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Abstract
Background and Aim: Dental services in the clinics provides terms of exposure
and infection to patients and staff to variety of bioaerosol that often Its origin are the
patient's mouth. This study was done with aim of determine the air bacteriological
contamination rate in one of the hospital's dentistry centers in Tehran-Iran.
Materials and Methods: In this cross sectional study, air sampling from selected
parts was done using passive sampling method. Air bacteriological quality was
determined with HPC testing, identification and enumeration of Staphylococcus aureus
and Pseudomonas aeruginosa. The results were analyzed by SPSS16 software and ttest and ANOVA test.
Results and Conclusion: Bacteriological Quality %33/3 of air samples was
evaluated at inappropriate status and more than the standard level (25CFU/plate/h).
The counts of three air bacteriological indexes include HPC, s.aureus and
P. aeruginosa were respectively 43.8, 31.22 and 36.4 in terms of (CFU/plate /h). The
highest air contamination was found in periodontal surgery. The mean numbers of
bacteria in the air of case and control parts of studied center, shows a significant
difference (p<0.05).This study showed that the air bacteriological quality was not
acceptable level in dentistry-selected parts and threats the health of dentists and
patient’s. So pollution load reduction and staff Health promotion, improve the local
ventilation system, use of personal protective equipment (PPE) and air bacteriological
quality continuous control, is necessary.
Key Words: Dentistry Center, Air Bacteriological quality, Hetrotrophic Plate
Count, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus
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بررسي میزان آلودگي باكتريولوژيك هوای مركز دندانپزشکي يکي از بیمارستانهای تهران
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حسین معصوم بیگی ،1داوود اسماعیلی ،2حسین کاردان یامچی ، 1مجتبی سپندی

 .1مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و گروه مهندسی بهداشت محیط دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران.
 .2مرکز تحقیقات میكروب شناسی کاربردی و گروه میكروبیولوژی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران.
 .7گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران.
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دریافت0313/17/01:

بیماران و کارکنان به انواع بیوآئروسل هایی را فراهم مینماید که غالباً منشأ آنها دهان بیماران است .این
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مطالعه با هدف بررسی کیفیت باکتریولوژیک هوای بخشهای منتخب مرکز دندانپزشکی یکی از
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بیمارستانهای نظامی شهر تهران انجام شد.
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مواد و روش كار :در این مطالعه مقطعی ( ،)cross sectionalنمونه برداری هوای بخشهای منتخب به
روش غیر فعال انجام شد .کیفیت باکتریولوژیک هوا با انجام آزمایش  ،HPCشناسائی و شمارش
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا تعیین شد .نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss
 16و آزمون های  tمستقل و آنالیزواریانس یک طرفه ( )ANOVAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
يافتهها و نتیجه گیری :کیفیت باکتریولوژیکی %33/3از نمونههای هوا در وضعیت نامطلوب و بیشتر

نویسنده مسئول:
آقای حسین کاردان یامچی

از حد استاندارد ( )52 CFU/plate/hارزیابی شدند .تعداد سه شاخص باکتریولوژیک ،HPC
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 33/55 ،33/8 ،و  33/3برحسب

مرکز تحقیقات بهداشت نظامی و

 CFU/plate/hشمارش شد .بیشترین آلودگی هوا در بخش جراحی لثه مشاهده شد .مقایسه میانگین تعداد

گروه مهندسی بهداشت محیط

باکتریهای هوای بخش های مورد و شاهد مرکز مورد مطالعه ،تفاوت معنی داری نشان میدهد (.)p<0.05

دانشگاه

مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت باکتریولوژیک هوای بخشهای دندانپزشکی در حد قابلقبول نیست و

علوم پزشکی بقیه ا(...عج)،

سالمت دندانپزشکان و بیماران را تهدید مینماید؛ بنابراین جهت کاهش بار آلودگی و ارتقاء سالمت کارکنان،

تهران ،ایران.
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بخشهای دندانپزشکی ضروری است.

كلمات كلیدی :مرکز دندانپزشكی ،کیفیت باکتریولوژیک هوا ،HPC ،سودوموناس آئروژینوزا،
استافیلوکوکوس اورئوس
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مقدمه
سالمت و رفاه عمومی متأثر از خواص فیزیكی ،شیمیایی و
بیولوژیكی هوای محیطهای بسته است .کیفیت نامناسب هوای
اینگونه محیطها ،سالمت شاغلین افراد ساکن در این اماکن را

میكروارگانیسمهای موجود در هوای مراکز درمانی میتواند
شاخصی از آلودگی یا عدم آلودگی اینگونه محیطها بوده و
بهعنوان یک منبع مرتبط با عفونتهای بیمارستانی مطرح باشد

تحت تأثیر قرار میدهد ( .)0هوای محیطهای بسته از پتانسیل

(.)3

بیشتری نسبت به محیطهای باز برای به مخاطره انداختن
سالمت بیماران برخوردار هستند ( .)2برآورد تراکم و تنوع
37
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مراکز دندانپزشكی نیز ازجمله محیطهایی است که ارائه
خدمات دندانپزشكی در آن ،میتواند شرایطی را فراهم نماید که
منجر به در معرض قرارگیری بیماران و کارمندان شاغل در آن
مراکز با میكروارگانیسمهای متنوعی شود ( .)4-6در یک مطب
دندانپزشكی هوای آلوده ممكن است حاوی ذراتی مشتق از بزاق،
خون ،پالکهای دندانی ،سنگ ،خردههای دندانی یا مواد پرکننده
دندان باشد که میتواند منبع بالقوه مهم عفونت باشد ( .)7همه
خدماتی که با استفاده از یونیتهای دندانپزشكی ارائه میشوند،
باعث تشكیل بیوآئروسل و ترشحات آلوده به باکتری ،ویروس،
قارچ و اغلب خون شده و ایجاد خطر بیماری برای جمعیت در
معرض شامل دندانپزشكان ،دستیاران ،بیماران دارای نقص ایمنی،
افراد دارای بیماریهای مزمن و افرادی که با داروهای
کورتیكواستروئیدی و تقویتکننده ایمنی بدن سروکار دارند،
میشوند ( .)1 ,8این بیوآئروسلها حاوی میكروارگانیسمهای
بیماریزایی هستند که منشأ آنها ممكن است آب خروجی
مجرای توربین ،پوآر آب و هوا ،بزاق و خون دهان بیماران باشد
( .)00 ,01تماس با بیوآئروسلهای موجود در محیطهای مختلف
با ابتال به بسیاری از بیماریهای واگیر سیستم تنفسی ،اثرات
سمی حاد ،آلرژیها و سرطان در ارتباط است ( Harrel .)02و
همكاران در مطالعه خود نشان دادند جرمگیری با دستگاه
التراسونیک با دور باال ،میتواند منجر به ایجاد بیوآئروسل ها از
بزاق یا خون دهان بیمار و پخش آلودگی به هوای اطراف بیمار
شود ( .)03احتمال ارتباط میان آسم در دندانپزشكان و
اندوتوکسینهای ناشی از ذرات ریز جامد یا مایع سیستم
( DUWS (dental unit water systemنیز ،گزارش شده است
( .)7مطالعات زیادی بر رابطه بین محیط درمانی دندانپزشكی با
افزایش خطر عفونتهای ریوی تأکید داشتهاند ( .)5نه تنها
بیماریهای بالقوهای همانند سل ،سرماخوردگی ،آنفلونزا ،عفونت
ویروسی هرپتیک و سارس با دندانپزشكی مرتبط است بلكه
عفونتهایی مثل هپاتیت  C ،Bو  HIVنیز با خون موجود در
آئروسلهای تولیدی توسط اسكالرهای التراسونیک و دیگر
تجهیزات با سرعت باال ارتباط دارند ( .)04بیش از  01گونه یا
جنس از باکتریهای هوازی و بیهوازی اختیاری در نمونههای
هوا قبل و بعد از گندزدایی سامانههای آبی یونیتهای
دندانپزشكی شناساییشده است ( Kimmerle .)05و همكاران
طی مطالعه خود بر روی میكروارگانیسمهای قابلانتقال از طریق
هوا در مراکز دندانپزشكی گزارش نمودند به دلیل نوع

میكروارگانیسمهای موجود ،حساسیت میزبان و مدتزمان
مواجهه ،میتوانند از ریسک باالیی برای کارکنان برخوردار باشند
(.)06
بنابراین مطالعه و تعیین تعداد و تنوع میكروارگانیسمهای
موجود در هوای اینگونه مراکز ،شاخص ارزشمندی از وضعیت
سالمت و یا آلودگی اینگونه مراکز بوده و با توجه توصیههای
مؤکد انجمن دندانپزشكی آمریكا ( )ADAمبنی بر ضرورت به حد
استاندارد رساندن کیفیت هوای بخشها جهت پیشگیری و
کنترل عفونت ،انجام این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی
باکتریولوژیک هوای مرکز دندانپزشكی یكی از بیمارستانهای
نظامی شهر تهران انجام شد.
مواد و روشها
این مطالعه از نوع مقطعی ( )Cross Sectionalاست که در
مرکز دندانپزشكی یكی از بیمارستانهای نظامی تهران در سال
 1752انجامشده است .جهت بررسی کیفیت باکتریولوژیک هوای
بخشها ابتدا محیط کشتهای موردنیاز شامل سه محیط کشت
مجزا برای برآورد و شمارش تعداد  ،HPCاستافیلوکوکوس
اورئوس ( )Staphylococcus aureusو سودوموناس آئروژینوزا
( ،)Pseudomonas aeruginosaآماده شد .آزمایش  HPCکه به
روش اسپرید پلیت ( )spread plate methodو مطابق استاندارد
کشت
محیط
کمک
به
و
()9215C
متد
) plate count agar (tryptone glucose yeast agarساخت
شرکت مرک آلمان انجام شد ( .)07محیط کشت مانیتول سالت
آگار ( )MSAکه طبق دستورالعمل استاندارد متد ()9213D
جهت شمارش استافیلوکوکوس اورئوس تهیه شد .جهت اطمینان
از اینکه کلنیهای رشد نموده بر روی سطح محیط کشت مذکور
استافیلوکوکوس اورئوس است ،کنترلهایی از قبیل مشاهده رنگ
زرد حاصل از تخمیر مانیتول بر روی محیط کشت ،رنگآمیزی
گرم و مشاهده کوکسی های گرم مثبت خوشهای ،آزمونهای
کواگوالز ،کاتاالز DNase ،و آزمون اکسیداز انجام شد (.)08
محیط کشت ( p-agarسودوموناس آگار) که طبق دستورالعمل
استاندارد متد ( )9213Fجهت شمارش سودوموناس آئروژینوزا
تهیه شد .جهت اطمینان از اینکه کلنیهای رشد نموده بر روی
سطح محیط کشت مذکور ،سودوموناس آئروژینوزا است ،عالوه بر
انجام تست های بیوشیمیایی و تست  ،OFکنترلهایی از قبیل
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رنگآمیزی گرم ،مشاهده باسیلهای گرم منفی و بررسی

یافتهها و بحث

پیگمانها انجام شد (.)08

مرور بر مطالعات مختلف نشان میدهد بررسی کیفیت
باکتریولوژیک هوا در مراکز دندانپزشكی به دلیل نقش هوا در
انتقال انواع میكروارگانیسمهای بیماریزا و تهدید سالمتی

محیط کشتهای مذکور برای نمونه برداری هوای
بخشهای دندانپزشكی ،داخل کلدباکس و با حفظ شرایط سترون
به همراه تجهیزات الزم به محل نمونهبرداری منتقل شدند .در
این مطالعه از روش غیرفعال و پلیت باز ساکن جهت نمونهگیری
از بیوآئروسلهای هوا استفاده شد .در هر سری نمونهگیری،
تمامی پلیتها به فاصله یک متری از سطح زمین و دهان بیمار و
به مدت یک ساعت مستقر شدند ( .)01 ,21نمونههای اصلی از
سه بخش منتخب شامل پروتز ،ترمیم و جراحی لثه و نمونه های
شاهد از بخش اداری گرفته شد.
جهت تعیین وضعیت سه شاخص کیفیت باکتریولوژیک هوا
در بخشهای فوق شامل  ،HPCاستافیلوکوکوس اورئوس و
سودوموناس آئروژینوزا طی هرروز نمونهبرداری ،سه نمونه جداگانه
و جمعاً  12نمونه گرفته شد .نمونهبرداری روزهای شنبه و
چهارشنبه هر هفته حین کار یونیتها و یک هفته در هرماه و
طی سه ماه (ماه اول هفته اول ،ماه دوم هفته وسط ،ماه سوم
هفت آخر) ،انجام و جمعاً  32نمونه اصلی و شاهد تهیه شد (.)20
پلیتهای محتوی نمونهها بالفاصله و در کمتر از شش
ساعت و با نگهداری در دمای کمتر از شش درجه سلسیوس به
آزمایشگاه منتقل و در دمای  73 °Cبه مدت  24-44ساعت
گرمخانه گذاری شد .بعد از  44ساعت شمارش تعداد کلنیهای
رشد نموده روی پلیت انجام و نتایج بهصورت  CFU/plate/hثبت
گردید .بهمنظور طبقهبندی کیفیت باکترویولوژیک نمونههای هوا،

کارکنان و بیماران ،از اهمیت باالیی برخوردار است ( .)24اهمیت
این مطالعه و از نكات مثبت آن نسبت به مطالعات و تحقیقات
مشابه بررسی تفكیكی و اختصاصی دو باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا به لحاظ عفونتزایی و
بیماریزایی متفاوت در بیماران و افراد مستعد ،فرصتطلب بودن
آنها و مقاومت سریع به مواد ضد میكروبی و آنتیبیوتیکهای
رایج است.
نتایج نشان داد که کیفیت باکتریولوژیكی  %77/7از
نمونههای هوای بخشهای مورد مطالعه ،بیشتر از حد قابلقبول
( )20>CFU/plate/hمیباشد .مقایسه میانگین تعداد باکتریهای
مورد مطالعه در هوای بخشهای منتخب دندانپزشكی ،نشان داد
بخش جراحی لثه آلوده تر از سایر بخشها است و میزان آلودگی
همه بخشها بیشتر از حد مجاز است .آزمون اماری  Tمستقل
نشان داد میانگین تعداد باکتریهای هوای بخشهای مورد
مطالعه و شاهد ،تفاوت معنی داری با یكدیگر دارند ()p<0.05
(نمودار .)1

حد قابلقبول  20 >CFU/plate/hمورداستفاده قرار گرفت (,22
 )01و و طبق تعریف استاندارد  ، AMIدر  4گروه خوب (،)1-20
متوسط ( ،)23-01بد ( )01-30و خیلی بد ( )< 30قرار داده شد
( .)23بعد از جمعآوری دادهها ،به منظور بررسی کیفیت
باکتریولوژیک هوای بخشهای مرکز دندانپزشكی ،به کمک
نرمافزار  spss 16و آزمونهای  tمستقل ،آنالیزواریانس یک طرفه
( ،)ANOVAکروسكال والیس ( )Kruskal-Wallisو  LSDآنالیز
و تجزیه وتحلیل نتایج انجام شد.

نمودار  :1میانگین تعداد باکتریهای شاخص آلودگی هوا در بخشهای
دندانپزشكی ()CFU/plate/h

نتایج بررسی کیفیت باکتریولوژیک هوای تمام بخشهای
پروتز ،ترمیم و جراحی لثه ،با برداشت  32نمونه از هوای
بخشهای منتخب ،نشان میدهد میزان آلودگی میكروبی هوا در
 %02نمونهها ،از حد قابلقبول (  )20 >CFU/plate/hبیشتر بوده
و وضعیت کیفیت میكروبی هوای این بخشها در حد نامطلوب
ارزیابی میگردد .میانگین تعداد سه شاخص باکتریولوژیک ،HPC
30

معصوم بیگی و همکاران | آلودگی باکتریولوژیک هوای مرکز دندانپزشكی بیمارستان در تهران

سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در بخشهای
منتخب به ترتیب 13 ،41 ،و  13بر حسب  CFU/plate/hشمارش
شد .مقایسه کیفیت باکتریولوژیک هوای بخشهای مختلف با
استاندارد  ،AMIنشان داد که تنها  %2در وضعیت خیلی بد قرار
دارند در حالیکه در بخش شاهد چنین شرایطی وجود ندارد.
 Messanoو همكارانش در مطالعهای گزارش نمودند  %32هوای
بخشهای مرکز دندانپزشكی مورد مطالعه آنها ،از وضعیت نا
مطلوبی برخوردار است ( )01که نشاندهنده وضعیت به مراتب
بدتری از نتایج مطالعه حاضر است .علت آن میتواند به دلیل عدم
تهویه مناسب در بخشها ،آلودگی آب یونیتهای دندانپزشكی به
این باکتریها ،پایین بودن ابعاد اختصاصیافته برای هر یونیت و
تردد باال حین کار که خطر انتقال عفونتهای حین درمان را
افزایش میدهد ،باشد .در مطالعه حاضر شدت ضریب همبستگی
بین رطوبت و دما با میزان آلودگی هوای بخشهای مورد مطالعه
در حد متوسط بوده و معنی دار می باشد .انجام آزمون همبستگی
بین رطوبت و میزان آلودگی  HPCهوای بخشها ،نشان داد که
رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ( r = 1/1111و .)p= 1/354
مطالعات مختلف زیادی نیز نشان میدهند عوامل متعددی مانند
آلودگی آب یونیت ،رطوبت هوا ،ابعاد محیط ،دما و میزان و نحوه
تهویه هوا در باال رفتن میزان آلودگی هوای بخشهای
دندانپزشكی و پتانسیل عفونتزایی آن مؤثر هستند که نتایج
مطالعه حاضر را تایید می کند (.)25-27
نتایج مطالعهای که  Labafو همكاران انجام دادند نشان داد
که بیشترین مقدار آئروسل در بخش درمانی پروتز و کمترین آن

باشد ( .)p>0.05در نمونههای هوای بخشهای دندانپزشكی
بیشترین و کمترین تعداد به ترتیب ( 42 CFU/plate/hجراحی
لثه) و صفر ( CFU/plate/hبخش شاهد) بود .علیرغم باالتر بودن
میانگین تعداد باکتریهای شاخص آلودگی مورد مطالعه در هوای
بخشها طی روزهای شنبه ،مقایسه نتایج روزهای شنبه و
چهارشنبه ،نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار بین آنها
است ،یعنی ایام مختلف هفته عامل مؤثری بر میزان تغییر
آلودگی باکتریولوژیک هوا نیست .دلیل اصلی این مطلب تراکم
باالی بیمار و فعالیت زیاد و مستمر در مرکز مذکور است .با توجه
به نمونهبرداری در ساعات فعالیت یونیتها ،عدم وجود هودهای
موضعی ،استفاده از روشهای درمانی (استفاده از کویترون و
توربینها) پخش کننده بیوآئروسل های آلوده در هوای بخشها،
ازجمله عوامل مؤثر در افزایش میزان آلودگی میكروبی هوای
بخشها میباشند .این شرایط میتواند تهدیدی جدی برای
سالمت کارکنان و بیماران بهویژه افراد در معرض خطر باال ( high
 )riskباشد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،جهت کاهش بار آلودگی
باکتریولوژیک هوای بخشهای مختلف مرکز دندانپزشكی ،ایجاد
تهویه مناسب با نصب هودهای موضعی ،شستشوی دهان بیمار با
یک ضدعفونیکننده مناسب مثل کلرهگزیدین قبل از شروع کار،
کاهش بار آلودگی آب مصرفی یونیتها ،باال بردن آگاهی دادن
دندانپزشكان ،تكنسینها و دستیاران ،انجام واکسیناسیون و
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ( )PPEمانند ماسک و حفاظ
صورت ،انجام پذیرد.

در بخش اندو است که با مطالعه حاضر مغایرت دارد ( .)28در
این مطالعه ،بیشترین بار آلودگی باکتریایی در بخش جراحی لثه
و کمترین آن در بخش پروتز بود که علت آن می تواند تراش
جرم های دندان زیر لثه¬ها توسط کویترون باشد که بیشتر
مواقع به همراه خون ناشی از جراحی لثه ،داخل حفره دهان می
شود Bennet .و همكاران نشان دادند که باالترین درصد آلودگی
بهطور معنیداری در مناطقی دیده میشود که از کویترون
استفاده میشود (.)21
میانگین  HPCهوا در روزهای شنبه و چهارشنبه به ترتیب
 44 CFU/plate/hو  35 CFU/plate/hبود .آزمون  tمستقل روی
این نتایج نشان داد که اختالف میانگین تعداد هر سه باکتری
شاخص مورد مطالعه ،بین روزهای نمونه برداری ،معنی دار نمی

تقدیر و تشکر
این مقاله مستخرج از پایاننامه در قالب طرح تحقیقاتی
مصوب دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا(...عج) میباشد .بدینوسیله از
معاونت محترم تحقیقات و فنآوری و مرکز تحقیقات بهداشت و
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا(...عج) و مسئولین
بیمارستان تحت مطالعه که جهت انجام این تحقیق ،مساعدت و
همكاری نمودند ،تشكر و قدردانی میشود.
تعارض منافع:
بین نویسندگان و مجله میكروبشناسی پزشكی ایران هیچ
گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
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