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  کوتاهگزارش       

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )107 -110  ( 1387 سال     آذر و دی    67  شماره   دهم جهدوره 

107  1387آذر و دی  ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               کی مازندران                      مجله دانشگاه علوم پزش

بررسی آلودگی قارچی هوا، کتابها و قفسه های کتابخانه های 
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 
 3مجتبی باهوش   3صباح میاهی      2دکتر طاهره شکوهی   1دکتر محمدتقی هدایتی

   3فرزانه حاجی اسمعیلی حجار     3زهره سلطنت پوری    3ایمان حقانی 
  

  چکیده
از ایـن رو در  .   روی کتابها می تواند یـک عامـل خطـر بـرای کارکنـان و مـراجعین باشـد       ایرشد قارچه  :ف  اهداسابقه و   

بررسی حاضر هوا، سطوح کتابها و قفسه های کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران از نظـر حـضور قارچهـا مـورد                       
  .ارزیابی قرار گرفتند

سابورو دکستروز  محیط  حاویروش پلیت باز از ظراسپورقارچها ازنکتابخانه هابرای ارزیابی هوای داخل  :ها مواد و روش
. برای بررسی آلودگی قفسه ها و کتابها از قطعات موکت اسـتریل اسـتفاده شـد    .دشاستفاده (SC) آگار حاوی کلرامفنیکل 

  . کشت داده شدندSCقطعات موکت نمونه برداری شده در آزمایشگاه بر روی محیط 
 درصـد، هـایف اسـتریل    6/13مخمر  درصد، 0/62  پنی سیلیوم  .ی به دست آمد   ن کل 939قارچ و    جنس   17در کل      :یافته ها 

  .بیشترین تعداد کلنی از هوا جدا گردید. شایعترین قارچهای  جدا شده بودند درصد 6/5 درصد و کاندیدا 6/7
 که بودندی شده در بررسی حاضر    آلترناریا و استاکی بوتریس از جمله قارچهای شناسای        ، آسپرژیلوس ،پنی سیلیوم  :استنتاج

 حضور آلرژن در پیکره شان و توانایی ایجاد عفونت در به خطر انـداختن سـالمتی                 ،بدلیل توانایی تولید توکسینهای مختلف    
  .عالوه بر آن از عوامل اصلی تخریب کتابها نیز محسوب می شوند. انسان بسیار با اهمیت می باشند

  
   ایران،چ قار،کتابخانه : کلیدیواژه های
  مقدمه

تــــرین آلـوده کننـده  زیـستی در      هـا مهـم   اسپور قـارچ  
هایی که مواد غذایی مورد نیـاز        های کار و مکان    محیط

محـیط کتابخانـه هـا     . اسـت برای رشد قارچ وجود دارد،    
بخصوص کتابخانـه هـای قـدیمی تـوده ای از ایـن قبیـل           
نیازهای غذایی را به شکل کاغذ های قدیمی، سریشم یا          

ــذ   ــد چــسب کاغ ــی کن ــامین م ــیط  ). 1(ت ــن رو مح از ای
کتابخانـه هـا بـر اسـاس شـرایط اقلیمـی و جغرافیــایی در       

مقایسه با سایر فضاهای سربسته می تواند از تنوع کمی و           
  ).2(کیفی باالیی از نظر قارچها برخوردار باشد 

بسیاری از قارچهای موجود در فضاهای سربسته توانایی 
 Volatileرکیباتی موسوم به بالقوه ایی در تولید ت

organic compoundو مایکوتوکسین دارند  .  
 خفیفتواند منجر به عوارض  تماس با این ترکیبات می

 نظیر آزار غشا های مخاطی، سردرد، اختالل در توجه،
عدم توانایی در تمرکز و گیجی تا عوارض مزمنی نظیر

  
 جاده خزرآباد، جمتمع دانشگاهی پيامرب اعظم، ١٨مرت کيلو:  ساری– دکرت حممد تقی هدايتی :مولف مسئول

 دانشکده پزشکی   
E-mail:hedayaty2001@yahoo.co.uk 

 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 1

  زندران استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ما. 2
  کارشناس ارشد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران . 3
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    25/10/87:             تاریخ تصویب  28/8/87: تاریخ ارجاع جهت اصالحات      19/6/87: ریافت تاریخ د

نکته با اهمیـت ایـن اسـت        ). 3(سرطان در اشخاص شود     
بـات در محـیط کتابخانـه    که حـضور احتمـالی ایـن ترکی       

عالوه بر بخطر انـداختن سـالمتی کارکنـان و مـراجعین،            
از طـرف  . مـی شـود  مناسب از مطلعـه  نا بهره بردای    سبب

ی از  بـسیار دیگر مطالعـات متعـدد نـشان داده اسـت کـه             
قارچها دارای ترکیبات آلرژی زا هستند و بعنوان یکی از 
ــده    ــروع کنن ــراد حــساس ش ــایع در اف ــای ش  آئروآلرژنه

واکنشهای آلرژیک با طیف متنوعی از عالمتهـای سـاده          
نظیــر آبریــزش بینــی، اشــک ریــزش، ســرفه و عطــسه تــا 

). 4(ناراحتی های شدید نظیر آسم و سینوزیت می باشند      
رسوب قارچها موجود در هوای کتابخانه ها روی کتابهـا   

اسپورهای  از   تعداد زیاد افراد با   تماس  موجب  و قفسه ها    
که مـی توانـد    می شود  جابجایی کتابها    قارچی در هنگام  

در پیدایش واکنشهای حساسیتی نقش بـسیار مهمـی ایفـا      
  .نماید

با توجه به شرایط اقلیمـی اسـتان مازنـدران کـه وضـعیت        
مناسبی را برای رشد قارچها بوجود می آورد و با عنایت           
به عدم وجـود مطالعـه ایـی در ایـن زمینـه در کـشور در                 

 کتابهـــا و قفــسه هـــای  بررســی حاضــر هـــوا، ســطوح    

ــشکده    ــار دان ــای چه ــه ه ــت،  (کتابخان ــکی، بهداش پزش
دانـــشگاه علـــوم پزشـــکی ) داروســـازی و پیراپزشـــکی

 از نظر حضور قارچها مـورد       1386مازندران طی زمستان    
  .ارزیابی قرار گرفتند

  

  ها روش مواد و
در این مطالعه قارچهای موجود در هوا، سطوح کتابهـا و           

ــه هــا  پزشــکی، (ی چهــار دانــشکده قفــسه هــای کتابخان
ــکی   ــازی و پیراپزش ــت، داروس ــوم  ) بهداش ــشگاه عل دان

 مورد ارزیـابی قـرار      1386پزشکی مازندران طی زمستان     
  .گرفتند

در این مطالعه با توجه به سهولت، ارزانی در دسترس 
 ارزیابی  هوای جهت روش پلیت باز ،بودن و موثق بودن

به .  استفاده شد از نظر اسپور قارچهاکتابخانه هاداخل  
محیط سابورو دکستروز  حاویاین ترتیب که پلیتهایی 

حدودا (در ارتفاع تنفسی  (SC) کلرامفنیکل+ آگار 
ر فضای د  دقیقه15به مدت ) متر از سطح زمین5/1

  بستن درب پلیتها وپس از. ند شد گذاشته بازکتابخانه ها
در . ثبت مشخصات به آزمایشگاه منتقل گردیدند

 درجه سانتیگراد قرار گرفتند 27-30ه در دمایآزمایشگا
 بطور متناوب و روزانه از نظر رشد، قارچها پس از آن 

با استفاده  قارچهای رشد یافته. مورد باز بینی قرارگرفتند
از روشهای  روتین آزمایشگاهی شامل تعیین 

تیزمونت و (خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی 
الزم به ذکر . خص شدمشجنس قارچها ) اسالید کالچر

 پلیت برای نمونه برداری از 9 که در هر کتابخانه از است
هوا استفاده گردیدبرای تشخیص مخمرها، کلنی های 

 80مشکوک به محیط کورن میل آگار حاوی تویین 
سپس بر اساس . بصورت خطی پاساژ داده شدند

 به صورت ،مورفولوژی میکروسکوپی آنها در این محیط
یکانس، گونه کاندیدا و مخمر گزارش کاندیدا آلب

برای بررسی آلودگی قفسه ها و کتابها از قطعات .  شدند
نمونه برداری .  سانتیمتر استفاده شد5×5موکت استریل 

با فشار قطعات موکت بر سطوح مورد نظر انجام گردید 
  . کشت داده شدندSCو در آزمایشگاه بر روی محیط 

  

  بحثیافته ها و 
ی ن کل939 جنس قارچ و 17ر در مجموع در مطالعه حاض

، ) درصـد 0/62( کلنـی    582  بـا   پنی سیلیوم  .به دست آمد  
 71، هایف اسـتریل بـا       ) درصد 6/13( کلنی   129مخمر با   

)  درصـد  6/5( کلنـی    53و کاندیدا با    )  درصد 6/7(کلنی  
بــوتریتیس، . شــایعترین قارچهــای  جــدا شــده بودنــد    

   کلنــی  فوزاریــوم و نیگروســپورا هــر کــدام بــا یــک     
بیـشترین  . کمترین میـزان شـیوع را داشـتند       )  درصد 1/0(

 7/61 کلنــی بــا 579(تعــداد کلنــی از دانــشکده پزشــکی 
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 آلودگی قارچی هوا، کتاب ها و قفسه های کتابخانه

  

109 1387خرداد و تیر  ، 64هم ، شماره هجد دوره                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 کلنی  60(و کمترین تعداد از دانشکده بهداشت       ) درصد
 12(بیـشترین جـنس قـارچی       . جدا گردید )  درصد 4/6با  

ــنس ــشکده   ) ج ــرین از دان ــکی و کمت ــشکده پزش از دان
  . )1جدول شماره(. ناسایی شدش)  جنس7(پیراپزشکی 

  توزیع فراوانی انواع قارچهای جدا شده از کتابخانه های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران:  1جدول شماره 
 مجموع پزشکی سازیدارو یراپزشکیپ بهداشت  دانشکده

  نمونه ها 
  قارچ

کتاب و قفسه  
  )درصد( 

  تعداد

  هوا
  )درصد( 

  تعداد

کتاب و قفسه 
  )درصد( 

  تعداد

  هوا
  )درصد( 

  تعداد

کتاب و قفسه 
  )درصد( 

  تعداد

  هوا
) درصد( 

  تعداد

کتاب و قفسه 
  )درصد( 

  تعداد

  هوا
  )درصد( 

  تعداد

  کتاب و قفسه
  )درصد( 

  تعداد

  هوا
  )درصد( 

  تعداد
  366)1/65(  216)3/57(  351)6/66(  7)5/13( 2)40( 85)68( 7)7/43( 123)9/79( 6)1/46( 1)1/2(  پنی سیلیوم

  123)9/21(  5)3/1( 122)1/23( 3)8/5( 1)20( 2)6/1(       مخمر
  8)4/1(  63)7/16( 1)2/0( 15)8/28( 2)40( 14)2/11( 4)25( 15)7/9( 1)7/7( 19)4/40(  هایف استریل

  53)4/9(   53)1/10(         کاندیدا
  1)2/0(  34)0/9(  8)4/15(  15)12(   1)7/7( 11)4/23(  آسپرژیلوس

    16)2/2(  2)8/3(  4)2/3(  7)5/4(  3)4/6(  آلترناریا
  5)9/0(  8)1/2(  3)8/5(   1)3/6( 4)6/2( 4)8/30( 1)1/2(  کالدوسپوریوم

    9)4/2(  4)7/7(    3)9/1(  2)2/4(  رایزوپوس
  5)9/0(  3)8/0(    3)8/5(      4)25(    1)7/7(    ناشناخته
    7)9/1(    2)6/1(    5)6/10(  کتومیوم

    4)1/1(  4)7/7(        تریکودرما
    4)1/1(    1)8/0(    3)4/6(  کوروالریا
    2)5/0(  1)9/1(      1)1/2(  درکسلرا
  1)2/0(  1)3/0(      1)6/0( 1)7/7( استاکی 

    2)5/0(  1)9/1(    1)6/0(    رودوتوروال
    1)3/0(    1)8/0(      بوتریتیس
    1)3/0(    1)8/0(      فوزاریوم

    1)3/0(  1)9/1(        نیگروسپورا
  562)0/100(  377)0/100( 527)0/100( 52)0/100( 5)0/100( 125)0/100( 16)0/100( 154)0/100( 13)0/100( 47)0/100(  مجموع

  

نتایج مطالعه حاضر تفاوتهـا و شـباهتهایی را بـا مطالعـات      
. نشان مـی دهـد    ) 5-7(انجام شده قبلی در سایر کشورها       

العات قبلی از جملـه قارچهـای شـایع         پنی سیلیوم نظیر مط   
ــود ــا و   . ب ــی مخمره ــات قبل ــرعکس مطالع ــه ب در حالیک

) بعنوان یکی از انواع قارچهای مخمـری شـکل        (کاندیدا  
کاندیـدا کـه    . از قارچهای غالب در بررسی حاضر بودند      

از اعضای میکرو فلور بدن انـسان محـسوب میـشود،  در             
تـی هـوای   هوای داخل بخشهای بیمارسـتانی، منـازل و ح    

شهرها در برخی از مطالعات نظیر بررسی حاضر گزارش         
هـایف اسـتریل و آلترناریـا     ،پنـی سـیلیوم  ). 8(شده است  

قارچهایی بودند که از هـر چهـار کتابخانـه دانـشکده هـا         
مطالعات نشان داده است این قارچها از جملـه      . جداشدند

شایعترین ائروآلرژنها مـی باشـند کـه مـی تواننـد شـروع              
  ). 4( واکنشهای آلرژیک در افراد حساس باشند کننده

مطالعه حاضر عالوه بر هوا، قفسه ها و کتابهای کتابخانـه           
 حضور قارچ بطور جداگانه مورد بررسـی        هتها را از ج   

قرار داده است که در مطالعات قبلی کمتـر بـه آن توجـه              
 جـنس قـارچ   15از سطوح کتابها و قفـسه هـا    . شده است 

 پنـی   ترین میزان فراوانی را قارچهای     که باال  شدیی  اشناس
 55 هـایف اسـتریل      ،) درصـد  1/60( کلنی   181  با سیلیوم
 3/5( کلنــی 16 ســپرژیلوس بــا آ و) درصــد3/18(کلنــی 
رســوب تــدریجی . )1  شــمارهجــدول( داشــتند )درصــد

قارچها بر روی قفسه ها و کتابها منجر به افـزایش تعـداد             
بها می توانـد  آن در موضع شده و در هنگام جابجایی کتا 

اگرچـه بـرای    . شـود برخورد با تعداد زیاد قارچهـا       سبب  
پیدایش واکنشهای حساسیتی نیـاز بـه تعـداد زیـاد قـارچ             
نمی باشد؛ ولی برخورد با تعداد زیاد اسـپورهای قـارچی          
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110  1387 آذر و دی ، 67هم ، شماره هجد دوره                                                               اه علوم پزشکی مازندران                      مجله دانشگ 

می تواند مقدمه ایی بـرای ایجـاد عفونـت هـای قـارچی               
  ). 9(باشد 

بـر  . دیـد بیشترین تعداد جنس قارچ از قفـسه هـا جـدا گر     
عکس نمونه برداری از هوا که مدت زمان نسبتا کوتاهی          
بــرای جداســازی قارچهــای موجــود در هــوا فــراهم مــی 
نماید، ته نشینی تدریجی اسپور قارچهای موجود در هـوا   

های ــدن جنس ـدا ش ـد ج ـی می توان  ـان طوالن ـدر یک زم  
  .مختلف قارچی را از قفسه ها توجیه نماید

پنی سیلیوم شایع ترین قارچ جدا شده از هـوای          همچنین  
نتایج مطالعه قبلی مـا از      . داخل کتابخانه ها نیز بوده است     

و همچنــین برخــی محققــین از ) 10(هــوای شــهر ســاری
ــران  ــهرهای ایـ ــر شـ ــه  ) 11(دیگـ ــد کـ ــی دهـ ــشان مـ نـ

کالدوسپوریوم شایع ترین قارچ شناسایی شـده از هـوای          

ای داخـل فـضاهای     از آنجاییکه قارچهـ   . شهرها می باشد  
  سربـسته معمــوال مخلــوطی از قارچهــای داخــل و خــارج  

ــند  ــی باش ــر   ،م ــه حاض ــوجهی در مطالع ــب ت ــور جال  بط
کالدوسپوریوم از جمله قارچهای با کمترین میزان شیوع        

شاید انجام نمونـه بـرداری در فـصل زمـستان           . بوده است 
 باعــث ،کــه معمــوال درب و پنجــره هــا بــسته مــی باشــند

 شـناخته شـده      کالدوسـپوریوم بعنـوان    کاهش جداسازی 
  .   است، شده)outdoor( قارچ فضاهای آزاد ترین

قارچهای شناسایی شده در بررسی حاضر عالوه بر به 
خطر انداختن سالمتی انسان آن از عوامل اصلی تخریب 

اقدامات انجام از این رو . کتابها نیز محسوب می شوند
 این دسته از کنترلی در کتابخانه ها برای کاهش زیان

  .ها مهم می باشد قارچ
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