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Abstract
Background and Objectives: Public swimming pools' waters are
contaminated with a wide variety of pathogenic microorganisms and
are a suitable environment for transmission of different diseases. The
aim of this study was to investigate the microbial contamination of the
public swimming pools' waters with Escherichia coli and
Pseudomonas aeruginosa and to determine certain parameters such as
residual chlorine, pH, temperature and turbidity in these pools' waters
in Kermanshah.
Methods: In this descriptive, cross-sectional study, 129 water samples
were taken from all active pools in Kermanshah and their bacteriologic
and physicochemical properties were investigated. Phosphatase
alkaline (PHO-A) gene was used for molecular confirmation of E. coli
isolates, and exotoxin A (ETA) gene in PCR was employed to confirm
pathogenicity of P. aeruginosa isolates. Data were analyzed by chisquare and t-test. p<0.05 was considered to be level of significance.
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Results: This study indicated that pH, turbidity, and residual chlorine
were permissible in 72%, 22.5% and 85.3% of the samples. Of the total
samples, 10.9% and 12.4% were contaminated with E. coli and P.
aeruginosa, respectively. PCR results showed that 93.75% of P.
aeruginosa isolates carried ETA gene and all isolates of E. coli carried
PHO-A gene and were confirmed as E. coli. There was a significant,
direct correlation between microbial contamination and level of free
residual chlorine and temperature (p=0.001), but there was no
statistically significant association between microbial contamination
and level of turbidity and pH in the swimming pools' waters (p>0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that appropriate amount
of residual chlorine caused reduction in microbial contamination in the
public swimming pools' waters in Kermanshah.
Keywords: Swimming pools; Escherichia
aeruginosa; Polymerase chain reaction.
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بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهای عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس
آئروژینوزا و پارامترهای فیزیکی آنها در شهر کرمانشاه
1

افسانه حقمراد کورستی ،1راضیه نظری ،*1محسن زرگر

دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.

زمینه و هدف :آب استخرهاي عمومی شنا اغلب با انواعی از میکروارگانیسمهاي بیماريزا
آلوده بوده و محیط مناسبی جهت انتقال بیماريهاي مختلف میباشند .این تحقیق با هدف ارزیابی
آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و تعیین
پارامترهایی نظیر کلر باقیمانده ،pH ،دما و کدورت در آن انجام شد.
روش بررسی :در این تحقیق توصیفی  -مقطعی از تمامی استخرهاي فعال شهر کرمانشاه ،تعداد
 144نمونه آب تهیه و ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژیک آنها بررسی گردید .جهت
تأیید مولکولی جدایههاي اشرشیاکلی ،از ژن آلکالین فسفاتاز و بهمنظور بررسی بیماريزایی
جدایههاي سودوموناس آئروژینوزا ،از ژن اگزوتوکسین  Aدر روش  PCRاستفاده شد .دادهها با
استفاده از آزمون کاياسکوئر و تیتست تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداري ،کمتر از 5/50
در نظر گرفته شد.
یافتهها :در مطالعه حاضر ،pH ،کدورت و کلر باقیمانده به ترتیب در  44/0 ،14و  %50/3از

نمونهها در حد مجاز بود .از مجموع نمونهها 15/4 ،و  %14/2به اشرشیاکلی و سودوموناس
*

نویسنده مسئول مکاتبات:

آئروژینوزا آلوده بودند .نتایج  PCRنشان داد  %43/10جدایههاي سودوموناس آئروژینوزا ،واجد

راضیه نظری ،گروه میکروبشناسی،

ژن اگزوتوکسین  Aو تمامی جدایههاي اشرشیاکلی داراي ژن آلکالین فسفاتاز میباشند .همچنین

واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم،

بین آلودگی میکروبی آب استخرها ،کلر آزاد باقیمانده و فاکتور دما ،ارتباط مستقیم و معنیداري

ایران؛

وجود داشت ( ،)p=5/551اما بین آلودگی میکروبی آب استخرها ،کدورت آب استخر و ،pH

آدرس پست الکترونیکی:
nazari1102002@yahoo.com

ازنظر آماري ارتباط معنیداري وجود نداشت (.)p<5/50
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد در استخرهاي شناي شهر کرمانشاه ،کلر باقیمانده مناسب
باعث کاهش آلودگی میکروبی استخرها شده است.

تاریخ دریافت42/3/42 :

کلید واژهها :استخر شنا؛ اشرشیاکلی؛ سودوموناس آئروژینوزا؛ واکنش زنجیرهاي پلیمراز.

تاریخ پذیرش42/4/11 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Haghmorad Korasti A, Nazari R, Zargar M. Study of microbial contamination
of the public swimming pools with Escherichia coli and Pseudomonas
aeruginosa and their physical parameters in Kermanshah, Iran.
]Qom Univ Med Sci J 2016;10(7):65-73. [Full Text in Persian
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1گروه میکروبشناسی ،واحد قم،

چکیده

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...

افسانه حقمراد کورستی و همکاران

استخرهاي شنا بهعلت حضور اقشار مختلف جامعه ،محیط مناسبی

در نظر گرفت ( .)1از شاخصهاي مهم دیگر در بررسی کیفی

جهت انتقال انواع بیماريهاي باکتریایی ،ویروسی ،قارچی و

استخرهاي شنا ،اندازهگیري پارامترهاي فیزیکی نظیر کدورت،

انگلی بوده و تدوین معیارهاي بهداشتی ،بهمنظور جلوگیري از

 pHو کلر باقیمانده است.

بیماريهاي منتقله از آب آلوده نیز یکی از مهمترین عواملی است

کدورت در آب بهوسیله حضور ذراتی مانند رُس ،لجن ،ذرات

که در سالمسازي آب استخرها و سالمت شناگران تأثیر مستقیم

کلوئیدي و پالنکتونهاي میکروسکوپی ایجاد شده و معیاري از

دارد .در بررسی کیفی آب استخرهاي شنا ،عوامل فیزیکی و

توانایی آب براي پراکنش و جذب نور است .میزان کدورت

میکروبی جزء شاخصهاي بهداشتی کیفی آب استخرهاي شنا

استخر طبق استاندارد ،(Nephelometric Turbidity Unit) NTU

قرار گرفتهاند که رعایت استاندارد هریک از آنها در جلوگیري از

 5/0مـیبـاشـد .مهـمتـریـن اثـر کـدورت بـاال ،تحـریـک رشـد

بروز بیماريها ،نقش عمدهاي دارد .در شاخصهاي جدید عوامل

میکروارگانیسمهاست؛ زیرا میکروبها با اتصال به ذرات ،رشد

فیزیکی شامل کدورت pH ،و کلر باقیمانده ،عوامل میکروبی

سریعتري نسبت به حالتیکه در آب آزادند دارا هستند .یکی

شامل هترو پلیت کانت (یک معیار عمومی و غیراختصاصی براي

دیگر از اثرات کدورت باال ،افزایش مصرف مواد ضدعفونی

تعیین سطح میکروبی) ،شاخصهاي مدفوعی (نظیر کلیفرمهاي

است؛ زیرا باعث حفاظت میکروارگانیسمها از مواد ضدعفونی

مقاوم به گرما و اشرشیاکلی) ،سودوموناس آئروژینوزا و

میشود ( .)4تماس افراد با  pHباالي  11منجر به التهاب در چشم،

استافیلوکوکوس اورئوس میباشد ( .)1شاخصهاي مدفوعی براي

پوست و غشاي مخاطی میشود .تماس با  pHپایین نیز میتواند

بررسی آب استخر از نظر آلودگی با مدفوع ،شاخصهاي

منجر به آسیبهاي مشابه گردد .کاهش ( pHزیر  )4/0نیز باعث

غیرمدفوعی (نظیر سودوموناس آئروژینوزا) براي بررسی شرایط

آسیب شدید به اپیتلیوم میشود .همچنین براي ضدعفونی مؤثر

رشد در آب استخر و استافیلوکوکوس اورئوس براي تعیین ورود

آب با کلر ،ترجیحاً  pHباید کمتر از  5باشد .البته  pHآب

مواد غیرمدفوعی کاربرد دارند ( .)3،4در مطالعه  Mooreو

واردشده در شبکه لولهها میبایست طوري تنظیم گردد که حداقل

همکاران نشان داده شد سودوموناس آئروژینوزا ،عامل اتیولوژیک

خورندگی را دارا باشد .بهینه  pHدر موارد مختلف مطابق با

درماتیت و عفونت گوش در افراديکه در معرض آبهاي تفریحی

مصرف آب است ،ولی در کل یک محدوده  6/0-4/0در نظر

بودهاند میباشد .باوجود اینکه منبع غالب ورود سودوموناس

گرفته میشود (.)4

آئروژینوزا در آب استخر و جکوزي از طریق افراد آلوده است،

هالوژنها و مشتقات آنها مواد شیمیایی اولیهاي هستند که براي

ولی گرما و رطوبت محیط استخر میتواند در ایجاد آلودگی

کنترل فعالیتهاي میکروبی مورد استفاده قرار میگیرند.

مؤثر باشد ( .)2اگزوتوکسین  Aاین باکتري نیز بیشترین ارتباط را

رایجترین ترکیب شیمیایی براي ضدعفونی کردن آب استخرها،

با بیماريزایی آن دارد ( Dearaujo .)0و همکاران در برزیل نشان

کلر میباشد .تماس با کلر در انسان سبب تشدید حمالت آسم،

دادند خطر انتقال عفونتهاي استافیلوکوکی در آبهاي تفریحی با

ایجاد درماتیت و افزایش خطر ابتال به سرطان مثانه میشود .میزان

تعداد شناگران باال وجود دارد ،لذا دوش گرفتن قبل از استخر

کلر باقیمانده در آب استخر باید بین  1-3میلیگرم برلیتر باشد

میتواند در کاهش ورود استافیلوکوکوس اورئوس از طریق

(.)5

پوست به داخل استخر مؤثر باشد ( .)6چرخش مداوم آب استخر

با توجه به اینکه بازدید و کنترل آب استخرها بهطور گسترده و

از طریق فرآیند تصفیه (عبور از فیلترها) نیز به کنترل این باکتري

مستمر توسط بازرسین بهداشت محیط صورت میگیرد ،لیکن

در استخر کمک میکند .آلودگی با استافیلوکوک را میتوان با

کماکان گزارشهایی پیرامون بیماريهاي ناشی از استخرها وجود

نظافت مناسب محوطه اطراف استخر کاهش داد .براي

دارد .بنابراین ،تحقیق حاضر با هدف تعیین آلودگیهاي احتمالی

غیـرفعـالکـردن استـافیلـوکـوکـوس اورئـوس در استخـرهاي شنـا

آب استخرهاي عمومی شهـر کـرمـانشـاه از نظـر وجـود شـاخـص
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مقدمه

میتوان میـزان کلر باقیمانده استخر را بیشتر از  1میلیگرم برلیتر

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...

افسانه حقمراد کورستی و همکاران

میکـروبـی نظیـر اشـرشیاکـلی ،سـودومـوناس آئروؤینـوزا و نیـز

استخراج  DNAاز روش جوشاندن استفاده گردید ( .)15واکنش

پارامترهاي فیزیکی استخرهاي شنا انجام شد.

 PCRبراي تکثیر ژن آلکالین فسفاتاز با استفاده از پرایمرهاي
اختصاصی ژن (جدول شماره  )11( )1و ژنوم اشرشیاکلی جداشده

در این مطالعه توصیفی  -مقطعی از  14استخر عمومی و فعال شهر

از سویه استاندارد اشرشیاکلی ( ATCC 25922انستیتو پاستور

کرمانشاه در ساعات مختلف روز 144 ،نمونه آب تهیه گردید که

ایران-تهران) ،بهعنوان کنترل مثبت در واکنش  PCRاستفاده

 21نمونه از استخرهاي زنانه 24 ،نمونه از استخر مردانه و  34نمونه

گردید.

از استخرهاي  4سانسی جمعآوري شد .میزان  pHو کلر باقیمانده

واکنش  PCRبهصورت بازشدن اولیه در  42درجه سانتیگراد به

با استفاده ازکیت کلرسنج ( DPDساخت انگلستان) ،کدورت با

مدت  4دقیقه ،باز شدن در  42درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه،

دستگاه کدورتسنج (پرتابل  HACH 2100Qآمریکا) و دما

اتصال در  66درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه ،طویل شدن در 14

بهوسیله دماسنج لیزري (مدل  )testo830-T1در محل

درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه؛ بهصورت  30سیکل و

نمونهبرداري ،تعیین و در جدولی ثبت گردید .نمونهبرداري در

طویلشدن نهایی در  14درجه سانتیگراد به مدت  15دقیقه انجام

شیشههاي استریل دربدار به حجم  055میلیلیتر و طبق استاندارد

شد .پس از اتمام واکنش  ،PCRجهت بررسی کیفی محصول

ملی  2455انجام گرفت ( .)4نمونههاي جمعآوريشده در کنار یخ

 0 ،PCRمیکرولیتر از محصول واکنش  PCRبه همراه 0

به آزمایشگاه منتقل شدند .بررسی کلیفرمهاي مقاوم به گرما

میکرولیتر لودینگ بافر بر روي ژل آگارز  %5/5و در کنار مارکر

بهروش بیشترین تعداد احتمالی  4لولهاي در محیط کشت الکتوز

استاندارد با ولتاژ  55ولت الکتروفورز گردید.

براث شامل 3 :لوله با رقت  4برابر محیط کشت ( 46گرم برلیتر) و

براي جداسازي سودوموناس آئروژینوزا155 ،میلیلیتر از نمونه

جهت کشت 15میلیلیتر از نمونه آب استخر 3 ،لوله با رقت

استخر براساس استاندارد  5564بهوسیله دستگاه پمپ خأل و با

معمولی (  13گرم برلیتر) براي کشت  1میلیلیتر از نمونه آب و 3

استفاده از فیلتر(  5/20میکرون) ،صاف گردید و سپس فیلترها

لوله مجدداً با رقت معمولی براي کشت  5/1میلیلیتر از نمونه

روي محیط سیتریماید آگار کشت داده شدند ( .)14کلنیهاي

انجام شد .سپس لولهها در دماي  30-31درجه سانتیگراد به مدت

واجد پیگمان سبزرنگ ،انتخاب و در محیط کشت آگار مغذي

 42-25ساعت گرماگذاري شدند .درصورت مشاهده کدورت و

بهصورت خطی کشت داده شدند .در مرحله بعد ،پس از

گاز در محیط کشت الکتوز براث ،انتقال نمونهها به محیط کشت

رنگآمیزي گرم ،از تستهاي بیوشیمیایی (نظیر کاتاالز،

 ECبراث انجام گرفت .سپس با استفاده از جداول آماري،

اکسیداز ،تجزیه قند گلوکز در شرایط هوازي و بیهوازي ،اندول،

بیشترین تعداد احتمالی کلیفرمهاي گرماپاي و اشرشیاکلی

متیلرد ،وژزپروسکوئر ،مصرف سیترات ،اوره ،محیط کشت

در155میلیلیتر از نمونه محاسبه گردید .سپس لولههاي  ECبراث

 )TSIجهت شناسایی سودوموناس آئروژینوزا استفاده شد.

(EMB

درنهایت ،جهت بررسی بیماريزایی جدایههاي سودوموناس

 agarکشت داده شدند .در مرحله بعد ،پس از رنگآمیزي گرم از

آئروژینوزا ،از ژن اگزوتوکسین  Aدر روش  PCRو براي

کلنیها با جالي فلزي در محیط  ،EMB agarاز تستهاي

استخراج  ،DNAاز روش جوشاندن استفاده گردید ( .)15واکنش

بیوشیمیایی نظیر کاتاالز ،اکسیداز ،اندول ،متیلرد ،وژزپروسکوئر،

 PCRبراي تکثیر ژن اگزوتوکسین  ،Aبا استفاده از پرایمرهاي

مصرف سیترات ،اوره و محیط کشت  TSIجهت شناسایی

اختصاصی ژن (جدول شماره  )13( )1و ژنوم سودوموناس

اشرشیاکلی استفاده شد .جهت شناسایی مولکولی اشرشیاکلیهاي

آئروژینوزا جداشده از آب همراه با سایر مواد ،انجام شد (جدول

جداشده از نمونههاي آب استخر ،از روش  PCRبراي ژن آلکالین

شماره .)4

واجد کدورت و گاز ،در پلیت ائوزین متیلنبلو آگار (

فسـفـاتـاز (اختصـاصـی جنس و گــونـه اشـرشـیــاکـلـی) و بـراي
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روش بررسی

از آب همراه با سایر مواد انجام شد (جدول شماره .)4

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...

افسانه حقمراد کورستی و همکاران

جدول شماره  :1توالی پرایمرهای مورد استفاده در واکنش PCR
ژن

توالی

اندازه محصوالت PCR

pho F
pho R

GTG ACA AAA GCC CGG ACA CCA TAA ATG CCT
TAC ACT GTC ATT ACG TTG CGG ATT TGG CGT

453

GAC AAC GCC CTC AGC ATC ACC AGC
CGC TGG CCC ATT CGC TCC AGC GCT

341

Exo T F
Exo T R

مراجع
 Kongو همکاران (سال )1444
()11
 Khanو همکاران (سال )1442
()13

نمونه

کنترل منفی

 41/0میکرولیتر

 41/0میکرولیتر

ماده
Forward primer

 1میکرولیتر

 1میکرولیتر

Reverse primer

 1میکرولیتر

 1میکرولیتر

PCR Buffer

DNA

 10نانوگرم

5

H2O

5

 1میکرولیتر

 5/40میکرولیتر

 5/40میکرولیتر

Taq DNA Polymerase

از سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا

ATCC 27853

 155نمونه ( ،)%11/0کدورت غیرمجاز در محدوده 5/01-6/21

(انستیتو پاستور ایران  -تهران) ،بهعنوان کنترل مثبت در واکنش

داشتند .مقدار مجاز کدورت براي استخرها مطابق استاندارد ملی

 PCRاستفاده شد .واکنش  PCRبهصورت باز شدن اولیه در 40

ایران (به شماره  ،)4214کمتر از  5/0NTUمیباشد ( .)12میانگین

درجه سانتیگراد به مدت  4دقیقه ،باز شدن در  42درجه سانتیگراد

کدورت نمونههاي بررسیشده 1/44±1/55 ،بود .بین میانگین

بهمدت  1دقیقه ،اتصال در  65درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه،

کدورت نمونهها با میزان استاندارد ،اختالف معنیداري وجود

طویل شدن در  14درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه؛ بهصورت 30

داشت ( .)p>5/551از  144نمونه گرفتهشده؛ در  14نمونه

سیکل و طویلشدن نهایی در  14درجه سانتیگراد به مدت  1دقیقه

( ،)%12/1کلر باقیمانده کمتر از حدمجاز استاندارد در محدوده

انجام شد .پس از اتمام واکنش  ،PCRجهت بررسی کیفی

 5-5/6و در  115نمونه ( ،)%50/3میزان کلر باقیمانده در حد مجاز

محصول  0 ،PCRمیکرولیتر از محصول واکنش  PCRبه همراه 0

 1-3میلیگرم برلیتر بود .میزان کلر باقیمانده مطابق استاندارد،

میکرولیتر لودینگ بافر بر روي ژل آگارز  %5/5و در کنار مارکر

 1-3میلیگرم برلیتر میباشد ( .)12میانگین کلر آزاد باقیمانده

استاندارد با ولتاژ  55ولت ،الکتروفورز گردید.

نمونههاي بررسیشده 1/63±5/54 ،بود .بین میانگین کلر آزاد

اطالعات بهدستآمده در مراحل مختلف ،با استفاده از آزمون

باقیمانده نمونهها با میزان استاندارد ،اختالف معنیداري وجود

کاياسکوئر و تیتست در نرمافزار آماري  ،SPSSتجزیه و تحلیل

نداشت .از  144نمونه گرفتهشده ،حداقل دما در استخرهاي شنا،

آماري شدند .سطح معنیداري ،کمتر از  5/50در نظر گرفته شد.

 46درجه سانتیگراد و حداکثر دما 45 ،درجه سانتیگراد و میانگین
دما 41 ،درجه سانتیگراد بود .مقدار مجاز دماي استخر بین 42-45

یافتهها

درجه سانتیگراد در استخرهاي شنا میباشد ( .)12از مجموع

از  144نمونه 36 ،نمونه ( )%45داراي  pHغیرمجاز در محدوده

 144نمونه 21 ،نمونه ( )%31/5از استخرهاي زنانه 24 ،نمونه ()%35

 6/5-1/1بودند و  43نمونه ( pH ،)%14مجاز  1/4-5داشتند.

از استخرهاي مردانه و  34نمونه ( )%35/4از استخرهاي داراي 4

مقدار مجاز  pHبراي استخرها مطابق استاندارد ملی ایران

سانس زنانه  -مردانه تهیه شد .مقدار مجاز تعداد اشرشیاکلی در

(شماره  )4214بین  1/4-5میباشد ( .)12میانگین  pHنمونههاي

 155میلیلیتر آب براي استخرها ،مطابق استاندارد ملی ایران

بررسیشده  1/34±5/32بود .بین میانگین  pHنمونهها با میزان

(به شماره  )4214باید کمتر از  1باشد .همچنین مقدار مجاز

استاندارد ،اختالف معنیداري وجود نداشت .از  144نمونه،

بیشترین تعداد احتمالی کلیفرمهاي مقاوم به گرما نیز کمتر از 1

کـدورت  44نمـونـه ( )%44/0مجـاز در محـدوده  5/1-5/0بود و

میباشد (.)12
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جدول شماره  :2مواد واکنش PCR

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...

افسانه حقمراد کورستی و همکاران

( )%54/1فاقدآلودگی با اشرشیاکلی بودند و بیشترین تعداد

گردید .پس از تأیید فنوتیپی جدایهها با تستهاي بیوشیمیایی،

احتمالی کلیفرمهاي مقاوم به گرما در  155میلیلیتر آب ،کمتر از

حضور ژن آلکالین فسفاتاز در آنها با روش  PCRمورد بررسی

 1بود .از مجموع  144نمونه آب استخر 12 ،نمونه ( )%15/4داراي

قرار گرفت که تمامی  12جدایه اشرشیاکلی واجد باند  453جفت

آلودگی با این باکتري بود که بیشترین تعداد احتمالی کلیفرمهاي

بازي مربوط به ژن آلکالین فسفاتاز بود (شکل) ،بنابراین ،به روش

مقاوم به گرما در  155میلیلیتر آب ،بین  2-10تخمین زده شد.

مولکولی جنس و گونه آنها تأیید و بهعنوان اشرشیاکلی در نظر
گرفته شد.

5

4

3

2

1

1000bp

400bp

شکل :نتایج  )PCRستون  :1مارکر 100bp؛ ستون  :2کنترل مثبت؛ ستون  :7نمونه سودوموناس آئروژینوزا جداشده از استخر واجد ژن اگزوتوکسین A؛ ستون :4
کنترل مثبت؛ ستون  :9نمونه اشرشیاکلی جداشده از استخر واجد ژن آلکالین فسفاتاز؛ ستون  :5کنترل منفی.

از 21نمونه جمعآوريشده از استخرهاي زنانه؛  36نمونه (،)%51/5

استخر با اشرشیاکلی و کدورت آب استخر ،از نظر آماري ارتباط

سالم و  0نمونه ( )%14/4داراي آلودگی با اشرشیاکلی بود .از 24

معنیداري وجود نداشت .بین میزان آلودگی استخر با اشرشیاکلی

نمونه جمعآوريشده از استخر مردانه؛  20نمونه ( ،)%41/5سالم و

و  pHآب استخر نیز از نظر آماري ،ارتباط معنیدار نبود .از

 2نمونه ( )%5/4داراي آلودگی با این باکتري بود .در استخرهاي

مجموع  144نمونه آب استخر؛  113نمونه ( ،)%51/6سالم و 16

 4سانسی که بهصورت تصادفی از سانس زنانه و مردانه

نمونه ( ،)%14/2آلوده به سودوموناس آئروژینوزا بود .پس از تأیید

نمونهبرداري شد؛ از مجموع  34نمونه 32 ،نمونه ( ،)%51/4سالم و

جدایهها با تستهاي بیوشیمیایی ،در مجموع 16 ،جدایه

 0نمونه ( )%14/5داراي آلودگی با اشرشیاکلی بود .میزان

سودوموناس آئروژینوزا جدا شد .از مجموع  16جدایه

آلودگی اشرشیاکلی در استخر زنانه ،باالتر از استخر مردانه

سودوموناس آئروژینوزا 10 ،جدایه ( )%43/10واجد باند 341

گزارش شد ،ولی از لحاظ آماري ،ارتباط معنیداري بین میزان

جفت بازي مربوط به ژن اگزوتوکسین  Aو یک جدایه فاقد باند

آلودگی اشرشیاکلی استخر و نوع جنسیت افراد استفادهکننده از

مربوطه در  PCRبود (شکل شماره  .)1بنابراین 10 ،جدایه بهعنوان

آن ،وجود نداشت .میانگین کلر باقیمانده در نمونههاي آلوده با

جدایههاي بیماريزا شناخته شدند .از  21نمونه جمعآوريشده از

اشرشیاکلی 5/55 ،میلیگرم برلیتر و در نمونههاي سالم1/53 ،

استخر زنانه 30 ،نمونه ( ،)%50/2فاقد آلودگی و  6نمونه ()%12/6

میلیگرم برلیتر بود .بین میزان آلودگی اشرشیاکلی در استخرهاي

داراي آلودگی با سودوموناس آئروژینوزا بود .در استخر مردانه از

شنا با کلر باقیمانده ( ،)p>5/551همچنین فاکتور دما ،ارتباط

 24نمونه جمعآوريشده؛  23نمونه ( ،)%51/5فاقد آلودگی و 6

معنیداري وجـود داشت ( ،)p>5/551ولـی بیـن میـزان آلـودگـی

نمونه ( )%14/4داراي آلودگی با سودوموناس آئروژینوزا بود.
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در مطالعه حاضر ،از مجموع  144نمونه آب استخر 110 ،نمونه

بدین ترتیب از  144نمونه آب استخر12 ،جدایه اشرشیاکلی جدا

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...

افسانه حقمراد کورستی و همکاران

آلودگی و  2نمونه ( )%15/3داراي آلودگی با سودوموناس

میلیگرم برلیتر و در نمونههاي سالم 1/53 ،میلیگرم برلیتر بود.

آئروژینوزا بود .میزان آلودگی با باکتري سودوموناس آئروژینوزا

بین میزان آلودگی میکروبی در استخرهاي شنا با کلر باقیمانده و

در استخر زنانه باالتر از استخر مردانه گزارش شد ،ولی از لحاظ

دما ،ارتباط معنیداري وجود داشت ( ،)p=5/551ولی بین میزان

آماري ارتباط معنیداري بین میزان آلودگی با باکتري

آلودگی استخر با باکتريهاي اشرشیاکلی ،سودوموناس

سودوموناس آئروژینوزا استخر و نوع جنسیت افراد استفادهکننده

آئروژینوزا ،کدورت آب استخر و  pHاز نظر آماري ارتباط

از آن وجود نداشت.

معنیداري وجود نداشت (.)p<5/50

میانگین کلر باقیمانده در نمونههاي آلوده با باکتري سودوموناس

در مطالعه دیندارلو و همکاران (سال  )1354بر روي استخرهاي

آئروژینوزا 5/2 ،میلیگرم برلیتر و در نمونههاي سالم1/53 ،

عمومی شهر بندرعباس ،تعداد  52نمونه از نظر میکروبی مورد

میلیگرم برلیتر بود .بین میزان آلودگی میکروبی در استخرهاي

بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد  %53/32نمونهها pH ،مجاز

شنا با کلر باقیمانده ( ،)p>5/551همچنین فاکتور دما ،ارتباط

و  %15کل نمونهها داراي آلودگی با اشرشیاکلی هستند .وضعیت

معنیداري وجود داشت ( ،)p>5/551ولی بین میزان آلودگی

کلرزنی در %21/3موارد ،مطلوب و  ،%11/0نامطلوب بود (.)10

استخر با سودوموناس آئروژینوزا و کدورت آب استخر از نظر

مقایسه یافتههاي تحقیق حاضر با نتایج دیندارلو نشان میدهد از

آماري ،ارتباط معنیداري وجود نداشت .همچنین بین میزان

نظر  pHمجاز ،استخرهاي شهر بندرعباس ( )%53/32بیش از شهر

آلودگی استخر با سودوموناس آئروژینوزا و  pHآب استخر از نظر

کرمانشاه ( )%14داراي  pHمجاز بودهاند .از نظر کلر باقیمانده در

آماري ،ارتباط معنیداري مشاهده نشد.

شهر کرمانشاه نیز  %50/3موارد مطلوب بوده ،درصورتیکه در
شهر بندرعباس %21/3 ،مطلوب گزارش شده است .همچنین میزان

بحث

آلودگی آب استخرهاي شنا در شهر کرمانشاه با باکتري

استخرهاي شنا بهعنوان یکی از مراکز تفریحی که ارتباط مستقیمی

اشرشیاکلی %15/4 ،و پایینتر از شهر بندرعباس ( )%15بوده است،

با گروههاي مختلف انسانی دارند؛ یک منبع بالقوه انتشار

ولی در هر دو تحقیق ،ارتباط مستقیم و معنیداري بین آلودگی

آلودگیها بوده که درصورت عدم توجه به مسائل بهداشتی

میکروبی و کلر آزاد باقیمانده مشاهده میشود.

میتوانند منبع انتقال و شیوع بیماريهاي مختلف محسوب گردند

در مطالعه دیگري توسط نقاب و همکاران (سال  )1350در شهر

( .)3در تحقیق حاضر  pHدر  %14وکدورت در  %44/0از نمونهها

شیراز ،آلودگی استخرهاي روباز و سرپوشیده با گروههاي ویژهاي

در حد مجاز بود .از نظر کلر باقیمانده %50/3 ،نیز در محدوده

از باکتريها و ارتباط بین درجه آلودگی و مقدار میانگین کلر

پیشنهادي قرار داشتند .میانگین دما در استخر 41 ،درجه سانتیگراد

باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد  %01/3کل

بود .در استاندارد ملی ایران (به شماره  ،)4214ویژگیهاي

نمونهها به سودوموناس آئروژینوزا آلوده بودهاند که  %46/3آن

باکتریولوژیکی استخرهاي شنا اینگونه توصیف شده است که در

مربوط به استخرهاي سرپوشیده و  %03/4آن مربوط به استخرهاي

 155میلیلیتر ،تعداد اشرشیاکلی میبایست کمتر از  1و

روباز میباشد .بهعالوه %16/6 ،کل نمونهها نیز به اشرشیاکلی

سودوموناس آئروژینوزا نیز باید کمتر از  1در  155میلیلیتر باشد

آلوده بودهاند .میانگین مقدار کلر باقیمانده براي نمونههاي آلوده با

( .)12در تحقیق حاضر میزان آلودگی آب استخرهاي شنا در شهر

سودوموناس آئروژینوزا 5/20 ،میلیگرم برلیتر و در نمونههاي

کرمانشاه با باکتريهاي اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا به

غیرآلوده 1/50 ،میلیگرم برلیتر برآورد شد ( .)16مقایسه یافتهاي

ترتیب  15/4و  %14/2به دست آمد .میانگین کلر باقیمانده در

این مطالعه و نتایج تحقیق نقاب و همکاران نشان میدهد میزان

نمونههاي آلوده با باکتري سودوموناس آئروژینوزا 5/2 ،میلیگرم

آلودگی به باکتري سودوموناس آئروژینوزا در کرمانشاه%14/2 ،

برلیتر و در نمونههاي سالم 1/53 ،میلیگرم برلیتر بود.

و در شهر شیراز %46/3 ،در استخرهاي سرپوشیده بوده است.
3
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در استخرهاي  4سانسی از  34نمونه؛  30نمونه ( ،)%54/1فاقد

میانگین کلر باقیمانده در نمونههاي آلوده با اشرشیاکلی5/55 ،

بررسی آلودگی میکروبی آب استخرهاي عمومی شنا با اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و ...
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همچنین در تحقیق حاضر میزان آلودگی استخرها با اشرشیاکلی،

باقیمانده در اوهایو 5/5 ،میلیگرم برلیتر بوده که این میتواند

15/4و در شیراز %16/6 ،بوده که میزان پایین بودن آلودگی با

عامل اصلی در افزایش این آلودگی باشد.

باکتريهاي سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیاکلی در کرمانشاه
نوع منبع آب تأمینکننده استخرهاي شنا باشد .همچنین در هر دو

نتایج این مطالعه نشان داد در استخرهاي شناي شهر کرمانشاه ،کلر

تحقیق ،ارتباط مستقیم و معنیداري بین آلودگی میکروبی و کلر

باقیمانده مناسب باعث کاهش آلودگی میکروبی استخرها شده

آزاد باقیمانده مشاهده گردید.

است .در موارديکه در استخر ،آلودگی باکتریایی مشاهده شود،

در مطالعه  Jonathanو همکاران از 05نمونه جمعآوريشده از 5

احتماالً ناشی از تعداد باالي شناگران ،شلوغی دوشها و عدم

استخر سرپوشیده (از مارس سال  4554تا آوریل سال  )4515در

استحمام شناگران قبل از ورود به استخر است .همچنین کنترل

ایالت اوهایو آمریکا %41 ،به باکتري سودوموناس آئروژینوزا

مداوم عواملی مانند  ،pHکدورت ،سطح مناسب گندزدا،

آلوده بودند و میانگین کلر باقیمانده 5/5 ،میلیگرم برلیتر و دماي

دوشگرفتن شناگران قبل از ورود به استخر و کنترل تعداد

استخر حداقل  40/4و حداکثر  34/2درجه سانتیگراد بود (.)11

شناگران توسط متصدیان استخر میتواند تأثیر بسیار زیادي در

مقایسه این پژوهش و تحقیق انجامگرفته در آمریکا نشان میدهد

کاهش آلودگی میکروبی استخرهاي شنا داشته باشد .نگهداري

استخرهاي شنا در شهر کرمانشاه %14/2 ،و در اوهایو آمریکا%41 ،

میزان کلر باقیمانده در حد مناسب و نظافت روزانه نیز میتواند در

آلوده به باکتري سودوموناس آئروژینوزا بودهاند .میانگین کلر

کنترل سودوموناس آئروژینوزا در استخرهاي شنا و محیطهاي

باقیمانده در کرمانشـاه 1/63 ،میلـیگـرم بـرلـیتـر و میـانگـین کـلـر

تفریحی آبی مؤثر باشد.
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