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حذف سودوموناس آئروژینوزا از هوای بیمارستانها و مراکز درمانی با استفاده از امواج
ریزموج
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 .2گروه بهداشت محیط ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .9گروه بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکيده
زمینه و اهداف :عوامل باكتريايي موجود در هوای محیط كار بیمارستانها و مراكز درماني ميتوانند

دريافت1332/11/11:

به عنوان يک عامل زيانآور شغلي عمل نمايند .اين مطالعه باهدف استفاده از امواج ريزموج در حذف

پذيرش1332/14/11:

سودوموناس آئروژينوزا از هوا به عنوان يک مدل بیوآئروسلي انجام شد.

انتشار آنالين1332/12/11:

مواد و روش کار:

در اين مطالعه امواج ريزموج با توانهای  061 ،081و  041وات در واكنشگاهي

(راكتوری) كه با ظرفیت  0011سيسي طراحي شده بود مورد استفاده قرار گرفت .سويه باكتری مورد
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استفاده در اين مطالعه سودوموناس آئروژينوزا ( )ATCC: 27853بود .غلظت هواويز (آئروسل) باكتری
مورد استفاده در محدوده 017و  016عدد باكتری در هر میلي لیتر جريان هوا بود كه با استفاده از نبواليزر
تهیه و در سیستم تزريق گرديد.

نويسنده مسئول:
عباس رضايی

یافتهها:

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه تعداد باكتری باقيمانده در جريان هوا با افزايش
7

توان منبع ريزموج در سیستم كاهش مييابد .به طوری كه در توان  041وات با غلظت  01عدد باكتری در

گروه بهداشت محيط ،دانشکده

هر میليلیتر جريان هوا پس از  041دقیقه و با غلظت  01عدد باكتری در هر میليلیتر جريان هوا پس از 001

علوم پزشکی ،دانشگاه تربيت

دقیقه در خروجي واكنشگاه هیچ كلوني رشد نکرد.

مدرس ،تهران ،ايران

تلفن13229738822 :
پست الکترونیک:
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نتیجهگیری :استفاده از امواج ريزموج ،سیستمي با قابلیت حذف باال است كه ميتواند در كنار ساير
تجهیزات كنترلي هوای آلوده با عامل بیولوژيک در بیمارستانها و مراكز درماني را با بازده مناسبي در
طوالني مدت حذف نمايید.

کلمات کلیدی سودوموناس آئروژينوزا ،امواج ريزموج ،بیو آئروسل
كپيرايت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمي از اين مقاله برای مجله میکروبشناسي پزشکي ايران محفوظ است.

مقدمه
ریوی ج)Chronic obstructive pulmonary (COPD
 diseaseو تماس با آالیندههای بیولوژیک شغلی نیز تأیید شده

تماس با بیوآئروسل ها در محیطهای کاری با طیف وسیعی از
مخاطرات بهداشتی از مشکالت مهم اصلی بهداشتی میباشد که
شامل عفونتهای بیمارستانی ،اثرات سمی حاد ،آلرژی و سرطان،
اختالل تنفسی و اختالل در عملکرد ریوی است .در سالهای
اخیر افزایش فعالیتهای صنعتی باعث افزایش مواجهات شغلی با
بیوآئروسل ها شده است که به عنوان مثال میتوان صنایع
بازیافت ،زیستفنّاوری ،صنایع غذایی و همچنین مشاغل مختلف

است ج . 3همچنین وجود بیوآئروسل ها در فضاهای عمومی مورد
بررسی و پایش قرار گرفته است و وجود این عوامل مورد تأیید
قرار گرفته است ج . 4همچنین در بررسیهای بعملآمده
بیوآئروسل ها و قارچها در محیطهای روباز و سربسته مورد
اندازهگیری قرارگرفتهاند و باالتر بودن میزان آلودگی بیولوژیک از

درمانی را نام برد ج . 1،2ارتباط بین افزایش بیماری انسداد مزمن
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فيروز ولی پور و

همکاران | حذف سودوموناس آئروژینوزا
این مطالعه میزان حذف باکتری سودوموناس آئروژینوز جبه عنوان
یک مدل بیولوژیک که یک ریسک فاکتور شغلی در هوای محیط
کار عمومی و به ویژه کارکنان درمانی میباشد ،به وسیله امواج
ریزموج مورد بررسی قرار گرفته است.

حدود مجاز آسهکال مورد تاکید قرار گرفته است ج . 1میزان
بیوآئروسل
روباز مورد
بیوآئروسل
درمانی و

ها و قارچها در داخل مکانهای عمومی و فضاهای
بررسی قرار گرفت .نتای نشان داد بیشترین تعداد
ها مربوط به مهدکودک و مدارس ابتدایی و مراکز
بیشترین مواجهه با قارچها مربوط به خوابگاهها

مواد و روشها:

میباشد ج . 6در مطالعاتی ارتباط تماس با بیوآئروسل ها و

در این پژوهش جهت مدلسازی آالیندههای شغلی از
سویه باکتری سودوموناس آئروژینوزا ج ATCC: 27853به
عنوان مدلی برای ایجاد آلودگی باکتری در هوا از پژوهشکده
زیستفنّاوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تهیه و در مطالعه تصفیه هوای آلوده با عامل باکتری مورد
استفاده قرار گرفت .ابتدا باکتریها در چندین پلیت حاوی
محیط کشت نوترینت آگار در دمای 97 ° Cبه مدت 24
ساعت کشت داده شد و سپس برای ذخیرهسازی در یخچال
با دمای  -4° Cنگهداری شدند .به منظور کنترل از بین رفتن
باکتریها ،هر  21روز یکبار باکتریها روی محیط کشت
جدیدی کشت داده شدند .برای تهیه دانسیته باکتری الزم از
هواویز وارده به سیستم ابتدا کلنی های باکتری را در محلول
بافر نرمال سالین استریل وارد کرده سپس کدورت آنها با
استفاده از لوله استاندارد  1/3مک فارلند جمعادل × 218
2/3عدد باکتری در هر میلی لیتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر ج Unico 2100 SUV-VIS, USAبا
طول موج  021 nmدر محدوده  1/18-1/2تعیین شد .در
مرحله بعد نمونههای میکربی الزم با رقت  210-217عدد
باکتری در هر  21میلیلیتر نرمال سالین استریل شده تهیه و
برای آزمون های حذف سودوموناس آئروژینوزا توسط امواج

افزایش بیماریهای آسم،رینیت و ناراحتی ریوی نیز گزارش شده
است ج . 7امروزه نگرانیها در خصوص آلودگیهای هوای
محیطهای داخلی افزایش یافته است .مردم کیفیت هوای داخل
را بر هوای بیرون ترجیح میدهند چون حدود  71درصد وقت
خود را در محیطهای داخلی میگذرانند ج . 9،3آلودگی هوای
داخل در لیست یکی از پن ریسک فاکتورمحیطی اصلی قرار دارد
که آالیندههای شیمیایی ،ذرات ریز و آالیندههای بیولوژیک
میباشد .آالیندههای بیولوژیک به شکل بیو آئروسل ها یکی از
منابع عمده آلودگی هوای داخل محسوب میشود که شامل
سلول های باکتریایی ،قطعات متالشی شده سلول ها ،اسپورهای
قارچ و تولیدات جانبی حاصل از متابولیسم میکروبی می باشد
ج . 11با توجه به موارد فوق و اثرات ناشی از آالینده های
بیولوژیک در شرایط عادی و بحران و همچنین مواجهه کارکنان
حوزه سالمت در مراکز درمانی با این آالینده ها ،ضروت حذف و
کاهش مواجهه با آالینده های بیولوژیک بیشتر مشخص می شود.
از سال  2381امواج ریزموج با فرکانس  2431هرتز جهت حذف
آالینده های بیولوژیک مورد استفاده قرار گرفته است زیرا که
ریزموج بوسیله انرژی گرمایی میکروب ها را از بین می برد ج. 11
امواج الکترومغناطیس با انرژی  223مگاهرتز تا 211
گیگاهرتز میباشند که عموماً فرکانس  2431مگاهرتز برای
مباحث سترونسازی پیشنهاد شده است ،قدرت میدان
الکترومغناطیسی و مدت زمان مواجهه دو پارامتر تعیینکننده آن

ریزموج استفاده شد ج . 14محلول باکتری در مخزن
پالستیکی یک نبوالیزر جگنجایش  22میلیلیتر ،دبی 2711
میلیلیتر بر دقیقه ،قدرت  31وات; آلمان قرارگرفته تا به
بیوآئروسل تبدیل شود .تمامی اتصاالت توسط شیلنگ های
آزمایشگاهی تایگون جقطر داخلی  2/4اینچ ،قطر خارجی 9/8
اینچ ،ضخامت دیواره  2/20اینچ برقرار گردید جشکل . 2

میباشد ج . 12امواج ریزموج میتواند آالیندههای بیولوژیک را با
راندمان باال در مدت زمان مواجهه کوتاهی حذف کند ج . 13در
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شکل  :2طرح شماتیک سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده :ج 2منبع هوا ج 2شیلنگ فشردهساز هوا ج 9نبوالیزر حاوی محلول میکروبی ج4
ورودی راکتور ج 3راکتور ریزموج ،+ج 0ایمپینجر حاوی نرمال سالین جهت نمونه برداری از خروجی سیستم ج 7پلیت حاوی محیط کشت سیتروماید
آگار

جهت تعیین میزان حذف باکتری توسط سیستم
طراحیشده نمونهبرداری خروجی سیستم با دبیها و سریال
رقت های متفاوت در فواصل زمانی مختلف در داخل یک
میکرو ایمپینجر حاوی سرم نرمال سالین انجام شد و سپس
جهت رشد میکروب نمونه خروجی ستون بر روی محیط
کشت اختصاصی سیتروماید آگار انتقال داده شد .در نهایت
پلیت های حاوی پلیت سیتروماید آگار و نمونه هوای خروجی
از سیستم به مدت  28-24ساعت در انکوباتور با دمای 97°C
نگهداری و پس از مدت مذکور ،تعداد کلنی رشد یافته
باکتری سودوموناس آئروژینوزا در هر نمونه مورد شمارش
قرار گرفت.

همه وسایل بکار رفته در سیستم ،قبل و بعد از آزمایش
با الکل  ،%71اسید کلریدریک  ،%3اشعه  ،UVاتو کالو و فور
استریل شدند .راکتور مورد استفاده در دستگاه ریزموج شامل
 3ستون شیشهای به طول  92سانتیمتر و قطر خارجی
 22/3سانتیمتر و حجم کلی 2911سیسی طراحی گردید.
جهت اتصال ورودی و خروجی راکتورشیشه ای به منافذ
تعبیهشده بر روی دستگاه ریزموج از اتصاالت شیشهای روداژ
شده استفاده گردید جشکل  . 2تا در مواقع مورد نیاز به
راحتی قابل جدا کردن و اتصال دادن باشد .دستگاه ریزموج
مدل ج MR301M; LG Electronics, Inc.
 Changwoon, Koreaبا توان های  901 ،281و 341
وات در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  :2راکتور مورد استفاده جهت استفاده در محفظه ریزموج

راکتور تحت تابش امواج ریزموج میباشد .نتای آزمایشات
مربوط به تأثیر توان نشان میدهد که با افزایش توان منبع
ریزموج در شرایطی که غلظت و دبی یکسان بوده است،
میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا افزایش یافت.

يافتهها
نتای حاصل از این مطالعه در نمودارهای  2و  2ارائه
گردیده است .این نتای نشاندهنده کاهش و در نهایت حذف
باکتری سودوموناس آئروژینوزا در اثر ورود آنها به سیستم
21
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همکاران | حذف سودوموناس آئروژینوزا
پس از  281 ،221 ،01و  241دقیقه نمونه برداری به ترتیب
 1،1 ،4و  1کلونی در خروجی سیستم رشد نمود .نتای این
مرحله نشاندهنده تأثیر کامل امواج ریزموج در توان های
 341به باال میباشد؛ و در توان های  281و  901وات تا 241
دقیقه در خروجی سیستم کلنی رشد نموده است .با افزایش
توان منبع ریزموج مدت زمان اثربخشی کاهش مییابد.

در این شرایط دبی  2/3لیتر بر دقیقه ،سوسپانسیون
میکروبی  217در میلی لیتر و با توان های  901 ،281و 341
وات ریزموج مورد آزمایش قرار گرفت .بر اساس نتای حاصل
از این مطالعه که در نمودار  2مشاهده میگردد .توان 281
وات پس از  281 ،221 ،31 ،91و  241دقیقه نمونه برداری
به ترتیب  8 ،22 ،27 ،39و  9کلنی در خروجی سیستم رشد
نمود ،همچنین نتای مرحله توان  901وات پس از ،31 ،91
 281 ،221و  241دقیقه نمونه بردای به ترتیب 0 ،8 ،8 ،91
و  2کلنی در خروجی سیستم رشد نمود و در نهایت نتای
مرحله توان  341وات پس از  281 ،221 ،31 ،91و 241
دقیقه نمونه بردای به ترتیب  2 ،4 ،7 ،21و  1کلونی در
خروجی سیستم رشد نمود ،نتای حاصله تأییدکننده این
مطلب میباشد که پس از نمونهبرداری در زمان های مختلف
در نمونهبرداری خروجی باکتری سودوموناس آئروژینوزا
مشاهده شد ،در نهایت با توان  341وات پس از  231دقیقه
مواجهه حذف باکتری سودوموناس آئروژینوزا به دست آمد.
در مرحله بعد دبی  2لیتر بر دقیقه و سریال رقت  210وارد
راکتور موجود در دستگاه ریزموج گردید و تحت تأثیر توان
های  281،901و  341وات قرار گرفت.

نمودار  2مقایسه سه توان مختلف ریزموج جدبی  2لیتر بر دقیقه،
سریال رقت میکروبی 210

بحث و نتيجهگيری
حذف عوامل بیولوژیک و شیمیایی موجود در هوای مراکز
درمانی و بیمارستانها به دلیل تماس کارکنان حرفهای و
همچنین بیماران تحت درمان در این مراکز از اولویت های
سیستم های بهداشتی است .بیماران بستریشده در بخش های
مختلف درمانی به دلیل ضعف سیستم ایمنی و احتمال ابتال به
عفونت های بیمارستانی و انتقال آن به کارکنان بخش سالمت نیز
از اولویت ویژهای برخوردار میباشند ،با علم به مشکالت ،ضرورت
کنترل و حذف این عوامل بیشتر نمایان میشود .استفاده از امواج
الکترومغناطیس در مقاالت متعددی گزارش شده است که نشان
از قابلیت گسترده امواج ریزموج در کنترل آالیندههای شغلی و
محیطی میباشد.

نمودار  :2مقایسه سه توان مختلف ریزموج جدبی  2/3لیتر بر دقیقه،
سریال رقت میکروبی 217

بر اساس نتای حاصل از نمودار  2سه توان  901 ،281و
 341وات منبع ریزموج با دبی  2لیتر بر دقیقه و سریال رقت
میکروبی  210مورد بررسی قرار گرفت .در توان  281وات
پس از  281 ،221 ،01و  241دقیقه نمونه برداری به ترتیب
 92 ،20 ،24و  97کلنی در خروجی سیستم رشد نمود،
سپس در مرحله توان  901وات پس از  281 ،221 ،01و
 241دقیقه نمونه بردای به ترتیب  4 ،4 ،3و  4کلنی در
خروجی سیستم رشد نمود و در نهایت مرحله توان  341وات

نتای این تحقیق نشان داد که امواج ریزموج در توان های
مختلف  901 ،281و  341وات با زمان های متفاوت بیشترین
تأثیر را در حذف سودوموناس آئروژینوزا دارد؛ و هیچگونه کلنی
در خروجی سیستم رشد نکرد .مقایسه نتای این مطالعه با سایر
مطالعات نشان از تأثیر این سیستم بر حذف بیو آئروسل ها دارد.
در مطالعهی  WOOو همکارانش تأثیر گرمایی امواج ریزموج را
بر روی دو باکتری  E.coliگرم منفی و  B. subtilisگرم مثبت
مورد بررسی قرار دادند و نتای نشاندهنده تأثیر افزایش دما بر
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میزان حذف باکتری میباشد که با نتای این مطالعه همخوانی
دارد ج Wu . 23و همکاران تأثیر امواج ریزموج را در توان های
 223،983و  711وات بر روی ،Bacillus subtilis
 Aspergillus versicolor ،Pseudomonas fluorescensدر مدت
زمان های مواجهه متفاوت مورد مطالعه قرار دادند و در تمامی

قراردادند .و سپس با استفاده از دستگاه ریزموج در توان های
مختلف میزان حذف را مورد بررسی قراردادند .نتای موید تأثیر
امواج ریزموج در کاهش میزان بیو آئروسل ها در مراحل مختلف
ایمپکتور اندرسون بود .نتای حاصل از این پژوهشها و این
مطالعه تأییدکننده تأثیر بسزای امواج ریزموج در حذف

توان های نتای دارای تفاوت معنیداری بود ج . 16در پژوهشی

آالیندههای بیولوژیک شغلی دارد ج . 19نتای

 Qi Zhangو همکاران در سال  2121میزان کارایی فیلتر نانو
فایبر پلی اکریلو نیتریل را تحت تأثیر امواج ریزموج بر روی E.
 coliو  B. subtilisمورد بررسی قرار دادند .درمرحله بررسی
 E. coliتوان های  231 ،223و  311وات در دورههای
زمانی 3، 2/3 ،2/23و  21دقیقه مورد بررسی قرار گرفتند .در
توان  223و  231وات باالترین کارایی مربوط به مواجهه 2/23
دقیقه بود و در توان  311وات مدت مواجهه  3دقیقه حالت بهینه
سیستم به دست آمد.سپس اسپور  B. subtilisدر توان های
 231،311و  731وات و زمان های  2،3/23و  21دقیقه تحت
تأثیر قرار گرفت .در توان  231وات باالترین کارایی پس از 3
دقیقه مواجهه به دست آمد و در توان های  311و  731وات پس
از  21دقیقه باالترین راندمان حاصل شد و با نتای این مطالعه

مطالعه و سایر پژوهش های فوق نشان تأثیر امواج ریزموج در
حذف آالیند ه های بیولوژیک میباشد .با ارتقاء و مطالعات
تکمیلی در این زمینه و آزمایش سایر توانها میتوان این فرایند
را به عنوان یک سیستم مکمل در کنار سایر سیستم های موجود
از قبیل فیلتر های هپا و اشعه فرابنفش  Cدر افزایش سطح
سالمت جامعه و همچنین کارکنان مراکز بهداشتی–درمانی و
بیماران بخش های درمانی از قبیل بخش های عفونی ،سوختگی،
اتاق عمل ،اتاق های ایزوله ،بخش های پیوند،بخش های مراقبت
ویژه و سایر بخش های درمانی استفاده نمود.

تشکر و قدردانی
در پایان از همکاران گروه بهداشت حرفهای دانشگاه
تربیت مدرس به ویژه آقای مهندس سلیمانیان مدیریت
محترم آزمایشگاههای گروه بهداشت حرفهای که در انجام این
پژوهش ما را یاری نمودند کمال تشکر و امتنان را داریم.

همخوانی دارد ج . 17در مطالعهای دیگر  Wuآلودگی های
میکروبی موجود در محیط های اداری ،هتلها و محیط روباز را با
استفاده از پمپ اندروسون شش مرحلهای مورد اندازهگیری
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