Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 1:50 +0430 on Tuesday June 19th 2018

Correlation between Legionella Water Contamination and
Microelements in Water Lines of Selected Hospitals in Tehran
Ali Mirmohamadlou1,
Ghader Ghanizadeh2,
Davoud Esmaeili3
1

2

MSc in Environmental Health, Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran,Iran
Associate Professor, Department of Environmental Health, Health Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences,
Tehran, Iran
(Received August 29, 2015 Accepted October 26, 2015)

Abstract
Background and purpose: Water microelements can influence the growth and colonization of
Legionella and infections associated with these bacteria. This research investigated Legionella
contamination of water regarding microelements, alkalinity and hardness in selected hospitals of Tehran.
Materials and methods: Hundred-fifty samples with 4 L volume were collected from cold and
warm water system in three selected hospitals in Tehran. After determining the residual chlorine, pH and
temperature, the samples were transferred to laboratory for filtration. Legionella culture was performed in
supplemented BCYEa (approved as a gold standard technique for environmental samples). Legionella
colonies were identified using biochemical and morphological tests. Microelements (Fe, Mn, Zn, Cu, Alk,
and hardness) were determined by photometric method. Data was analyzed applying KolmogorovSmirnov, Mann-withny, Spearman’s rank correlations, univariate and multiple logistic regression tests in
SPSS V.15.
Results: Significant differences were seen in mean concentrations of all the microelements in
positive and negative test of Legionella (P<0.05) except Cu (P>0.05). Spearman correlation implied a
significant positive correlation between Fe, Mn, Zn, Alk, and hardness concentrations and Legionella
density (P<0.05). Logistic regressions revealed that Mn concentration had the highest influence on
Legionella occurrence (OR: 3.3).
Conclusion: Chemical quality of water influences its rate of Legionella contamination. Due to
high densities of contamination, routine examination for Legionella detection and specific internal
disinfection system in hospitals are advised to eradicate these bacteria.
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چكیده
سابقه و هدف :عناصر جزئی آب میتوانند در رشد و کلونیزاسیون لژیونال و عفونتهای مرتبط موثر باشند .هدف این
مطالعه بررسی ارتباط آلودگی آب به لژیونال با عناصر جزئی ،قلیائیت و سختی کل در آب مصرفی بیمارستانهاای منتخا
تهران بود.
مواد و روشها 051 :نمونه آب سرد و گرم با حجم  4لیتر از سه بیمارستان منتخ

شهر تهران جمعآوری شد .نمونهها

بعد از اندازهگیری کلر باقیمانده و دما به آزمایشگاه منتقل و با اساتفاده از فیلتار  1/22-1/45میکارون تللایش شادند .کشات
لژیونال در محیط کشت غنیشده  BCYEبه عنوان روش استاندارد طالیی برای نمونههای محیطی انجام شد .کلنیهای لژیاونال
بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی و آزمایشهای بیوشیمیایی شناسایی شدند .عناصار جزئای (آهان ،منگناز ،مار ،روی،
قلیائیت و سختی کل) به روش نورسنجی اندازهگیری شد .دادههاا باا اساتفاده از نهاخه  05نارمافازار  SPSSو آزماونهاای
کولموگروف اسمیرنوف ،منویتنی ،همبهتگی اسپیرمن و رگرسیون لجهتیک آنالیز شدند.
یافتهها :اختالف میانگین غلظت آهن ،منگنز ،روی ،قلیائیت و سختی در ماوارد رشاد و عادم رشاد لژیاونال از لحاا
آماری معنیدار ( )p<1/15و با عنصر مر معنیدار نبود( .)p>1/15همبهتگی اسپیرمن نشاان داد کاه غلظات آهان ،منگناز،
روی ،قلیائیت و سختی با تراکم لژیونال همبهتگی معنیدار و مثبت دارد( .)p<1/15هم چنین رگرسیون لجهتیک نشاان داد
که غلظت منگنز باالترین تاثیر را بر حضور لژیونال دارد(.)OR: 3/3
استنتاج :کیفیت شیمیایی آب بر میزان آلودگی لژیونال مؤثر است .با توجه به تراکم باالی آلودگی ،انجام آزمایشاا
روتین و استفاده از سامانه گندزدایی اختصاصی در بیمارستان برای شناسایی و حذف لژیونال توصیه میشود.
واژه های کلیدی :لژیونال ،عناصر جزئی ،آلودگی آب ،بیمارستان

مقدمه
هر چند آب آشامیدنی تامین شده توسط سازمانهای

تلییارا شیمیاایی و کلونیزاسیاون میکاروبی در فرآیناد

مهئول در نقطه تولید با استانداردهای تعیین شده از نظار

توزیااع باعااه کاااهش کیفیاات آب در نقطااه مصاارف

کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی مطابقت دارناد اماا
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ارتباط آلودگی آب به لژیونال با عناصر جزئی در سامانه آب
بیمارستانهای منتخب تهران

پژوهشی

علی میرمحمدلو و همکاران

داده و محل رشد و تکثیر پاتوژنهای فرصت طلبی نظیار

پنوموفیال برای تکثیر در داخل بدن میزبان به مقدار آهن

لژیونال میباشد( .)2لژیونال باکتری گرم منفی اسات کاه

وابهته است به طوری که دسترسی به آهن نقش کلیادی

در منابع آبی طبیعی و مصنوعی مثل رودخانهها ،دریاچههاا،

در بیماری زایی باکتری دارد( .)00متالوپروتئاز روی یک

استخرهای شنا ،برجهای خناککنناده و سیهاتم توزیاع

پروتئین ترشحی عمده توسط لژیونال پنوموفیال است و با

آب حضور دارد( .)3باکتری لژیاونال در بیمااران بهاتری

پاتوژنهیتی لژیونلوزیر در ارتباط میباشاد( .)0مار باه

در بیمارستان از طریق سیهتمهاای خناککنناده ،تهویاه

عنوان یک عنصر گندزدا شناخته شده است و یونیزاسایون

مطبااوع ،دوش حمااام و آب آشااامیدنی باعااه عفوناات

ماار -نقااره از جملااه روشهااای موفااق باارای کنتاارل

میگردد( .)4،3گونههای لژیونال به دلیل قارار گارفتن در

آلودگی آب به لژیاونال باه شامار مایآیاد( .)02اگرچاه

الیه بیوفیلم و توانایی تکثیار در تاک یاختگاان پتانهایل

مهتنداتی مبنی بر تاثیر منگنز در تشکیل بیوفیلم در شبکه

مقاومت باالیی در برابر شرایط نامهاعد محیطی از جمله

توزیع وجود داشاته و ایان عنصار بارای رشاد و بیمااری

عوامل گندزدا را دارند( .)6،5گونههای لژیونال عامال دو

زایاای باااکتری یااروری اساات امااا اطالعااا کااافی در

نوع بیماری مهتقل کلینیکای شاامل لژیونلاوزیر (فارم

خصوص نقش منگنز در رشد و بیماری زایی لژیاونال در

(نااوعی بیماااری

دسترس نمیباشد( .)03با توجه به نقش لژیونال در بیماری

خودمحاادود شااونده شاابیه آنفااوالنزا) ههااتند .لژیااونال

زایی و مرو و میر به ویژه در بیماران با نقا

ایمنای و

پنوموفیال عامل بیماری لژیونلوزیر است کاه شایوع آن

اینکه مطالعا انجام شاده در کشاور تنهاا باه شناساایی

در محیطهای بیمارستانی بین  25تا  45درصاد و میازان

باکتری لژیونال در آب مصرفی بیمارستان پرداختاهاناد و

ماارو و میاار ناشاای از ابااتال بااه ایاان بیماااری در مااوارد

ارتباااط آلااودگی بااا کیفیاات آب را بررساای نکااردهانااد،

بیمارستانی  31درصد و در برخی منابع این میزان بیش از

این مطالعه با هادف بررسای میازان آلاودگی مناابع آب

 41درصد گزارش شده است( .)7در مطالعا انجاام گرفتاه

بیمارستانهای منتخ

شهر تهران به لژیونال و ارتباط آن

دما و جریان آب ،راکاد باودن ،جانر لولاههاا و میازان

با عناصار جزئای (آهان ،روی ،منگناز ،مار ،قلیائیات و

خورندگی ،تنش برشی آب و فالشینگ در رشد لژیونال

سختی کل) انجام گرفت تا با شناسایی ویعیت آلودگی

بیشتر مورد توجه قارار گرفتاهاناد( .)0خصوصایا آب

و عوامل مؤثر بر آن بتوان برنامههای مناسبی برای کنترل

مانند غلظت عناصر جزئی کمتر مورد بررسی قرار گرفته

ایاان باااکتری ارائااه کاارده و گااام مااؤثری در کاااهش

و تنها در چند مطالعه به آنها پرداخته شده است کاه در

عفونتهای ناشی از آن جهت حفاش و ارتقاای ساالمت

این مطالعا نیز عدم بررسای اثارا هام زماان یاا تااثیر

بیماران برداشت.

شاادیدی از پنومااونی) و ت ا

پونتیااا

تعدیل شاده عناصار از مهامتارین محادودیتهاای ایان
مطالعا

بوده است( .)4،8،3،0افازایش غلظات یاونهاای

مواد و روش ها

آهن و روی در آب در نقطاه مصارف نهابت باه مقادار

این مطالعه توصیفی -تحلیلای در فصاول زمهاتان و

آن ها در نقطه ورود به شبکه توزیع ممکن است نشاانگر

بهار  0342 -0343انجام گرفت .تعداد  051نمونه شاامل

پدیده خوردگی در سامانه آبرسانی از جنر آهن -روی

 74نمونااه آب ساارد ( )4-24°Cو  70نمونااه آب گاارم

باشااد( .)0مطالعااا بیوشاایمیایی نشااان داده اساات کااه

( )31-61°Cاز سااه بیمارسااتان شااهر تهااران در ظااروف

باکتری لژیاونال بارای رشاد در محایط آزمایشاگاهی باه

استریل از جنر پلیاتیلن با حجام  4لیتار از قهامتهای

آهن نیااز دارد و ایان یاون نقاش مهمای در ویروالنهای

مختلف شامل بخشهای داخلی ،جراحی ،زنان ،اعصاب
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میکروبی در الیه بیوفیلمی و در جداره داخلی لولهها رخ

باااکتری لژیااونال دارد( .)01هاامچنااین توانااایی لژیااونال

ارتباط آلودگي آب به لژیونال با عناصر جزئي در سامانه آب

 CCUو کولرهای آبی ،چیلرها ،برجهای خناککنناده،

شدند .جهت اطمینان ،کلنیهای رشد کرده مجدداً روی

هواسااازها و ورودی آب شااهر جمااعآوری شااد .کلاار

محیط آگار خوندار (ماده پایه آن ساخت شرکت مر

باقیمانده نمونههای آب باا تیوساولفا سادیم  3درصاد

آلمان و خون دفیبرینه گوسفند شرکت بهار افشان ایران)

حذف گردید .سنجش کلار بااقیماناده و دماا در محال

تلقی و در دمای  35°Cگرمخانهگذاری و پر از اطمینان

نمونااهباارداری و باار اساااس روشهااای اسااتاندارد انجااام

از عاادم رشااد ،انتصابشااان بااه لژیااونال مااورد تأییااد قاارار

شد( .)04نمونهها بالفاصله در مجاور جعبههای یاخ باه

گرفت( .)07،06غلظت فلزا

آهن ،منگنز ،روی ،مار و

آزمایشگاه منتقل و حداکثر در فاصله زمانی  8ساعت با

قلیائیت کل و سختی کال در نموناههاای آب بار اسااس

خاااا

نورساانجی و بااا اسااتفاده از دسااتگاه فتااومتر (ماادل 7511

(مااادل  )VE115Nو فیلتااار میکااارون پلااایکربناتاااه

ساخت شرکت پالین تهت کشور انگلیر) اندازهگیاری

))Uflow Membrane Filters, pore size: 0.22-0.45μm

شاد .دادههاا باا اسااتفاده از نهاخه  05نارمافاازار  SPSSو

صافسازی و تللیش شدند .اجزاء سیهاتم فیلتراسایون باا

آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف ،مانویتنای،

اتوکالو (دمای  ،020°Cفشاار  05پوناد بار ایانر مرباع و

همبهتگی اسپیرمن ،رگرسیون لجهاتیک تاک متلیاره و

زمان  05دقیقه) اساتریل شادند( .)05پار از فیلتراسایون،

چند متلیره آناالیز شادند .ساط معنایداری بارای تااثیر

فیلتر جداساازی و در  51میلایلیتار از آب فیلتار شاده و

عناصر مورد بررسی کمتر از  1/15در نظر گرفته شد.

داخاال ظااروف شیشااهای اسااتریل خاارد و بااه حالاات
سوسپانهیون درآمد .جادا ساازی بااکتریهاا از فیلتار باا

یافته ها

اختالط ذرا فیلتر بهمد  24ساعت با استفاده از شیکر

مقدار حداکثر ،حاداقل ،میاانگین و انحاراف معیاار

اربیتااالی ( )GFL-3017بااا ساارعت  231دور در دقیقااه

آهن ،منگنز ،روی ،مر ،قلیائیت و سختی کل نمونههای

انجام شاد( .)23،22محایط کشات  BCYEآگار(سااخت

آب در جدول شماره  0نشان داده شده است .با توجه به

شرکت  )Biomarkحاوی مکملهای ( L-Cysteinسااخت

نرمال نبودن توزیع دادهها ،برای مقایهه میاانگین عناصار

آلمااان) ،پیروفهاافا فریااک (ساااخت

جزئی آهن ،منگنز ،روی ،مار ،قلیائیات و ساختی کال

Glycine,

نمونااههااای آب در مااوارد رشااد یااا عاادم رشااد باااکتری

( )Vancomycin, Polymyxinسااخت

لژیونال از آزماون ناپاارامتری مانویتنایاساتفاده گردیاد

(ISO 11731-2,

(جدول شماره  .)2نتایج نشان داد کاه اخاتالف میاانگین

) 2004تهی اه و جهاات کشاات لژیااونال اسااتفاده گردیااد.

غلظت یون مر در موارد رشد یا عدم رشاد بااکتری در

کنترل باکتریهای مزاحم قبل از کشات نموناه باا تیماار

نمونههای مورد بررسی از لحا آماری معنایدار نیهات

حرارتی در حمام آبی (بنماری) با دمای  56°Cباهماد

( )p>1/15اما این اختالف میانگین در ماورد آهان ،منگناز،

 02دقیقاه انجااام شاد 011 .میکرولیتاار از نموناه در کنااار

روی ،قلیائیت کل و سختی کل معنیدار است (.)p>1/15

شاارکت ماار

شااااارکت Aldrich
B, Cycloheximide

 )Sigmaو ( GVPC

شاارکت  )Biomarkطبااق اسااتاندارد

شعله روی محایط کشات تلقای و پلیاتهاا در اتمهافر

برای بررسی ارتباط بین متلیرهاای ماورد مطالعاه باا

محتوی  2/5درصد دیاکهیدکربن به مد  7تا  04روز

تراکم باکتری لژیاونال از آزماون ناپاارامتری همبهاتگی

در دمای  37°Cو در محیط مرطاوب گارمخاناهگاذاری

اسپیرمن استفاده گردید (جدول شماره  .)3همان طاوری

شدند( .)06،7کلنیهای لژیونال بر اساس انادازه ،رناگ و

ک اه در جاادول شااماره  3نشااان داده شااده اساات تااراکم

بیوشیمیایی (تهتهاای کاتااالز ،اکهایداز،

باکتریهای لژیونال (دانهیته آلاودگی) باا غلظات آهان،

خصوصیا
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و روان ،دیالیز ،اطفال ،دندانپزشاکی ،انکولاوژی،ICU ،

هیدرولیزهیپورا

اسااااتفاده از فیلتراساااایون غشااااایی و پماااا

و رناگآمیازی گارم) تشاخی

داده

پژوهشی

علی میرمحمدلو و همکاران

مثبت و معنایداری دارد ( )p<1/15اماا باا غلظات مار

اصالح شده متلیرهای اندازهگیری شده و همچنین یافتن

همبهتگی معکوسای دارد کاه ایان همبهاتگی از لحاا

مهمترین عامل برای حضور باکتری لژیاونال در نموناههاای

آماری معنیدار نیهت (.)p =1/37

آب مورد بررسی از رگرسیون لجهاتیک تاک متلیاره و
چند متلیاره اساتفاده گردیاد .نتاایج نشاان داد کاه تااثیر

جددل

شددماره  :1غلظاات عناصاار جزئاای ،قلیائیاات و سااختی کاال

نمونههای آب مورد مطالعه (میلی گرم در لیتر)
فاکتورهای

که به ازای هر واحد افزایش در غلظت آهن و منگنز در

حداقل

حداکثر

میانگین و انحراف معیار

**مقادیر استاندارد

آهن

1

1/16

1/10 ± 1/103

1/3

منگنز

1

1/10

1/112 ± 1/1105

1/4

روی

1

1/02

1/13 ± 1/123

3

مر

1/12

3/4

1/28 ± 1/45

2

قلیائیت کل*

015

071

028/53±07/25

----

سختی کل*

021

241

050/26 ± 22/74

***511

مورد آنالیز

0/22

آب ،شانر حضور /رشد باکتری لژیونال به ترتی

و  3/3براباار افاازایش مااییابااد کااه از لحااا آماااری نیااز
معنیدار میباشد (جدول شماره .)4
جل

شماره  :4تاثیار متلیارهاای ماورد بررسای بر حضاور لژیونال

()Univariate and Multiple logistic regressions

* میلی گرم در لیتر کربنا کلهیم
** مقادیر استاندارد ذکر شده در این جدول بر اساس استاندارد  0153موسهه استاندارد و
تحقیقا صنعتی ایران است.
*** س ازمان جهانی بهداشت از دیدگاه بهداشتی حدی برای سختی تعیین نکرده است و حد
مورد اشاره در این جدول ازدیدگاه فنی -مهندسی و اقتصادی است

جل

غلظت آهن و منگنز از سایر اجزاء بیش تر است به طوی

شماره  :2مقایهاه اخاتالف میاانگین غلظات عناصار جزئای،

قلیائیااات و ساااختی کااال در ماااوارد رشاااد/عدم رشاااد لژیاااونال

متلیر مورد بررسی

رگرسیون لجهتیک تک متلیره

رگرسیون لجهتیک چند متلیره
سط معنیداری

)OR (95% CI

سط معنی داری

)OR (% 95CI

آهن

(0/04)0/14-0/47

1/111

(0/22)0/00-0/34

منگنز

(2/18)0/5-2/84

1/111

(3/3)0/67-6/45

*1/110

روی

(0/12)0/11-0/13

1/13

(0/12)1/44-0/15

1/2

مر

(0/11)1/44-0/11

1/83

-----

-----

قلیائیت کل**

(0/18)0/15-0/00

1/11

(0/16 )0/12-0/14

1/110

سختی کل**

(0/13)0/10-0/15

1/11

(1/440)1/48-1/44

1/110

*1/110

*مقدار  p <1/15معنیدار است
** :میلی گرم در لیتر کربنا کلهیم ،سایر موارد بر حه میکروگرم در لیتر

()Mann-Whitney U test
متلیر مورد بررسی

میانگین در موارد رشد

میانگین در موارد عدم

باکتری

رشد باکتری

سط معنی داری

آهن

1/125

1/100

*>1/110

منگنز

1/1124

1/1105

*>1/110

روی

1/135

1/126

*1/12

1/24

1/28

1/56

قلیائیت کل**

041/21

020/46

*>1/110

سختی کل**

061/74

045/50

*>1/110

مر

* مقدار  p < 1/15معنی دار است
** :میلی گرم در لیتر کربنا کلهیم ،سایر موارد بر حه

بحث
بر اساس مطالعه انجام شده در تایوان آلاودگی آب
مصرفی بیمارستانها عامل مهم بیمااری لژیونلاوزیر در
این مراکز میباشد( .)08طبق نتایج به دست آمده در ایان
مطالعه  37/33درصاد نموناههاای آب ماورد بررسای باه
لژیونال آلوده بودند .مقایهه نتایج این مطالعه با یافتههاای

میلی گرم در لیتر

اسااماعیلی و همکاااران ( )0387و اسااالمی و همکاااران
جل

شماره :3ارتباط متلیرهای مورد مطالعه با متلیر تراکم باکتری

لژیونال ()Spearman correlation
دامنه

یری همبهتگی ()r

سط معنی داری

آهن

1-1/16

1/61

*>1/110

منگنز

1-1/10

1/43

*>1/110

روی

متلیرمورد بررسی

1-1/02

1/07

*1/14

1/12-3/41

-1/17

1/37

قلیائیت کل

015-071

1/52

*>1/110

سختی کل

021-241

1/3

*>1/110

مر

* مقدار  p <1/15معنیدار است
** میلی گرم در لیتر کربنا کلهیم ،سایر موارد بر حه

میلی گرم در لیتر
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 26/5و 34

درصد گزارش کردهاند نشان میدهد که آلودگی به این
باااکتری در بیمارسااتانهااای شااهر تهااران رو بااه افاازایش
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منگنز ،روی ،قلیائیت کل و ساختی کال آب همبهاتگی

به منظور تعیین تاثیر تک به تاک و تااثیر همزماان/

ارتباط آلودگي آب به لژیونال با عناصر جزئي در سامانه آب

است که بایهتی برای حذف آن از روشهاای مادرنتار

معنیدار است ( )p>1/15به طوری که باین غلظات ایان

نظیر ازنزنی یا روشهای گنادزدایی تلفیقای (مناوکلرآمین

عواماال بااا تااراکم باااکتری لژیااونال (دانهاایته آلااودگی)

بااه همااراه پرتااو  )UVبااه صااور هاامزمااان و در محاال

همبهتگی مثبتی وجود دارد که این همبهاتگی از لحاا

استفاده گردد(.)21

آماری نیز معنیدار میباشد( .)p>1/15همچناین آزماون

در این مطالعه تراکم آلودگی به لژیاونال نیاز ماورد

رگرسیون لجهتیک(تک متلیره و چند متلیره) نشاان داد

بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آماده نشاان داد کاه

که منگنز بیشترین تاثیر را در رشد لژیونال داشته که باه

نمونههای مربوط به سیهتمهای خنککنناده (بارجهاای

نظر میرسد شاخ

و پایشبینای

خنک کننده و هواساازها) و بخاشهاای حهاسای نظیار

حضور لژیونال در محیطهای آبی باشد کاه باا نتاایج باه

 NICU ،CCU ،ICUو داخلی دانهایته آلاودگی بااالیی

دست آمده در مطالعاه  Bargelliniو همکااران ()2100

( )21111-022111 CFU/Lدارند .مقایهه تاراکم آلاودگی

مطابقاات دارد( .)0باااکتری لژیااونال یااک باااکتری آهاان

مشاهده شده در این مطالعه با مقادیر رهنمودی ارائه شده

دوست است و برای رشد به آهان نیااز دارد بناابراین در

توسط برخی کشورها نظیر فرانهه که برای کاهش خطار

غلظتهای پایین آهن رشد آن محدودتر میگردد .تاثیر

ناشی از عفونت لژیونال مقدار رهنمودی دانهیته آلودگی

آهن در میزان آلودگی آب به لژیونال از یک طارف باه

آب بااه لژیااونال پنومااوفیال را کاامتاار از 0111 CFU/L

نقش آهن در بیوشیمی رشد و تکثیر باکتری لژیونال( )4و

پیشنهاد کرده است نشان میدهد که تراکم آلودگی آب

از طرفی به وجود ترکیبا آهن در جنر لولاههاای باه

به لژیونال در بیمارستانهای مطالعه شده از حادود تعیاین

کار رفته در سیهاتم لولاهکشای کشاور کاه غالبااً دارای

شده فوق بهایار بااالتر اسات .ایان مهااله نشاان دهناده

ترکیبا آهنی است ارتباط دارد .هرچند مقدار آهن در

یاارور توجااه جاادی بااه کنتاارل کیفیاات آب از نظاار

نمونههای آب با استانداردهای توصیه شده برای غلظات

آلودگی به لژیونال مایباشاد( .)4اداره بهداشات عماومی

آهااان در آب شااارب کشاااور (حاااداکثر مطلاااوب 1/3

کشااور ایتالیااا نیااز مقاادار رهنمااودی یااا نقطااه عطااف

میلیگرم در لیتر) مطابقت دارد اما نتایج این مطالعه نشان

( )Cut-offرا بااارای آلاااودگی لژیاااونال 01111 CFU/l

میدهد که غلظتهای کمتر از مقاادیر اساتاندارد آهان

تعیین کرده است و تاکید دارد که اگر باار آلاودگی باه

نیااز شاارایط را باارای رشااد و تکثیاار ایاان باااکتری در

باکتری لژیونال به ایان حاد برساد حتای بادون گازارش

سیهتمهای آبرسانی تقویت میکنند .این امر با توجاه باه

بیماری لژیونلاوزیر بایهاتی اقاداما فاوری و اساسای

تاثیر آهن در افزایش آلودگی آب به لژیاونال و اهمیات

جهت کاهش دانهایته آلاودگی در آب اجارا شاود(.)20

این باکتری در تهدید بهداشت عمومی به ویژه بیماران با

مقایهه مقدار تراکم آلودگی در بیمارساتانهاای مطالعاه

سط ایمنی پایین در بیمارستانها یرور باازنگری در

شده با مقادیر رهنمودی کشور ایتالیا نیز نشانگر یرور

تدوین استانداردهای جدیادتری را بارای آهان باه طاور

توجه جدی به آلودگی آب مصرفی بیمارستانها بوده و

عمااومی یااا حااداقل باارای مصااارف بیمارسااتانی نشااان

یرور انجام اقداما کنترلی موثرتر را نشان میدهد.

میدهد .مطالعا نیز سکون آب و پدیاده خاوردگی در

مناسبی برای تشخی

سیهتم آبرسانی و تاثیر آن بر غلظات فلازا موجاود در

عناصر جزئی(آهن ،منگنز ،روی و مر)

آب از جمله آهن را تایید مینمایند(.)0

طبق نتایج به دسات آماده در ایان مطالعاه (جادول

در نتااایج مطالعااه  Rakicو همکاااران ( )2102نیااز

شماره  ،)2اختالف میانگین غلظت آهن ،منگناز و روی

اخااتالف میااانگین آهاان در مااوارد رشااد و عاادم رشااد
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نامهاعد محیطای ،عملیاا تصافیه و گنادزدایی باا کلار

در ماوارد رشااد و عادم رشااد بااکتری از لحااا آماااری

پژوهشی

علی میرمحمدلو و همکاران

باکتری از لحا آماری معنیدار بوده که با نتایج مطالعه

رشد و مقاومت لژیونال میتواند به نقاش ایان عنصار در

حایار مطابقاات دارد( .)8نتااایج نشاان داد کااه منگنااز در

فرآیندهای آنزیمی که اغل

در غلظتهای کامتاری از

رشااد و تکثیاار لژیااونال ت ااثیر باااالیی دارد کااه علاات آن

عناصر جزئی رخ میدهد مرتبط باشد.

مطالعااه  Arirachakaranو همکاااران ( )2117بااا هاادف

موارد رشد و عدم رشد باکتری از لحا آماری معنیدار

بررسی تااثیر منگناز در رشاد بیاوفیلم و پالنکتاون نشاان

نبوده ( )p=1/56و بین غلظت مر با تراکم باکتریهاای

میدهد که منگنز نقش اساسی در تشکیل بیوفیلم دارد و

لژیونال (دانهیته آلودگی) همبهتگی معکوسای مشااهده

با حذف منگنز از محیط کشت با شرایط هوازی جمعیت

شااد کااه از لحااا آماااری معناایدار نبااود(، r= -1/17

بهایار کماای از بااکتری رشااد ماایکناد .از طرفاای نقااش

 .)p=1/37به عبارتی ،با افزایش یاک میلایگارم در لیتار

محافظت کننده منگنز در فعالیتهای آنزیمی و مقاومت

غلظت مر در آب  7درصد از دانهیته آلودگی آب باه

در براباار اسااترس اکهاایداتیو قویاااً تاییااد شااده اساات.

باکتری لژیونال کاسته میشود .یافتههاای ساایر محققاین

مطالعا نشان داده است که منگناز بارای سامیتزدایای

نیااز مویااد ارتباااط معکااوس بااین غلظاات یااون ماار بااا

گونههای اکهیژن واکانشپاذیر در بایشتار بااکتریهاا

کلونیزاساایون باااکتری لژیااونال ماایباشااد( .)22-24،0ایاان

نقش حیااتی دارد( .)03بناابراین ،منگناز ناه تنهاا باا مهاار

پدیده و رابطه همبهتگی معکاوس میاان غلظات مار و

شرایط نامهاعد محیطی در رشد و بقااء بااکتری لژیاونال

تراکم بااکتری لژیاونال باه ماهیات گنادزدایی فلاز مار

نقش دارد بلکه میتواند از طریق تاثیر بر رشد بیاوفیلم و

ماارتبط ماایباشااد بااهطااوریکااه گناادزدایی بااا روش

پالنکتونها به عنوان عامال محافظات کنناده لژیاونال در

یونیزاسیون مر و نقره از جمله روشهاای مهام و ماوثر

بقاء و حضور این باکتری نقش داشاته باشاد .در مطالعاه

در کنترل لژیونال به شمار میرود( .)25اگر چه هر دو فلز

حایر هیر گونه رشدی در غلظتهاای روی کامتار از

(ماار و نقااره) در محدودسااازی کلونیزاساایون باااکتری

 01μg/Lمشااهده نشااد .در مطالعاه  Borellaو همکاااران

لژیونال تاثیر دارند اما به نظر میرسد که مار نهابت باه

( )2114نیز شانر رشد باکتری لژیاونال در غلظاتهاای

نقره تاثیر بایشتاری داشاته و باا توجاه باه ویژگایهاای

کمتر از  011μg/Lفلز روی به مقدار  67درصد کااهش

شیمیایی به طور موثرتر و بهتر به الیه بیاوفیلم نفاوذ و در

داشت که با نتایج ایان مطالعاه مطابقات دارد( .)22نتاایج

کنترل لژیونال ایفای نقش میکند(.)26

ایاان مطالعااه نشااان داد کااه بااین غلظاات روی بااا تااراکم
باکتریهای لژیونال (دانهیته آلودگی) همبهاتگی مثبتای

قلیائیت و سختی کل

وجاااود دارد کاااه از لحاااا آمااااری نیاااز معنااایدار

در مطالعه حایر اختالف میاانگین غلظات قلیائیات

میباشد( .)p=1/14; r=1/07به عبارتی ،باا افازایش یاک

کاال در مااوارد رشااد و عاادم رشااد باااکتری لژیااونال از

میلاایگاارم در لیتاار غلظاات روی در آب  07درصااد بااه

لحاااا آمااااری معنااایدار باااود ( )p>1/110و قلیائیااات

دانهیته آلودگی آب به باکتری لژیونال افازوده مایشاود

اندازهگیری شاده در محادوده  015-071 mg/lو میاانگین

که با نتایج سایر مطالعا مطابقت دارد .نتایج بررسایهاا

 028/53±07/25 mg/lباار حهاا کربنااا کلهاایم بااود.

نشان میدهد که غلظتای از روی بارای رشاد و کلاونیزه

همچنین بین قلیائیت کال باا تاراکم بااکتریهاای لژیاونال

باوده و غلظاتهاای روی

(دانهیته آلودگی) همبهتگی متوسط و مثبتی وجود دارد

بیش از  211μg/Lو کمتر از  011μg/Lعامال بازدارناده

کااه از لحااا

آماااری نیااز معناایدار ماایباشااد(; r=1/52

محهوب میشوند( .)22این حد از دامنه غلظات روی در

 .)p<1/110همچنین با انجام آناالیز تاک متلیاره و چناد

شدن باکتری لژیاونال مناسا
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میتواند به تاثیر منگنز در رشد بیوفیلم مرتبط باشد .نتایج

در این مطالعه اختالف میانگین غلظت یون مر در

ارتباط آلودگي آب به لژیونال با عناصر جزئي در سامانه آب

قلیائیاات در آلااودگی آب بااه باااکتری لژیااونال اثاار قاباال

گرفت که عامل سختی کل فااکتور ماؤثری در رشاد یاا

 OR =0/18و

عدم رشد باکتری نبوده و اخاتالف در نتاایج آمااری باه

 .)OR =0/16اخااتالف میااانگین غلظاات سااختی کاال در

دست آمده به محل نمونهبرداری ،نوع سیهتم آب (سرد

موارد رشد و عدم رشد باکتری از لحا آماری معنیدار

و گرم) ،کیفیت اولیه منابع آب و استانداردهای آب هار

بود ( )p>1/110و سختی اندازهگیری شاده در محادوده

کشور مرتبط میگردد .نتایج ایان مطالعاه نشاان داد کاه

 021-241 mg/lو میاااانگین  050/26 ± 22/74 mg/lبااار

حتی غلظت عناصر جزئی (آهن ،منگناز ،روی و مار)،

کربنا کلهیم بود و باین ساختی کال باا تاراکم

سختی و قلیائیت در آب بیمارستانهای مطالعاه شاده در

باکتریهای لژیونال (دانهیته آلودگی) همبهتگی یعیف

حد استانداردهای توصیه شده بر میزان حضور لژیاونال و

و مثبتی وجاود دارد کاه از لحاا آمااری نیاز معنایدار

تراکم آن موثر است .این نتایج نشان میدهاد کاه بارای

ماایباشااد( .)p<1/110 ،r=1/3بااه عبااارتی ،بااا افاازایش

حذف لژیونال از آب بیمارستانهاا و کااهش مخااطرا

سختی کل آب ،دانهیته آلودگی آب به باکتری لژیاونال

ناشاای از عفونااتهااای آن بایهااتی سیاسااتگذاریهااای

افزوده میشود .همچنین باا انجاام آناالیز تاک متلیاره و

مناس

از طریاق کااربرد ساامانه گنادزدایی اختصاصای

چند متلیره با آزمون رگرسیون لجهتیک به منظور تااثیر

انجام گیرد و دستورالعملهاای مناسا

تااوجهی مشاااهده نگردیااد (بااه ترتیاا

حه

بهارهبارداری از

آبرساانی و تجهیازا بهداشاتی تبیاین گاردد.

سختی کل در آلودگی آب به باکتری لژیاونال اثار قابال

تاسیها

تاااوجهی مشااااهده نگردیاااد (باااه ترتیااا  OR =0/13و

مطالعااه انجااام شااده توسااط احماادی جاللاای مقاادم و

 .)OR =1/44بررساااای مطالعااااه  Lasherasو همکاااااران

همکاران در سال  0340در بیمارستانهای اساتان گایالن

( )2116نشان میدهد که اختالف میاانگین ساختی کال

نشان میدهد که لژیونال پنوموفیال به عناوان یاک گوناه

در ماوارد رشااد و عادم رشااد بااکتری از لحااا آماااری

خطرنا

از لژیونال حتی در آب مقطر اساتفاده شاده در

معنیدار و میانگین غلظت سختی در موارد رشد بااکتری

انکوباتور نوزادان نیز حضور دارد و عاواملی نظیار زماان

 378و در موارد عدم رشد بااکتری  246میلایگارم در لیتار

مانااد طااوالنی آب و تشااکیل بیااوفیلم را علاات حضااور

بر حه کربنا کلهیم بوده است(.)27

لژیونال پنوماوفیال اعاالم نمودناد( .)24نتاایج ایان مطالعاه

در مطالعااه  Bonettaو همکاااران ( )2101اخااتالف

نشان داد که باکتری لژیاونال حتای در مقاادیر اساتاندارد

معناایداری بااین رشااد لژیااونال پنومااوفیال و سااختی کاال

پارامترهااای شاایمیایی کیفاای آب قابلیاات رشااد و تکثیاار

بیشتر از  051و کم تر از  051میلیگرم در لیتر مشاهده

دارد .از میان پارامترهای کیفای آب منگناز نقاش بهایار

نشد ولی درصد آلودگی در غلظاتهاای پاایین ساختی

مهمی در رشد و کلونیزاسیون لژیونال دارد .بر این اساس

کل (کمتر از  )051mg/lنهبت به مقاادیر بااالتر ساختی

پیشنهاد میگردد کاه بارای پیشاگیری از رشاد و تکثیار

کل (بیش از  )051mg/lبیشتار باود( .)28نتاایج بررسای

لژیونال و پیامادهای ناشای از آن در آب بیمارساتان هاا،

 Bargelliniو همکاران نیز نشان مایدهاد کاه اخاتالف

سیهتم گنادزدایی اختصاصای مناسا

در بیمارساتانهاا

معنیدار بین مقادیر میانگین سختی کل در موارد رشد و

مورد استفاده قرار گیرد.

عاادم رشااد وجااود نداشاات و میااانگین سااختی کاال
 242 mg/lبود و در غلظت  251-351 mg/lرشد لژیونال

سپاسگزاری

به نهبت کمتر بود( .)0بر اساس نتایج مطالعا باا توجاه

این مقاله مهاتخرج از پایاانناماه کارشناسای ارشاد

به این که در غلظاتهاای مختلاف ساختی آب حضاور

مهندسی بهداشت محیط میباشد .بادینوسایله از مرکاز
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متلیره باا آزماون رگرسایون لجهاتیک باه منظاور تااثیر

لژیونال تأیید و گزارش شده است میتاوان چناین نتیجاه

پژوهشی

علی میرمحمدلو و همکاران

جمااااران باااه لحاااا

 نجمیاااه و قلااا،)االعظم(عاااج

 دانشاکده بهداشات دانشاگاه،تحقیقا بهداشت نظاامی

.حمایتهایشان تشکر و قدردانی میگردد

 بیمارسااتان هااای بقیااه اهلل،)(عااج...علااوم پزشااکی بقیااه ا
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