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چکیده

مقدمه :ذرات موجود در هوا عامل اصلی اختالالت تنفسی در انسان ها می باشند .اسپورهای قارچی
از مهمترین ذرات موجود در هوا هستند که می توانند باعث ایجاد آلرژی و عفونت در انسان ها شوند.

این مطالعه به منظور شناسایی و اندازه گیری اسپورهای قارچی در هوای داخل و خارج ساختمان های

شهرستان بابل در سال  1391صورت گرفت.

روش کار :در این مطالعه  57نمونه هوا ( 38نمونه هوای داخل و  19نمونه هوای خارج) به روش
پلیت باز جمع آوری شدند .نمونه های جمع آوری شده در محیط سابورو دكستروز آگار حاوي

كلرامفنيكل کشت داده شدند و در دمای  27-30درجه سانتی گراد به مدت  3-10روز انکوبه شدند.
کلنی های جدا شده به وسیله خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی تشخیص داده شدند.

یافته ها :در مطالعه حاضر  14جنس و  1905کلونی قارچی جدا شد .غلظت اسپورهای قارچی در
هوای داخل کمتر از هوای خارج از ساختمان بود .کالدوسپوریوم ،آسپرژیلوس ،مخمر و پنی سیلیوم

ایزوله های غالب بودند.

نتیجه گیری :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قارچ های بیماریزای متنوعی در هوای داخل
و خارج ساختمان های شهر بابل وجود دارد.
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A survey on airborne fungal spores in
indoor air and outdoor air of Babol city
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Abstract
Introduction: Airborne particles are a major cause of respiratory
disorders of humans. Fungal spores are one of the most important in
air that can cause allergy and infection in humans. This study was
carried out to identify and measure fungal spores in indoor air and
outdoor air of babol city in 1391.
Methods:In this study, 57 air samples (38 indoor samples and
19 outdoor samples) were collected by opend petridish method.
Collected samples were cultured in Sabouraud dextrose agar contain
chloramphenicol and incubated at 0 30-27C for 10-3 days. Isolated
fungal colonies were identified via macroscopic and microscopic
characteristics.
Results: In the current study, fourteen fungal genera and 1905
colonies were recovered. Airborne fungal concentrations in indoor
air were lower than those in outdoor air. Cladosporium, Aspergillus,
Yeast and Penicillium were the dominant isolates.
Conclusion:The results of this study showed that various pathogenic
fungi are present in indoor and outdoor air of babol city.
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مقدمه

می توانند در انسان ایجاد بیماری کنند ( .)11رطوبت یکی از عوامل

قارچ ها میکروارگانیسم هایی یوکاریوت ،هتروتروف و فاقد

آن ها می باشد ( .)11بابل یکی از شهر های ساحلی شمال ایران با

خاک ،فاضالب ،گیاهان و غیره وجود دارند (2و .)1قارچ ها با

قارچ های موجود در هوای این شهر صورت نگرفته است .بنابراین

بسیار مهم در افزایش رشد قارچ های محیط و عوارض ناشی از

تولید اسپورهای جنسی و غیر جنسی تکثیر می یابند که به راحتی

این مطالعه به منظور بررسی قارچ های موجود در هوای خارج و

در محیط اطراف پخش می شوند ( .)3این میکروارگانیسم ها که

حدود  %25زیست توده جهان را تشکیل می دهند ،نقش مهمی

داخل ساختمان های شهرستان بابل در سال  1391صورت گرفت.

روش کار

در تجزیه مواد در طبیعت و همین طور ایجاد بیماری در انسان ایفا

می کنند (2و .)1بسیاری از مصالح ساختمانی مانند آجر ،چوب،
سیمان ،کاغذ دیواری و مواد خوراکی موجود در ساختمان در
حضور رطوبت محیط مناسبی را برای رشد قارچ ها فراهم می کنند

(5و .)4انسانها حدود  %90وقت خود را در داخل ساختمان هایی
مانند خانه ،مدرسه و اداره می گذرانند ( .)6بنابراین توجه به فضای

در این مطالعه ،نمونه گیری از  19واحد مسکونی واقع در شهر
ساحلی بابل در اوایل پاییز  1391انجام شد .در این بررسی اسپور
های قارچی موجود در هوای آشپزخانه و هال منازل مسکونی
و فضای خارج از ساختمان به روش پلیت باز مورد مطالعه قرار

داخل ساختمان ها می تواند نقش مهمی در سالمتی انسان ایفا کند .گرفتند .بدین ترتیب که پلیت های حاوی محیط کشت سابورو

قارچ ها با تولید ترکیبات آلی فرار و مایکوتوکسین های مختلف
در فضاهای سربسته باعث ایجاد و تشدید عالئمی مانند :سردرد،

عدم تمرکز ،آسم و افسردگی می شوند (8و .)7تماس با قارچهای
داخل ساختمان خصوصاً برای افراد دارای بیماریهای تنفسی،
سالمندان و افراد دارای نقص ایمنی بسیار خطرناک است (8و.)7

اسپورهای قارچی در هوای بیرون از ساختمان نیز به فراوانی وجود

دارند .درختان ،گیاهان ،حیوانات ،مواد آلی موجود در طبیعت و

غیره منابع قارچ ها در هوای بیرون از ساختمان هستند .از طرفی
اسپورهای هوای بیرون و هوای داخل ساختمان در تبادل هستند.
بنابراین توجه به قارچ های هوای بیرون از ساختمان نیز اهمیت دارد.

شناسایی کمی و کیفی اسپورهای قارچی موجود در فضای داخل

دکستروز آگار  +کلرامفنیکل ( )Scبه مدت یک دقیقه در ارتفاع
یک متری از سطح زمین در فضای آشپزخانه و هال و فضای خارج
منازل مسکونی قرار داده شدند .سپس پلیت ها به آزمایشگاه قارچ
شناسی منتقل و در دمای  27-30درجه سانتی گراد به مدت 3-10
روز انکوبه شدند .کشت ها به طور روزانه و متناوب از نظر رشد
قارچ ها مورد بررسی قرار گرفتند .تعداد کلنی های رشد یافته ثبت
شد .شناسایی انواع قارچ های رشد کرده با استفاده از تکنیک های
استاندارد قارچ شناسی شامل تعیین خصوصیات ماکروسکوپی و
میکروسکوپی مشخص گردید.

و خارج از ساختمان ها در شناسایی بیماری های آلرژیک ،تنفسی

و سایر بیماری های ناشی از قارچ ها بسیار مفید است .مطالعات
بسیاری در جهان برای شناسایی قارچ های هوا انجام گرفته است

و پنی سیلیوم ،آسپرژیلوس ،چاتومیوم ،اولوکالدیوم ،استاکی
بوتریس ،آکرمونیوم ،موکور ،پسیلومایسس ،آلترناریا ،ورتی

سیلیوم و تریکودرما بیشترین قارچهایی هستند که گزارش شده اند
(10و .)9این قارچها با سه مکانیسم عفونت ،آلرژی و مسمومیت،
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کلروفیل هستند که به صورت مخمری و کپکی در هوا ،آب،

رطوبت فراوان می باشد .از طرفی تاکنون مطالعه جامعی پیرامون

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

بررسی قارچ های موجود در هوای داخل و خارج ساختمان های شهرستان بابل

جدول  :1فراوانی مطلق و نسبی قارچ های موجود
در هوای داخل و خارج ساختمان های شهر بابل

یافته ها

119

خارجساختمان
(درصد) تعداد

هال

آشپزخانه

نوع قارچ

(درصد) تعداد (درصد) تعداد

(575)72/7

(379)65/8

(332)69/9

کالدوسپوریوم

(52)6/6

(61)10/6

(82)15/2

آسپرژیلوس

(32)4/04

(15)2/6

(54)10

مخمر

(57)7/2

(70)12/2

(37)6/8

پنی سیلیوم

(49)6/1

(28)4/8

(17)3/1

میسلیوم استریل

(2)0/25

(5)0/87

(5)39/3

رودوتروال

(13)1/6

(6)1/04

(3)0/92

موکور

(5)0/63

(8)1/2

(2)0/56

آلترناریا

(1)0/13

(3)0/52

(2)0/37

فوزاریوم

(0)%0

(0)%0

(1)0/18

رایزوپوس

(0)%0

(0)%0

(1)0/18

ناترزیا

(0)%0

(0)%0

(1)0/18

کرایزوسپوریوم

(0)%0

(0)%0

(1)0/18

گلیوکالدیوم

(5)0/63

(1)0/17

(0)%0

آکرومونیوم

(791)100

(576)100

(538)100

جمع
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در این مطالعه  38نمونه از  19منزل مسکونی و  19نمونه از فضای
خارج از ساختمان جمع آوری شد .در آزمایشات قارچ شناسی
در مجموع  14جنس و  1905کلونی قارچی به دست آمد 791 .
کلونی قارچی (میانگین  43/94کلونی از هر نمونه) از فضای بیرون
از ساختمان بدست آمد .کالدوسپوریوم شایع ترین قارچ و پنی
سیلیوم دومین قارچ شایع جدا شده از هوای بیرون بود .فوزاریوم
کمترین شیوع را در هوای بیرون داشت 538 .کلونی قارچی
(میانگین  29/9کلونی از هر منزل) از هوای آشپزخانه و  576کلونی
قارچی (میانگین 32کلونی از هر منزل) از هوای هال جدا شد.
کالدوسپوریوم شایع ترین قارچ جدا شده از هوای آشپزخانه و هال
بود .آسپرژیلوس دومین قارچ شایع جدا شده از هوای آشپزخانه
بود و پنی سیلیوم دومین قارچ شایع جدا شده از هوای هال بود.
رایزوپوس ،ناترزیا ،کرایزوسپوریوم ،گلیوکالدیوم کمترین شیوع
را در هوای آشپزخانه داشتند و آکرمونیوم کمترین شیوع را در
هوای هال داشت .کرایزوسپوریوم ،گلیوکالدیوم ،رایزوپوس،
ناترزیا ،تنها از هوای آشپزخانه جدا شدند و آکرمونیوم تنها از هوای
هال جدا شد .موکور ،فوزاریوم ،رودوتروال و مخمر سایر قارچ
های جدا شده از هوای داخل منازل مسکونی بودند (جدول شماره
 .)1-بیشترین جنس قارچی از آشپزخانه جدا شد.

داخل ساختمان
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بحث

نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که قارچ های متعددی در هوای داخل
ساختمان و خارج از ساختمان شهر بابل وجود دارد .بسیاری از این
قارچ ها با تولید توکسین می توانند باعث ایجاد عوارض متعددی
در انسان شوند و بسیاری از آن ها با تولید آلرژن های مختلف
می توانند باعث ایجاد آلرژی در انسان شوند .اگرچه آستانه تعداد
اسپورها برای تحریک واکنش های آلرژیک شناخته شده نیست
ولی افراد حساس با غلظت کم اسپور نیز می توانند تحریک شوند.
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اسپورهای هوای خارج و داخل ساختمان از عوامل مهم بیماری
های عفونی و آلرژیک می باشند .میزان اسپورهای هوای داخل
ساختمان معیاری برای سنجش میزان آلودگی هوای داخل
ساختمان می باشند و با اسپورهای هوای خارج از ساختمان در
حالت دینامیک هستند .میزان و نوع اسپورهای جدا شده از هوا در
مطالعات مختلف متفاوت می باشد (13و .)12مطالعه حاضر به دلیل
بررسی قارچ های هوا برای اولین بار قابل مالحظه است .مطالعه
حاضر نشان داد که میزان اسپورهای قارچی هوای خارج از ساختمان
بیشتر از هوای داخل ساختمان است .با این وجود جنس قارچ های
جدا شده از داخل ساختمان متنوع تر بود .در مطالعه  Levetinو
همکاران ( )12و همین طور در مطالعه  Gutarowskaو همکاران
( )13آسپرژیلوس و پنی سیلیوم شایع ترین قارچ های جدا شده
از هوای داخل ساختمان و آلترناریا و کالدوسپوریوم شایع ترین
قارچ های جدا شده از هوای خارج ساختمان بودند .در مطالعه
حاضر کالدوسپوریوم شایع ترین قارچ جدا شده از هوای خارج
و داخل ساختمان بود .علت تفاوت در نتایج حاصل از مطالعات
منطقه جغرافیایی ،دما و رطوبت هوا ،فصل نمونه گیری ،مصالح
به کار رفته در ساختمان ،وسایل داخل ساختمان و تعداد افراد
داخل ساختمان می باشد .جنس کالدوسپوریوم صدها گونه دارد
و داری آلرژن های مختلفی می باشد که در تحریک واکنش های
آلرژیک در بیماران مبتال به آلرژی مانند آسم و رینیت آلرژیک
نقش دارد ( .)14کالدوسپوریوم توزیع جهانی دارد و در خارج از
ساختمان بیشتر دیده می شود .بعضی از گونه های کالدوسپوریوم
پاتوژن ضعیف گیاهان می باشند ( .)15آسپرژیلوس دومین قارچ
شایع جداشده در مطالعه حاضر بود .این قارچ معوالً از هوای داخل
ساختمان بیشتر از هوای خارج جدا می شود .آسپرژیلوس گونه های
متعددی دارد .بعضی از گونه های این قارچ از مهم ترین عوامل
تولید کننده سموم قارچی می باشند بنابراین الزم است حضور آن
در هوای خارج و داخل ساختمان مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر
این آسپرژیلوس در ایجاد بیماری های عفونی و آلرژیک نقش
دارد و می تواند باعث ایجاد عارضه در افراد حساس شود (.)16
مخمرها از دیگر قارچ های شایعی بودند که در این مطالعه جدا
شدند .مخمرها گروهی از قارچ ها می باشند که از راه تخمیر انرژی
خود را به دست می آورند .این قارچ ها در صنعت کاربرد فراوانی
دارند و بعضی از آنها می تواند در انسان ایجاد بیماری کنند (.)17
پنی سیلیوم نیز در این مطالعه به فراوانی جدا شد .جنس پنی سیلیوم
معموالً از هوای داخل خانه بیشتر از خارج جدا می شود .در مطالعه

حاضر این قارچ از هال بیشتر از آشپزخانه و خارج ساختمان جدا
شد .به نظر می رسد مواد غذایی و شرایط رشد مناسب جهت رشد
پنی سیلیوم در هال بیشتر از آشپز خانه و محیط خارج از ساختمان
باشد .جنس پنی سیلیوم گونه های متعددی دارد که بعضی از گونه
های آن باعث ایجاد آلرژی در انسان می شوند و بعضی از آن
ها با تولید توکسین باعث عوارضی مانند سرطان و ضعف سیستم
ایمنی می شوند ( .)18در بررسی حاضر میسلیوم استریل به فراوانی
جدا شد .بعضی از قارچ ها برای تولید اسپور نیاز به شرایط خاصی
در محیط کشت دارند .بدون اسپور این قارچ ها قادر به شناسایی
نیستند .آلترناریا قارچ رنگی است که معموالً به فراوانی از هوا
جدا می شود .ولی در مطالعه حاضر این قارچ شیوع کمی داشت.
آلترناریا انتشار جهانی دارد و معموالً در خارج از ساختمان بیشتر
یافت می شود .این قارچ پاتوژن گیاهان است و در انسان ایجاد
آلرژی می کند ( .)19فوزاریوم از قارچ های شفاف است که در
این مطالعه شیوع بسیار کمی داشت .این قارچ در جاهای مرطوب
مانند حمام بیشتر دیده می شود .فوزاریوم پاتوژن گیاهان است ولی
بعضی از گونه های آن با تولید توکسین باعث ایجاد بیماری در
انسان می شوند (.)20

بررسی قارچ های موجود در هوای داخل و خارج ساختمان های شهرستان بابل
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