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                  کرمانشاه شهر سالنهای کشتی وبدن سازی  درماتوفيت استخرها،گونه هایجداسازی 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 چکیده
 این بیماری مسری است .ان است انس جلدیقارچیهای شایعترین عفونت ازدرماتوفیتوزیس: زمینه و هدف

سالنهای کشتی و وزنه برداری از ، خرهاتبنا براین اس تماس انسان با انسان است، ابتالء به آنروشهای  رینتو یکی از مهم
  .ند برخورداربه آنی در خصوص آلودگی یپتانسیل باال

 ،ته بودف در کرمانشاه صورت نگر استخرها وسالنهای ورزشی قارچیکه مطالعه خاصی در خصوص آلودگی ییجا از آن
تعیین فراوانی گونه های درماتوفیتی استخر، سالنهای کشتی و وزنه برداری کرمانشاه در سال   توصیفی با هدفمطالعهاین 

  . گردیداجرا 1385
 تهیه گردیـد   و وزنه برداری  سالن های کشتی،نمونه از قسمت های مختلف استخرها  1030 :روش بررسی 

 درجـه سـانتی     30 در حـرارت      هفتـه  4به مـدت    ) مایکوبیوتیک آگار ( محیط اختصاصی درماتوفیت ها       در پس ازکشت و
  .گراد نگهداری شد و با استفاده از ویژگیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی شناسائی صورت گرفت 

  کـشت  نـه  نمو 700 مورد اپیدرموفیتون فلوکوزوم  واز       4 نمونه اخذ شده از سالنهای کشتی        300 از   :یافته ها 
 مـورد مثبتـی از       هیچ  لیکن ، مورد ترایکوفایتون وروکوزوم جدا گردید     1 مورد اپیدرموفیتون فلوکوزوم و    4 استخرشده از 

  . نگردیدجداسازی وزنه برداری  سالنهاینمونه های
زشی است اپیدرموفیتون فلوکوزوم که شایعترین درماتوفیت جدا شده از سالنهای ور :بحث و نتیجه گیری               

از درماتوفیت های انسان دوست است که می تواند باعث بسیاری از عفونتهای قارچی جلدی در افرادی باشد که از ایـن                      
لذا کنترل افراد آلوده هنگام استفاده از سالنهای ورزشی و رعایـت بهداشـت و سـالم نگهـداری                   . مکانها استفاده می کنند   

  . ز در ورزشکاران منجرگردداین اماکن می تواند به کاهش درماتوفیتو
  درماتوفیت،سالن کشتی، استخر ،کرمانشاه  : واژه های کلیدی
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   ...جداسازی گونه های درماتوفیت استخرها، سالنهای/   

 1386پاییز و زمستان ) 2شماره (اولم آزمایشگاهی، دوره ومجله عل
 

  
  مقدمه

یکی ازعفونتهای جلدی ومسری قارچی     درماتوفیتوزیس  
این بیماری شایعترین عفونـت قـارچی انـسان محـسوب مـی             .است  
کـه مـی     درماتوفیتوزیس مشترک بین انسان وحیـوان اسـت          .گردد
، پوسـته هـای بیمـاران، پـشم         راه تماس با مو   به طور مستقیم از   تواند  

غیـر مـستقیم از     وو پرنـدگان    حیوانات و ضایعات جلدی حیوانـات       
 سالن های ورزشی منتقل شـود        و طریق آب استخرها، آرایشگاه ها    

)1،2  .(  
ــاری  ــل بیم ــت   ،عوام ــراتین دوس ــته ای وک ــای رش ــ قارچه ــام ه ب ن

درماتوفیـت هــا هــستند کــه فقـط در الیــه هــای ســطحی و جلــدی   
مـی شـوند و قـدرت تهـاجم بـه بافتهـای زیـرین را                 موجب بیماری 

 ،) گونـه  23( ترایکوفـایتون  : سه جـنس   شاملوفیت ها    درمات .ندارند
 این قارچها . هستند) گونه 2(واپیدرموفیتون  ) گونه 18( میکروسپورم

اسـتخرها و    .)1،2،3( حیوان وخاک هستند   دارای سه مخزن انسان،   
مکانهای ورزشی همچون سالنهای کشتی و وزنه برداری که تماس         

ز مکانهـای دارای     ا ،  جلدی وپوستی بیشتری در آنجـا وجـود دارد        
 .)4،5،6(می باشند پتانسیل آلودگی و سرایت درماتوفیت ها 

از   کـه  اپیـدرموفیتون فلوکـوزوم    فراوانـی  شهاییگزار ء بر پایه 
ــسان دوســت اســت    ــای ان ــت ه ــی و  دردرماتوفی ــالنهای ورزش  س

 ).6،3 (.استاستخرها عامل کچلی کشاله ران وزیربغل انسان 

گی درماتوفیتی مکانهای ورزشی می      میزان آلود  آگاهی از بنابراین  
 ما از احتمال آلودگی درماتوفیتی در       شناختتواند موجب افزایش    

 نـشانه   )3،6(که طی مطالعات قبلـی       ییجا  از آن  ،این مکانها گردد  
هایی از آلودگی قارچی استخرها ومکانهای ورزشی وشیوع باالی         

العـه  مط ،گزارش شـده کوزوم در بین ورزشکاران     اپیدرموفیتون فلو 
 تعیـین فراوانـی گونـه هـای درمـاتوفیتی اسـتخرها،            هدفحاضر با   

طراحـی و    1385سالنهای کشتی و وزنه برداری کرمانشاه طی سال         
  .اجرا گردید

 روش بررسی
کـــستروز آگـــار حـــاوی   از محـــیط کـــشت سابورود 

 بــه کمــک  )مایکوبیوتیــک آگــار (ســیکلوهگزامیدوکلرامفنیکل 
 سـالن   3 اسـتخر فعـال،      9از   اقـدام بـه نمونـه گیـری         اسـتریل  بسوا

 های نمونـه     مکان .شد سالن وزنه برداری اصلی کرمانشاه       2کشتی و 
 :شاملگیری 

جالباسی، صندل، دوش، آب پاشویی، سونا، کـف        (  استخر   –الف  
 نمونـه کـه در فـصل       700جمعا  )  اطراف استخر و آب استخر     راهرو

  . ساعات شلوغ استخر گرفته شدندتابستان و در
  

  
 30نمونه های آب با استفاده از بطریهای یک لیتری استریل از عمـق         

سانتی متری گرفته شد، سپس باعبور آب از صافیهای میلی پـور در             
آزمایشگاه، صافی بر روی محیط کشت مایکوبیوتیک آگار منتقـل   

  ).10(می شد 

 جمع آوری می  استریلبنمونه های سطوح با استفاده از سوا
 . شدند

 300جمعـا   ) جا لباسی، دوش و تـشک کـشتی         ( سالن کشتی    –ب  
  . نمونه
جا لباسـی، دوش، وسـایل وزنـه بـرداری و بـدن             ( وزنه برداری    -ج

  . نمونه30جمعا ) سازی 
نمونــه هــا در محــیط کــشت اختــصاصی درماتوفیــت هــا یعنــی  
ــیکلوهگزامیدوکلرامفنیکل   ــستروزآگارحاوی ســـــ سابورودکـــــ

 درجه سانتی گراد بـه مـدت        30ودر حرارت   ) یوتیک آگار مایکوب(
بـا بررسـی ویژگیهـای ماکروسـکوپی        .   هفته نگهداری گردیدنـد    4

کلنـی هـای قـارچی و مشخــصات میکروسـکوپی آن بـا الکتوفنــل      
کاتن بلو جنس و گونه درماتوفیتها ثبت می گردید در صورت نیاز            

ــای  ــصاصی  از محیطهــ ــشت اختــ ــون کــ ــت چــ  درماتوفیــ

D.T.M(DermatophyteTest Medium)   ــستهای و تـ
اختصاصی چون تست سوراخ کـردن مـو و تـست اوره آز کمـک               

نتایج مثبت بر حسب محل نمونـه گیـری در جـداول            .گرفته می شد  
  .ازقبل تهیه شده وارد می گردید

  یافته ها
درماتوفیت )   در هزار  74/8( مورد 9 نمونه تهیه شده     1030از  

  ). 1جدول. (جدا گردید
اپیدرموفایتون فلوکوزوم از تشکهای کـشتی و دوش سـالن           مورد   4

 4 مورد درماتوفیت از اسـتخر جـدا شـد کـه             5کشتی جدا گردید و   
 مــورد از راهــرو کنــار 2(مــورد آن اپیــدرموفیتون فلوکــوزوم بــود 

 مــورد ترایکوفــایتون 1و نیــز)  مــورد نیــز از آب اســتخر2اســتخر و 
  . جدا گردید) از راهروکناراستخر(وروکوزوم 
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/منصور رضائیو  علی میکائیلی  

 
 

 1386 زمستان پاییز و) 2شماره (اولم آزمایشگاهی، دوره ومجله عل                                                                                                                  

توزیع فراوانی گونه های درماتوفیت استخرها ،سالن های کشتی و : 1جدول شماره 
  1385 وزنه برداری شهر کرمانشاه طی سال

  اعداد داخل پرانتز درصد را نشان می دهد*

 بحث 
ــرای اســتخرها مکــانی ــستندرشــد مناســب ب ــا ه  . قارچه

 درون مــو وضــایعات ، ســال خــارج از بــدنینچنــد درماتوفیتهــا تــا
جلدی زنده می مانند بنابراین قادرند ازطریق ضایعات جلدی از راه           
تماس غیرمستقیم چون استفاده از آب استخرها وسالنهای کـشتی و           

  .)3،4،5(ورزشی به افراد سالم منتقل شوند
استان کرمانشاه اپیدرموفیتون فلوکـوزوم دومـین       درمطالعات قبلی   

بـه  ) کچلـی (درماتوفیت شایع در مراجعین مبتال به درماتوفیتوزیس        
بنـابراین   ).3( سـال بـود      10کلینیک قارچ شناسی پزشکی در طـول        

مکانهایی که تماس مستقیم و غیرمستقیم انسان با انسان وجـود دارد           
رچ از اهمیت ویژه جهـت      به دلیل ماهیت  انسان دوست بودن این قا        

 دیگـر در اسـتان وجـود        هایدر بررسی  .دنبررسی ومطالعه برخوردار  
ــاری درمــ  ــکار ابیم ــین ورزش ــشتی  انتوفیتوزیس در ب ــالنهای ک  س

  .)6( گزارش شده بودواستخرهای کرمانشاه 

در ایــن بررســی اپیــدرموفیتون فلوکــوزوم شــایعترین آلــوده کننــده 
شاه بود واین نتـایج بـا یافتـه         سالنهای کشتی واستخرهای شهر کرمان    

لوکـوزوم  فهای قبلی بیان شـده در خـصوص شـیوع اپیـدرموفیتون             
در یــک مــورد از نمونــه راهــرو کنــار اســتخر       .همخــوانی دارد

ترایکوفایتون وروکوزوم که  یـک درماتوفیـت حیـوان دوسـت بـا              
 ایـن    جداسـازی   شاید بتوان دلیـل    ،جدا گردید  مخزن گاو می باشد   

 را در شیوع باالی آن دراستان کرمانـشاه          دوست  حیوان درماتوفیت
ایــن درماتوفیــت بــه عنــوان    زیــرا در بررســیهای قبلــی.بیــان نمــود

ترایکوفـایتون وروکـوزوم سـبب آلـودگی اسـتخر           شایعترین عامل 
  .شده است

در بررسی انجام شده در اسـتخرهای شـهر تبریـز نیـز ترایکوفـایتون               
نیـز مـی   وروکوزوم جداشده اسـت، بنـابراین سـایر درماتوفیـت هـا         
در ). 4(تواننــد عامــل آلــودگی اســتخر وســالنهای ورزشــی باشــند  

بررسی آب استخر های شهر قـم درماتوفیـت انـسان دوسـت چـون               
لــیکن در آن مطالعــه . اپیــدرموفایتون فلوکــوزوم جــدا شــده اســت

شایعترین درماتوفیت جدا شده ترایکوفـایتون منتاگروفـایتس بـوده          
 اسـتخر مـورد بررسـی       6نـه از     نمو 480درمطالعه شهر قم    ). 7(است  

 اسـتخر تهیـه و      9 نمونـه از     700قرار گرفت لیکن در بررسی حاضر       
عواملی چون میزان کلر و رعایت موازین بهداشـتی         . بررسی گردید 

ــد      ــی دارن ــش اساس ــتخر نق ــای اس ــت ه ــی درماتوفی ). 7(در فراوان
مثل ترایکوفایتون  درمطالعات اخیر عوامل درماتوفیت انسان دوست     

مطالعـه ای در ژاپـن      ). 8( از عفونتهای انسانی جدا شده انـد         روبروم
بیانگر ارتباط معنی دار کچلی پا در بین ورزشکاران اسـتخر نـسبت             

بــه طــور کلــی مهمتــرین ). 9(بــه افــراد غیــر ورزشــکار مــی باشــد  
پاتوژنهای قارچی در استخر شامل درماتوفیـت هـا ومخمرهـا چـون          

شته ای مانند آسـپرژیلوس     کاندیدا آلبیکنس قارچهای ساپروفیت ر    
 ). 10(می باشند 

 مـورد درماتوفیـت از      9  در بررسی استخر های شهر اصفهان نیز        
کف استخر  و جالباسی جدا گردیده است، لیکن هیچ نمونه مثبتـی             

 استخر مـورد    4 نمونه از    60درآن مطاله نیز    . از آب جدا نشده است    
ی شـهر زنجـان     در بررسی استخر ها   ). 10(بررسی قرار گرفته است     

نیز همانند مطاله حاضر اپـی درموفـایتون فلوکـوزوم جـدا گردیـده              
در بررســی اســتخر هــای ایــسلند میــزان آلــودگی      ). 11(اســت 

ــوده اســت    ــه متفــاوت ب ــه از زنان درمــاتوفیتی جالباســی هــای مردان
اپیــدرموفیتون فلوکــوزوم کــه در ایــن بررســی شــایعترین      ).12(

ز جزء شایعترین عوامل کچلـی      درماتوفیت جدا شده بود در چین نی      
  ).13(کشاله ران در بین کارگران بوده است 

  :بنابراین پیشنهاد می شود که
  افراد مبتال به کچلی تا پایان درمان بیماری از سـالنهای کـشتی و                -

  .استخرها استفاده نکنند
  .شخصی در استخر ها استفاده شود)صندل(  از دمپائی-
ار استفاده سطوح و شیار های بـین          درسالنهای کشتی پس از هر ب       -

  .تشک بایستی ضد عفونی گردد
  .  قبل و بعد از استفاده از استخر از دوش استفاده گردد-

 تشکروقدردانی
 

بدین وسیله از سرکار خانم نسرین امیری تکنسین آزمایشگاه قـارچ           
 .شناسی پزشکی کمال  تشکر را داریم

  
  

  
  

 مکان

زنه و
 برداری

 کشتی استخر

 
 
 

 جمع
      

1030 30 700 300 
      

  
 

 گونه درماتوفیت
 
 

8  
)0078/0( 

0 4  
)0057/0( 

4  
)013/0(* 

اپی درموفیتون 
  فلوکوزوم

1  
)0009/0( 

0 1  
)0,0014( 

ترایکوفایتون  0
 وروکوزوم

9  
)088/0( 

0 5  
)007/0( 

4  
)013/0( 

  جمع
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