Penecillium chrysogenum

،Torula caligans،A.flavus)31/6(%چنین و هم
و Curvularia ellissiوTharzianumهاي قارچ

Epicoccum purpurescens36/5%ترین شایع
. مطالعات )7(عوامل جدا شده از این محیط ها می باشند

اند که ورود وسایل مثل کفش هاي آلوده، ناخن نشان داده
گیر و .... به حمام نقش مهمی در ورود عوامل قارچی با این 

هاي قارچی پوست ريها و ایجاد اپیدمیولوژي بیمامحیط
Bobichonدر مطالعه .)12(شود کچلی پا و ناخن میمثل 

و همکاران نشان داده شده است که استفاده از ترکیبات
AdilonوDecalciteشیده  شنا، در استخرهاي سر پو

ها نداشته ولی استفاده از ترکیب هیچ اثري بر روي قارچ
Nobactelا، درماتوفیت ها و ساپروفیت هاي ، علیه مخمره

.)13(کف استخرهاي شنا بسیار موثر بوده است 
استخر در 5،  از 2005سال در مطالعه نوریان و همکاران در 

اي هقارچهاي جدا شده از استخرها شامل زنجان، قارچ
تریکوفیتون منتاگروفایتیس و اپیدرموفیتون درماتوفیت (

درصد و 8/21درصد، مخمرها 5/0) به میزان فلوکوزوم
8/24بودند. %7/77هاي ساپروفیت فرصت طلب قارچ

7/22هاي ساپروفیت از حاشیه استخرها، درصد موارد قارچ
درصد از آب استخرها و 9/16درصد از رختکن استخرها، 

هاي مخمري . قارچمی باشندها صد از جایگاه دوشدر4/11
ها درصد از دوش2/3درصد از آب استخرها و 4/7به میزان 

درصد از 23/0هاي عامل کچلی به میزان و درماتوفیت
درصد از جایگاه دوش جداسازي 2/0رختکن استخرها و 

نمونه 700از و همکاراندر مطالعه میکائیلی.)14(نداهشد
مورد4آمده  از استخرهاي شناي کرمانشاه، به دست 

ترایکوفایتون و یک مورد اپیدرموفیتون فلوکوزوم 
موسوي و در مطالعه.)15(گزارش شده استوروکوزوم

11نمونه جمع آوري شده از 284از 1384در سال همکاران 
آب گرم شهر توریستی سرعین هیچ گونه قارچ استخر

مشاهده نشده است یک حقیقی درماتوفیتی و پاتوژنی دیمورف
آسپرژیلوس شده، جدایچقارهايترین گونهعو شای

%) 54/15(آسپرژیلوس فالووس، %)78/22(گاتوسیفوم
%) 50/14پنی سیلیوم  (چقار%) و 54/15(آسپرژیوس نایجر

.)16(گزارش شده است

نتیجه گیري
براساس یافته هاي بدست آمده، با توجه به وجود 

هاي مامقارچی ساپروفیتی و درماتوفیتی حهايآلودگی
هاي دانشجویان، به کارگیري فرآیندهاي پیشگیري خوابگاه

ها از در این محیطبیشتر و با دوره زمانی منظم و بهداشتی 
و برطرف کردن جمله شست و شوي منظم و اصولی 

جهت آلودگی هاي قارچی با مواد ضدعفونی کننده موثر، 
باشد.می انتقال بسیار مفید ي از جلوگیرکاهش آلودگی و

و قدردانیرتشک
دانشگاه و دانشجویی پژوهشی و نویسندگان از معاونت 

جهت همکاري در جهت هاي دانشجوییمسئولین خوابگاه
دانشگاه علوم پزشکیهاي دانشجوییگیري از خوابگاهنمونه

کمال تشکر را دارند.کردستان
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