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چكیده
زمینه و هدف :بیماری سیستیک فايبروزيس ،يک اختالل منوژنیک است که به صورت چند سیستمي تظاهر پیدا ميکند .از آنجا که
دمیارهای مورد استفاده اين بیماران که بعضاًً چندين بار در روز مورد استفاده قرار ميگیرد و بسیاری از آنها نحوه شست و شو و
تمیز کردن آن را نميدانند که ميتواند محل مناسبي برای رشد باکتریها باشد .لذا هدف از اين مطالعه تعیین بررسي میزان آلودگي
و همچنین اثر آموزش بر رشد میكروارگانیسمها در درون دمیارهای کودکان مبتال به سیستیک فايبروزيس بود.
روش بررسي :اين يک مطالعه نیمه تجربي ميباشد که در سال  1044انجام شد 34 .نفر از کودکان مبتال به بیماری سیستیک
فايبروزيس مراجعه کننده به درمانگاه امام رضا (ع) به عنوان نمونه مقدماتي وارد مطالعه شدند و در مرحله نخست نمونه کشت از
خلط و سطح داخلي دمیار اين بیماران گرفته شد .سپس به بیماراني که کشت مثبت دمیار داشتند روش شستشوی دمیار به صورت
روزانه پس از هر بار استفاده و غوطهوری در محلول سرکه استريل به مدت  74دقیقه و سپس آبكشي و خشک کردن به صورت
خود به خودی در محل گذر هوا و آفتاب دوبار در هفته آموزش داده شد و مجدداًً بعد از چهار هفته پرسشنامه اولیه مجدداًً برای
بیماران تكمیل شد و تغییر وضعیت بالیني نیز مورد بررسي قرار گرفت .دادهها با استفاده از آزمونهای آماری کای اسكوئر ،تي
تست و تي مستقل تجزيه و تحلیل شدند.
يافتهها :در اين مطالعه  34بیمار( 11پسر و  11دختر) با میانگین سني  2/51سال(بیشترين سن  11سال و کمترين  1/5سال) مورد
مطالعه قرار گرفتند .شیوع آلودگي دمیارها در اين مطالعه  00/0درصد و به ترتیب؛ پسودوموناس ايروژنیزا( 13/3درصد)،
استافیلوکوکوس اپیدرمیس( 13/3درصد) ،کلبسیال پنمونیه( 2/0درصد) و آسپیرژيلوس( 2/0درصد) بود .آلودگي دمیارها در اين
مطالعه رابطهای با متغیرهای دموگرافیک و بالیني بیماران نداشت .پس از يک دوره  0هفتهای شستشوی دمیار و آموزش خانوادهها
جهت رعايت بهداشت دمیار مجدد از دستگاه کودکان کشت انجام شد که تمامي کشتها منفي شدند.
نتیجهگیری :آلودگي دمیارهای مورد استفاده بیماران يک يافته نسبتاًً شايع ميباشد( 00/0درصد بیماران) و ميتوانند به عنوان
منبعي برای عفونتهای میكروبي عمل کنند .همچنین اين مطالعه ارتباط بین آلودگي دمیار و تشديد ريوی و همچنین نقش مؤثر
آموزش بهداشت و شستشوی منظم دمیارها در کودکان مبتال به فیبروز کیستیک را تأيید ميکند.
واژههای کلیدی :میكروارگانیسم ،دمیار ،کودکان ،سیستیک فايبروزيس
*نويسنده مسئول :محمد اشكان مصلحي ،شیراز ،دانشگاه علوم پزشكي شیراز ،بیمارستان نمازی ،گروه کودکان
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هم برای مديريت عفونتهای مزمن استفاده مـيشـود.

مقدمه
سیستیک فـايبروزيس( )1يـک بیمـاری ژنتیكـي

مزايای استفاده از دمیـار و نبـواليزر در درمـان ايـن

اتوزومال مغلـوب بـا درگیـری چنـد ارگـان بـوده کـه

بیماران تحويل موثر دارو ،استفاده آسـان و عـوار

معموالًً به صورت عفونتهای تنفسي راجعه ،مشـكالت

جانبي کمتر نسبت به درمان سیستمیک ميباشد(.)2

.1

گوارشي و ناباروری در مردان تظاهر مـييابـد(3ــ.)1

با وجود پیشـرفتهـای بسـیار در زمینـه ايـن

اين بیماری شـايعتـرين اخـتالل اتـوزومي مغلـوب در

گونه درمانها ،پروتكلهای محدودی در مورد رعايـت

کودکان ميباشد به طوری که در اروپا  1مورد در هر

بهداشت دسـتگاههـايي مثـل دمیـار ارايـه مـيشـود و

 7544کودک را درگیر مي کند(.)0

دستورالعملهای موجود نیز بعضاًً گیج کننـده هسـتند.

علت بـروز ايـن بیمـاری جهـش در ژن تنظـیم

در مطالعهای جهت بررسـي رشـد میكروارگانیسـمهـا

کننده هدايت بین غشايي فیبروز کیستیک( )7ميباشد که

درون دمیار مبتاليان به آسم انجام شد .سـودوموناس

بر روی بازوی بلند کروموزوم شماره  2قرار دارد(.)5

آيروژنیزا ،کلبسیال پنومونیه و استاف ارئـوس ،شـايع

اين جهش ژنتیكي موجب اخـتالل در انتقـال يـون کلـر،

ترين باکتریهايي بودند که از نمونه کشت دمیارها بـه

تغلیظ ترشـحات راههـای هـوايي و در نتیجـه اخـتالل

دســت آمدنــد .پــس از آمــوزش بــه خــانوادههــا جهــت

سیستم موکوسیلیاری و انسـداد راههـای هـوايي مـي

شستشوی مناسب دمیارهـا بعـد از هـر بـار اسـتفاده

شـــود و شـــرايط مناســـبي را بـــرای کلونیزاسـ ـیون

مشاهده شـد کـه میـزان آلـودگي باکتريـايي بـه طـرز

میكروارگانیسمها و عفونتهای مكرر ريوی فراهم مي

چشمگیری کاهش يافت(.)1

کند .به همین دلیل حدود  14درصد بیمـاران مبـتال بـه

از آنجا که کودکان مبتال به بیمـاری سیسـتیک

سیستیک فايبروزيس دچار درگیریهای مكـرر ريـوی

فـايبروزيس دچـار اخـتالل در دفـع ترشـحات تنفسـي

ميشوند( .)0از ساير عاليم همراه اين بیماری ميتـوان

هستند ،ريه و سیستم تنفسي آنها محل مناسبي بـرای

به پوست شورمزه ،سرفه همراه با خلط ،عفونـتهـای

رشد باکتریها و در نتیجه عفونتهای مكـرر و مـزمن

تنفسي پايدار مثل پنوموني و برونشـیت ،تنگـي نفـس،

ريهها و سینوسهـا اسـت .از طرفـي تشـديد درگیـری

نارسايي رشد ،وزنگیری نامناسب ،اسهال ،يبوسـت و

ريوی پیامدهای منفي بر عملكرد غیـر قابـل جبـران در

مدفوع چرب و بدبو و درگیری کبد اشاره کرد(.)0

ريه کودکان در حال رشد به صـورت برونشـكتازی و

درمانهای کنوني سیستیک فايبروزيس عموماًً

اتلكتـازی دارد و میـزان قابــل تــوجهي از انــرژی بــدن

در جهــت تســكین عالي ـم بیمــاران اســت .درمــانهــای

صرف مقابله با اين تشديدها ميشود و ايـن در حـالي

استنشــاقي بــه طــور گســتردهای در مــديريت درمــاني
روزانه سیستیک فايبروزيس هم برای ترشح مخاطي و
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است که جذب چربي به عنوان مهـمتـرين منبـع تـأمین

بعد اخذ رضايت کتبي از والدين وارد مطالعه شدند .در

انرژی در اين بیماران همراه با بـي اشـتهايي و کمبـود

مرحلــه اول از بیمــاران خواســته شــد پــس از آخــرين

ويتامینهای محلول در چربي اين مشـكل را دوچنـدان

مرتبه استفاده از دمیار بدون تمـاس دسـت بـه سـطح

م ـيکنــد و از طــرف ديگــر بــار مــالي و روان ـي قابــل

داخل ـي دمی ـار ،دســتگاه مــورد نظــررا بــه آزمايشــگاه

تـــوجهي را بـــر خـــانواده و سیســـتم مراقبـــتهـــای

تحويل دهند .در آزمايشگاه با اسـتفاده از يـک سـوآب

بهداشتي تحمیل خواهد کرد ،لـذا قطـع چرخـه معیـوب

استريل که ابتدا به وسیله آب مقطـر اسـتريل مرطـوب

عفونتـ ضعفـ عفونت بیشتر ،مـيتوانـد راهـي بـرای

شده بود از سطح داخلي دمیارها نمونـه گرفتـه شـد و

ساماندهي وضعیت عمومي اين بیماران و خانواده آنها

همزمان نیز نمونه خلط نیز جمعآوری و جهت کشت و

محسوب گردد .با توجـه بـه شـرايط ويـژه خـانوادگي

حساسیت آنتيبیوگرام تهیه گرديد .سپس به بیمـاراني

اکثر اين بیماران و نبود درمان قطعي ،مسـلماًً بررسـي

که کشت دمیار آنها مثبت کزارش گرديـد ،شستشـو و

و به کارگیری روشهای درماني ارزان و در دسـترس

نگهــداری صــحیح دمی ـار آمــوزش داده ش ـد .برنامــه

به منظور کاستن از تشـديد و حمـالت عفـوني در ريـه

شستشو به صورت روزانه با آب و خشک شدن خـود

کودکان مبتال ضروری مـيباشـد .لـذا ايـن مطالعـه بـا

به خودی درجا ظرفي و بدون اسـتفاده از حولـه و يـا

هدف تعیین بررسي میزان آلودگي و اثـر آمـوزش بـر

دستمال کاغذی پـس از هـر بـار اسـتفاده و هـمچنـین

رشد میكروارگانیسمهـا در درون دمیارهـای کودکـان

غوطــه وری دمی ـار در ظــرف حــاوی محلــول ســرکه

مبتال به سیستیک فايبروزيس انجام شد.

استريل به مدت  74دقیقـه و سـپس آبكشـي و خشـک
کردن به صورت خودبه خـودی در محـل گـذر هـوا و

روش بررسي

آفتاب به صورت دوبار در هفتـه انجـام شـد .پـس از

اين يک مطالعه نیمـه تجربـي مـيباشـد کـه در

چهار هفته پرسـش نامـه اولیـه مجـدداًً بـرای بیمـاران

سال  1044بر روی کودکان مبتال به بیماری سیستیک

تكمیـل شــد و تغییـر وضــعیت بـالیني بیمــاران ،تعــداد

فــايبروزيس مراجعــه کننــده بــه درمانگــاه امــام رضــا

حمالت سرفه و میزان خلـط در طـول روز بـه عنـوان

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شیراز انجام شـد34 .

معیارهــای تشــديد ري ـوی ثبــت گردي ـد .رونــد کنتــرل

نفر از کودکان مبتال که همگي دارای کشت مثبت خلـط

بیمــاری و اطمینــان از بــه کــارگیری روش صــحیح

يا گلو بودند به عنوان نمونه مقـدماتي انتخـاب شـده و

شستشو دمیارها به صـورت هفتگـي بـه وسـیله فـو

پــس از جمــع آوری اطالعــات اولی ـه موگرافی ـک ،ســن

تخصص ريه اطفال مورد بررسـي قـرار گرفـت و هـم

تشخیص عاليم بیماری در زمان مطالعه ،نوع داروهای

چنین به روش قبل ،مجدداًً کشت از دمیار بیمار تهیه و

مورد استفاده و نتیجه نمونه کشـت گلـو و يـا خلـط و

به آزمايشگاه ارسال شد .معیارهای خـروج از مطالعـه
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نبود.

شامل؛ انصراف بیمار از ادامه شرکت در مطالعه ،ابـتال

تشخیص بیماری با آلودگي دمیارها نیز معنيدار

به بیماری ريوی ديگر ،عدم رضايت بـرای کشـت ،بـه

میانگین تعـداد دفعـات بسـتری در بیمـاران بـا کشـت

همراه نیاوردن دسـتگاه و عـدم مراجعـه بـرای کشـت

مثبت( )1/71 ± 0/23به میزان معنيداری از بیماران بـا

مجدد در نظرگرفته شد.

کشــت منفــي( ) 7/13±7/01بیشــتر بــود(.)p=4/441

دادههای جمـعآوری شـده بـا اسـتفاده از نـرم

می ـانگین حمــالت ســرفه در بیمــاران بــا کشــت مثبــت

افزار  SPSSو آزمونهـای آمـاری کـای اسـكوئر ،تـي

 12/15±0/72و در بیماران با کشت منفي 0/01±7/30

تست و تي مستقل تجزيه و تحلیل شدند.

گزارش شد که ايـن تفـاوت در بـین بیمـاران معنـيدار
بود(.)p=4/4441
نتیجــه آخــرين کشــت گلــو 1نفــر( 3/3درصــد)

يافتهها
در اين مطالعه جمعا  34بیمـار( 11دختـر و 11

اســتافیلوکوکوس بتــا همولتیــک 7 ،نفــر( 0/2درصــد)

پسر) مورد بررسي قرار گرفتند .میانگین سني جامعـه

کانديدا البیكانس 0 ،نفر( 74درصـد) کلبسـیال پنمونیـه،

مورد مطالعـه  2/03 ± 0/41سـال بـود .میـانگین سـن

 17نفر( 04درصد ) سودوموناس ائروژينوزا و  1نفـر

کودکان در زمان تشخیص نیز  1/51 ± 1/13سال بود.

( 34درصد) استافیلوکوکوس ارئوس گـزارش گرديـد.

از  34بیمــار مــورد مطالعــه 20/02 ،درصــد بــه روش

ارتباط معنيداری بین نتیجه آخرين کشت گلو با رشـد

تست عر و  73/33درصد بـه روش تسـت عـر بـه

میكروارگانیسمهـا در درون دمیـار بیمـاران مبـتال بـه

همراه تست ژنتیک تشخیص داده شده بودند .میـانگین

سیستیک فايبروزيس وجود نداشـت( .)p=4/074از 34

سابقه دفعات بستری نیز حدود  5/14± 0/15بار بـود.

بیمار مورد مطالعـه 32/5 ،درصـد جنتامايسـین72/5 ،

درصد آلودگي دمیارها در اين مطالعه  0060درصـد و

درصــد هايپرتونی ـک 17/5 ،درصــد توبرامايس ـین14 ،

به ترتیب ؛ پسـودوموناس ايروژنیـزا (  13/3درصـد)،

درصــد ســالبوتامول 14 ،درصــد آمیكاســین و 7/5

اســتافیلوکوکوس اپی ـدرمیس ( 13/3درصــد) ،کلبس ـیال

درصد آتروونت به صورت استنشـاقي اسـتفاده مـي-

پنمونیه( 2/0درصد) و آسپیرژيلوسـیس ( 2/0درصـد)

کردند .ارتبـاطي بـین داروی مصـرفي و کشـت مثبـت

بود .در اين مطالعـه رابطـه متغیرهـای دموگرافیـک بـا

دمیار گزارش نشد .از  10نفری که نتیجه کشت دمیـار

آلودگي دمیار نیز مورد بررسي قرار گرفـت .میـانگین

آنهــا مثبــت شــده بــود 2 ،نفــر دارای میكروارگانیســم

سني کودکان با کشت دمیار مثبت  0/27±3/42سال و

يكسان با کشت گلـو و  2نفـر دارای میكـرو ارگانیسـم

میانگین سني ساير کودکـان  1/03 ± 0/20سـال بـود.

متفاوت با کشت گلو بودند کـه طبـآ آنالیزهـای انجـام

ارتباطي میـان سـن و رشـد میكروارگانیسـمهـا يافـت

شده نتیجه کشت گلو و کشت دمیار ارتباط معنيداری

نشد( .)p=4/322رابطه بـین جنسـیت و سـن در زمـان

نداشت( .)p=4/712ارتباط بین میزان استفاده از دمیـار
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و رشد میكرو ارگانیسـمهـا در درون دمیـار بیمـاران

سیستیک فايبروزيس ،وجود دارد و شستشوی روزانه

مبتال به سیسـتیک فـايبروزيس در جـدول  1گـزارش

احتمال رشد و کلونیزاسیون میكروارگانیسم را تا حـد

شده است .همانطور که ديده مـيشـود ارتبـاط معنـي

زيادی کاهش ميدهد.

داری بـــین میـــزان اســـتفاده از دمیـــار بـــا رشـــد

از 11بیمار دارای کشت مثبـت 71/03 ،درصـد

میكروارگانیسمهـا در درون دمیـار بیمـاران مبـتال بـه

به ايمیپنم 2/10 ،درصد به توبرامايسین 75 ،درصد بـه

سیستیک فايبروزيس ديده نشد.

مــروپنم 71/03 ،درصــد بــه کوتريماکســازول2/10 ،

از  34بیمــار مــورد مطالعــه 70 ،نفــر( 10/02

درصد بـه سفكسـیم 3/52 ،درصـد بـه کلیندامايسـین،

درصد) دمیار را شستشو مي کردند .بـین شستشـوی

 2/10درصـــد بـــه ونكومايسـ ـین 3/52 ،درصـــد بـــه

دمی ـار و رشــد میكــرو ارگانیســمهــا در درون دمی ـار

آمیكاســین و  3/52درصـــد بـــه سیپروفلوکساســین

بیماران مبتال به سیستیک فايبروزيس رابطه معنـيدار

حساس بودند .به عالوه  71/45درصـد از بیمـاران بـه

وجود داشت( .)p=4/432از  70بیماری که شستشـوی

جنتامايســین 71/45 ،درصــد بــه آمیكاســین71/45 ،

دمیار انجام داده بودند 34/22 ،درصـد بـا آب70/17 ،

درصــد بــه سیپروفلوکساســین 13/10 ،درصــد بــه

درصد با آب و مايع ظرفشويي و  07/31درصد با آب

سفترياکسون 5/70 ،درصد به سفكسیم 5/70 ،درصـد

و سرکه شستشو ميکردند .بین نوع شستشو و رشـد

به آزيترومايسین 7/03 ،درصـد بـه کوتريماکسـازول،

میكرو ارگانیسمها در درون دمیـار بیمـاران مبـتال بـه

 5/70درصد به کلیندامايسین و 5/70درصـد بـه تمـام

سیســتیک فــايبروزيس نیــز رابطــه معنــيدار وجــود

سفالوسپرينها مقاوم بودنـد .ارتبـاط معنـيداری بـین

داشت( .)p=4/432در بیماراني که دمیار خود را بـا آب

حساسیت و مقاومت آنتيبیوتیكي و نـوع شستشـو در

و سرکه شستشو ميدادند هیچ کشـت مثبتـي گـزارش

بیماران مبتال به سیستیک فايبروزيس ،مشاهده نشـد.

نشد .از  70بیماری کـه شستشـوی دمیـار انجـام داده

نتیجه تست دوم  10بیماری که نتیجه کشت آنها مثبـت

بودند 52/01 ،درصد به صورت روزانه 34/22 ،درصد

شده بود و تحت آموزش شستن دمیار بـا اسـتفاده از

هفتگي و  11/50درصد ماهانـه دمیـار را مـيشسـتند.

سرکه استريل به صورت روزانه قـرار گرفتـه بودنـد،

ارتبـــاط بـ ـین میـ ـزان شستشـــوی دمیـ ـار و رشـــد

منفي گزارش شد .میانگین حمالت سرفه قبل و بعـد از

میكروارگانیسمها دردرون دمیار در جدول  7خالصـه

آموزش شستشو دمیار با آب و سرکه نیز در جدول 3

شده است.

نشان داده شده است .همـانگونـه کـه ديـده مـيشـود

با توجه بـه مقـدار

p=4/445

بـه دسـت آمـده

ارتباط معنيداری بین میزان شستشوی دمیار با رشد

میزان حمالت سرفه پس از شسشـو بـه میـزان معنـي
داری کاهش يافت(.)p=4/441

میكروارگانیسمهـا در درون دمیـار بیمـاران مبـتال بـه
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جدول  :1ارتباط بین میزان استفاده از دمیار و رشد میكروارگانیسمها در درون دمیار بیماران
رشد میكرو ارگانیسم ها دردرون دمیار
متغیر
میزان استفاده از

روزانه

دمیار

 7تا  3بار در هفته

مثبت

منفي

تعداد( درصد)

تعداد( درصد)

)17/1(13

)12/5(10

)2/1(1

)17/5(7

سطح معنيداری

*4/557

* آزمون دقیآ فیشر

جدول  :7ارتباط بین میزان شستشوی دمیار و رشد میكرو ارگانیسم ها دردرون دمیار
رشد میكرو ارگانیسم ها دردرون دمیار بیماران مبتال به سیستیک فايبروزيس
متغیر

مثبت

منفي

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

)74(7

)11/7(13

روزانه

سطح معنيداری

میزان
شستشوی

هفتگي

)54(5

)11/1(3

ماهانه

)34(3

4

*4/445

دمیار

*آزمون دقیآ فیشر

جدول  :3مقايسه میانگین حمالت سرفه قبل و بعد از آموزش شستشودمیار با آب و سرکه

حمالت
سرفه

مینیمم

ماکزيمم

انحراف معیار  ±میانگین

قبل از مداخله

2

31

12/15 ± 0/72

بعد مداخله

7

2

0/10 ± 1/01

سطح معنيداری

4/441

*آزمون ويلكاکسون

در بیمارســتان داشــتند ،امــا امــروزه آنهــا داروهــای

بحث
از آنجا که کودکان مبتال به بیمـاری سیسـتیک

استنشاقي را از طريآ دمیـار يـا نبواليزرهـای خـانگي

فايبروزيس دچـار اخـتالل در دفـع ترشـحات تنفسـي

دريافت ميکنند .به همین دلیـل ،دمیـار مـورد اسـتفاده

هستند ،ريه و سیستم تنفسي آنها محل مناسـبي بـرای

اين بیماران نیز ميتواند محـل مناسـبي جهـت رشـد و

شـامل

تكثیر باکتریها باشد .آلودگي نبواليزرهای خـانگي در

؛کلونیزاسیون مزمن و عفونت دستگاه تنفسي است(14

بیماران مبتال به  CFدر پژوهشهای محدودی گـزارش

و .)1در گذشته ،بیماران مبتال به  CFنیـاز بـه بسـتری

شده است(17و . )11در اين پژوهش همچنین مشـاهده

رشد باکتری است .بیماری ريوی مرتبط با
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شده است که کاهش تماس بیماران با انواع عفونـتهـا

دمیار و آلودگي آن با میكروارگانیسـمهـا يافـت نشـد.

در بهبــود عاليـم آنهــا و کــاهش شــدت بیمــاری نقــش

پژوهشهای گذشته نشان دادند که يكـي از متغیرهـای

مؤثری دارد( 10و .)13لذا هدف از ايـن مطالعـه تعیـین

مهم در آلودگي نبواليزرها مدت زمان طوالني استفاده

بررســي میــزان آلــودگي و اثــر آمــوزش بــر رشــد

از نبواليزرها اسـت .مـدت زمـان طـوالني اسـتفاده از

میكروارگانیسمها در درون دمیارهای کودکان مبتال به

نبواليزرهای خانگي ممكن است باعث ايجاد شكاف در

سیستیک فايبروزيس بود.مطالعه حاضر نشان داد کـه

سطح دستگاه شده و احتمال آلودگي را افـزايش دهـد،

دمیارهای مورد استفاده کودکـان مبـتال بـه  CFآلـوده

بنابراين اين نبواليزرها پس از مـدت زمـان مشخصـي

هستند .آلودگي دمیار مشاهده شده در مطالعه حاضـر

کــه بــه وس ـیله ســازندگان توص ـیه شــده اســت باي ـد

نزديک به يافتههای گزارش شده در مطالعه دال زونا و

تعويض شوند .مطابآ اين فرضیه تصـور مـيشـد کـه

همكاران بود(.)15

اســتفاده مكــرر از نبواليزرهــا نی ـز م ـيتوانــد موجــب

تفاوت اندک میان نتايج حاصل از اين پژوهش

استهالک اين دستگاه و در نتیجه آلـودگي بیشـتر آنهـا

ها ميتواند به دلیل جمعیت مختلـف مطالعـه کشـور و

شود ،اما در مطالعه حاضر مشاهده شـد کـه ارتبـاطي

سطح دانش مربوط به بهداشـت و نگهـداری نبـواليزر

میان تعـداد دفعـات اسـتفاده و آلـودگي دمیـار وجـود

باشــد .میــزان کمتــر از آلــودگي نبــواليزر در برخــي

ندارد و عدم وجود ارتباط بین اين دو متغیر مـيتوانـد

پژوهشها نیز ميتواند به اين دلیل باشد که جمعآوری

به علت تعداد اندک افراد مورد مطالعه

باشد.

اسمیر خلط در اين پژوهشهـا در خانـه انجـام شـد و

میكروارگانیســم اصــلي در مطالعــه حاضــر

نمونهها قبل از تجزيه و تحلیل در دمای اتا نگهـداری

سودوموناس ائروژينوزا بود که هم از دمیار و هـم از

شدند که خود ميتواند نتايج کشت را تغییر دهـد(.)10

ترشحات تنفسي بیماران جدا شده بود .اين امر اهمیـت

در مطالعه حاضر نمونهها بالفاصله پس از جمعآوری

غربــالگری و ريشــه کن ـي ســويههــای ســودوموناس

به محیط کشت مناسب منتقل شدند که اين مسئله يكـي

ائروژينوزا را برجسته مي کند و با پژوهشهای ديگـر

از نقاط قوت مطالعه فعلي در مقايسه با ساير پـژوهش

کــه نشــان مــيدهــد نبواليزرهــای خــانگي اغلــب بــا

ها به شمار

ميرود.

میكروارگانیسمهـا آلـوده هسـتند ،مطابقـت دارد( 12و

اغلب بیماران در اين مطالعـه( 17/1درصـد) از

 .)17در مطالعه مشابه بالئو و همكـاران نیـز مشـاهده

دمیار به صورت روزانه استفاده مينمودند .علـيرغـم

شـــد کـــه ســـودوموناس ائروژينوزاشـــايعتـــرين

اين که انتظار ميرود با افزايش تعداد دفعـات اسـتفاده

میكروارگانیسم در آلودگي نبواليزرها مـيباشـد(.)11

از دمیار ،آلودگيهای آن نیز افزايش يابد ،با ايـن حـال

در حالي که قبل از انجـام مطالعـه بـه نظـر مـيرسـید

در اين مطالعه رابطهای بـین تعـداد دفعـات اسـتفاده از

کودکان با افـزايش سـن روشهـای شستشـو و تمیـز
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نمودن دمیار را آموخته و در نتیجه افزايش سن باعث

مدت  74دقیقـه و سـپس آبكشـي و خشـک کـردن بـه

کاهش اين آلودگيها ميگردد ،در اين مطالعه بررسـي

صورت خود به خودی در محل گذر هـوا و آفتـاب دو

اطالعات متغیرهای دموگرافیک نشان داد که بـین سـن

بار در هفته به افـراد بـا کشـت مثبـت ،میـزان حمـالت

بیماران ،جنسیت و سـن بیمـاران در زمـان تشـخیص

سرفه به میزان معنيداری کاهش يافت که ايـن مسـئله

بیمــاری بــا رشــد میكروارگانیســم در درون دمیــار

يكي از يافتههای جديد و مهم مطالعه حاضر

بود.

بیمـاران رابطــه ی معنـيداری وجــود نــدارد(.)p<4/45

مشابه پـژوهشهـای گذشـته ،میكروارگانیسـم

میانگین دفعـات بسـتری در بیمـاران بـا کشـت مثبـت

های سـودوموناس ائروژينـوزا ،کلبسـیال پنومونیـه و

دمیــار  1/71±0/23و در بیمــاران بــا کشــت منفــي

استافیلوکوکوس اورئوس شايعتـرين میكروارگانیسـم

 7/13±7/01بود .لذا تعداد دفعات بسـتری بیمـاران بـا

های مشاهده شـده در آخـرين کشـت گلـوی بیمـاران

دمیار آلوده به میكروارگانیسمها ،بـه مراتـب از سـاير

بودند که به ترتیـب در؛  04درصـد  74 ،درصـد و 74

بیماران بیشتربود(.)p=4/441

درصد کشت گلـو بیمـاران مشـاهده شـد .رابطـه بـین

همانگونه که از نتايج اين مطالعه مشاهده مـي

میكروارگانیسم مشاهده شده در آخرين کشـت گلـوی

شود بین آلودگي دمیار با میزان بستری ايـن بیمـاران

بیماران و آلودگي دمیار نیز مورد بررسي قرار گرفـت

رابطه معنيداری وجود دارد و آلـودگي دمیـار ،شـدت

که معنيدار نبود .همچنین نیمي از افراد با کشت مثبـت

بیماری و در نتیجه دفعات نیاز بـه بسـتری را افـزايش

دمی ـار دارای میكروارگانیســم يكســان بــا کشــت گلــو

ميدهد ،اين نكته يكي از يافتههای مهم و جديد در ايـن

بودند.ارتباط معنيداری بین اين دو متغیر(کشت گلو و

مطالعه ميباشد .اين مسئله ميتواند در تبیین پروتكـل

دمیار)در آنالیزهای آماری مشاهده نشد.

های آموزشي و بهداشتي در جهت تمیز نمودن دمیـار

همانند مطالعه حاضر که در آن رابطـهای بـین

و در نتیجه کـاهش بـار روانـي ـ جسـمي و اقتصـادی

کشت دمیـار و خلـط بیمـاران ديـده نشـد ،در مطالعـه

ناشـي از بیمــاری سیســتیک فــايبروزيس مـؤثر واقــع

برزنسكي و همكاران نیز نتايج مشابهي ديـده شـد کـه

شود( 74و .)11

طبــآ آن رابطــهای ب ـین نتیجــه کشــت خلــط و کشــت

در اين مطالعه همچنین ارتباط معنيداری بـین

نبواليزر وجود نداشت و از نظر ايشـان ،آلـودگيهـا و

حمالت سرفه و نتیجه کشت مثبت دمیار مشاهده شـد.

میكروارگانیسمهای شـايع پوسـتي مـيتواننـد توجیـه

بیماراني با کشت مثبت دمیار حمـالت سـرفه بیشـتری

کننده اين مسئله باشند و به نظر ميرسد میزان زيادی

در طول روز تجربـه مـيکردنـد کـه پـس از آمـوزش

از آلودگيهای نبواليزرها به وسیله دسـت بیمـار و از

شستشوی دمیار به صـورت روزانـه پـس از هـر بـار

پوســت وی بــه نبــواليزر منتقــل شــده باشــد( .)10در

استفاده و غوطـهوری در محلـول سـرکه اسـتريل بـه

مطالعهای که بر روی کودکان مبتال بـه  CFبسـتری در
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بیمارستان انجام شد نیز اين مسئله مشـاهده شـد کـه

بیماران نیز مشاهده نشد .به نظـر مـيرسـد علـيرغـم

آلودگيها و میكروارگانیسمهای پوستي نقش مهمتری

استفاده بیماران از آنتـيبیوتیـک استنشـاقي هـمچنـان

در آلودگي نبواليزرهـای ايـن بیمـاران دارنـد( .)71بـر

امكان آلودگي دمیارها وجود

دارد.

خــالف نتــايج مطالعــه حاضــر ،در مطالعــه بالئــو و

از  34بیمار مورد مطالعه 10/02 ،درصد دمیار

همكاران مشاهده شد که آلودگي نبواليزرها به وسـیله

را شستشو ميدادند .همانگونه که انتظار ميرود بـین

سودوموناس ائروژينوزا با عفونتهای تنفسي بیماران

شستشوی دمیار و کشت مثبت آن رابطـه معنـيداری

رابطه مستقیم و معنيدار دارد ،بـه طـوری کـه میـزان

وجود داشت( )p=4/432يعني شستشوی دمیـار سـبب

نبواليزر با کشت مثبت در بیماران با عفونت تنفسي از

کاهش آلودگي میكروبي آن ميشود .مطالعه ی حاضر

ســايرين بیشــتر بــود( .)11در مطالعــه طباطبــايي و

نشــان داد کــه ارتبــاط معنــيداری بــین شستشــوی

انجام شـد

دمیارها با کشت مثبت آنها وجود دارد بـه طـوری کـه

مشاهده گرديد که میكروارگانیسم شـايع در نبـواليزر

شیوع کشت مثبت دمیارهای شستشو شده نسـبت بـه

اين افراد سودوموناس ائروژينوزابوده و بیش از نیمي

دمیارهايي که شستشو نميشدند کمتر بود .در مطالعه

از افراد که نبواليزر آنها کشت مثبت داشته است ،مبتال

بالئــو و همكــاران دي ـده شــد کــه آمــوزش شستشــو

به عفونت تنفسـي بـا همـان نـوع میكروارگانیسـم مـي

نبواليزرها به بیماران با کاهش کشت مثبت نبواليزرها

باشند .در ايـن مطالعـه نیـز منبـع آلـودگي نبواليزرهـا

و متعاقباًً شدت بیماری آنها همراه بود( .)11در تحقیـآ

دســتگاه تنفســي فــرد عنــوان شــد( .)77در مطالعــه

مشــابه ديگــری از مجمــوع  04کــودک مبــتال بــه

پیچفـــورد و همكـــاران پیرامـــون بررسـ ـي آلـــودگي

سیستیک فايبروزيس در  71نفر بیمـاری کـه آلـودگي

نیــــز

میكروبي نبواليزر داشتند پـس از آمـوزش شستشـو

تنهــا کشــت نبــواليزر افــرادی مثبــت شــد کــه دارای

صحیح نبـواليزر میـزان آلـودگي نبواليزرهـا از 52/5

کلونیزاســـیون تنفســـي ســـودوموناس ائروژينـــوزا

درصد به  03/5درصد کاهش يافت کـه ايـن میـزان از

بودند(.)17

لحاظ آماری معنيدار بود(.)15

همكاران که بر روی  01کودک مبتال به

CF

نبواليزرهــــا در کودکــــان مبــــتال بــــه

CF

بررسي داروهـای استنشـاقي مـورد مصـرف

هــمچنــین در مطالعــه حاضــر تعــداد دفعــات

بیمـــاران نشـــان داد کـــه  32/5درصـــد بیمـــاران از

شستشو نیز با آلودگي دمیار ارتباط داشته()p=4/445

جنتامايس ـین 72/5 ،درصــد هايپرتونی ـک ســديم17/5 ،

و در بیماران با دفعات شستشوی بیشتر ،میزان کشت

درصــد توبرامايســین 14 ،درصــد ســالبوتامول14 ،

مثبت کمتر مشـاهده شـد .نـوع شستشـوی رايـج بـین

درصد آمیكاسین و  7/5درصد آتروونت استفاده مـي

بیمــاران در ايــن مطالعــه شستشــو بــا آب و ســرکه

کنند .رابطهای بین داروهای مصرفي با آلودگي دمیـار

بود( 31/03درصد) به صـورتي کـه هـیچ کـدام از 11
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بیماری که دمیار خود را با آب و سرکه شستشو داده

به ويژه با سـودوموناس ائروژينـوزا ،خطـر بازگشـت

بودند کشت مثبت نداشتند و مشخص ميشود که نـوع

مجدد يا تداوم عفونت را افزايش ميدهـد( 12و .)17در

شستشو با نتیجه کشت مثبت و منفي رابطـه معنـيدار

پــژوهشهــای قبلــي نشــان داده شـــده اســت کـــه

دارد( )p=4/432و شستشــو بــا آب و ســرکه مــانع از

سودوموناس ائروژينوزا و کلبسیال پنمونیـه اغلـب در

رشد وکلونیزاسیون میكروارگانیسمها در درون دمیار

تجهیزات نبواليزر آلـوده ،حتـي در کودکـان مبـتال بـه

بیماران ميشـود و روش مناسـبي جهـت شستشـوی

آسم ،يافت ميشوند ،جايي کـه ايـن عوامـل بیمـاریزا

دمیار بیماران سیستیک فـايبروزيس اسـت .بنـابر ايـن

نسبتاًً غیر معمول هستند( 70و)73

همانگونه که انتظار ميرفت ايـن روش خاصـیت ضـد

در پژوهشي ديگر بیمـاران جهـت شستشـو و

میكروبي داشته و تا حد مطلوبي مـيتوانـد آلـودگي را

ضدعفوني کردن نبواليزرهـا آمـوزش داده شـدند کـه

کاهش دهد .بیماران با هر گونه سطح اقتصادی و حتي

نتايج آن مطالعـه عنـوان نمـود کـه صـرفا شستشـوی

بیماران دارای آلرژی به انواع شويندهها مـيتواننـد از

نبواليزرها اثری در کاهش آلودگي نـدارد و تنهـا ضـد

اين روش در جهت ضد عفوني دمیارهـای خـود بهـره

عفــوني کــردن ايــن دســتگاه هــا مــيتوانــد جمعیــت

ببرند .از  34بیمار مورد مطالعـه ،کشـت دمیـار در 10

میكروارگانیسمها را کاهش دهد(. )75

مورد مثبت گزارش شد که پس از آموزش شستشـوی

محــدوديتهــای ايــن مطالعــه شــامل شــرايط

دمیار به صـورت روزانـه پـس از هـر بـار اسـتفاده و

پاندمي کرونا و ايجـاد تـداخل در همكـاری بیمـاران و

غوطه وری در محلول سرکه استريل به مدت  74دقیقه

آزمايشگاه حجم نمونه مطالعاتي( با توجـه بـه پـايلوت

و سپس آبكشي و خشک کردن بـه صـورت خـود بـه

بــودن اي ـن مطالعــه ) ،بررس ـي در منطقــه جغرافی ـايي

خودی در محـل گـذر هـوا و آفتـاب دو بـار در هفتـه،

محدود و در نهايت محـدوديت زمـان  0هفتـهای بـرای

کشت همگي اين افراد منفي شد که خـود نشـان دهنـده

اظهار نظر در مورد تأثیر مداخله انجام شده بر کیفیت

مؤثر بـودن ايـن روش شستشـو اسـت .بـا ايـن حـال

زندگي بیماران بود .لذا با توجه به شرايط جسمي اين

مطالعه حاضر ،مشـابه سـاير پـژوهشهـا ،نمـيتوانـد

کودکان و استعداد ابتال آنهـا بـه عفونـتهـای تنفسـي

تعیین کند که آيا بیماران يا دمیارها منبع اصلي عفونت

پیشنهاد ميشـود برنامـههـای آموزشـي بیشـتری در

هســتند .حت ـي در بیمــاراني کــه کشــت گلــو و دمی ـار

مــورد بهداشــت دمیارهــا در کودکــان  CFاز جملــه

متفاوتي داشتند ،بعد از مداخلـه شـرايط بـالیني بیمـار

شستشوی دمیار ،دفعات شستشو و نـوع مـاده مـورد

بسیار بهتر و تعداد سرفهها کـم شـده اسـت .پـژوهش

استفاده مورد نیاز است.

های ديگر میزان بیشتر آلودگي نبواليزرهـای خـانگي،
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Abstract:
Background & aim: Cystic fibrosis is a monogenic disorder in several systems. Since spacers used by these
patients may be used several times a day, many of them do not know how to wash and use them, so these
devices are good places for bacteria to grow. Therefore, this study was performed to identify and determine
the relationship between the growth of microorganisms inside spacers and the effect of washing on possible
microbial infections in patients with cystic fibrosis.
Methods: This is an intervention pilot study to determine the effect of the growth of microorganisms in the
spacer of patients with cystic fibrosis on the exacerbation of pulmonary involvement. In the present study, 30
people were examined as a pilot sample due to the lack of a similar study. Patients were selected from
children with cystic fibrosis referred to Imam Reza clinic. The target group was patients with a positive sputum
culture (throat). At first, after the last use of a spacer, the culture was taken from the sputum and the inner
surface of the spacer. Patients with a positive culture were instructed to wash their spacers in the second step.
Washing was done daily after each use and immersion in sterile vinegar solution for 20 minutes and then
rinsing and drying spontaneously in air and sun twice a week. After four weeks, the initial questionnaire was
completed again for patients, and the change in clinical status was assessed. The error level of the first type
was considered equal to 0.05. SPSS software version 26 was used for analysis.
Results: In this study, 30 participants with a mean age of 7.51 (4.21) with a maximum age of 18 years and a
minimum of 1.5 years. 19 (63.3) were boys, and 11 (36.7) were girls. None of the demographic and clinical
variables were significant on the growth of microorganisms within the spacers in patients with cystic fibrosis.
Sixteen patients (53.3%) had negative spacer culture, and 14 patients (46.6%) had positive spacer culture, of
which 7 of them had the same result of sputum and throat culture, and in 7 patients, it was different. A 4-week
period of using sterile vinegar (as mentioned) to wash spacer and educate families to observe spacer hygiene
was performed again from the culture machine, all of which had 14 negative cultures.
Conclusion: It seems that contamination of the spacers used by patients is a relatively common finding
(46.6% of patients). Due to the physical condition of these children and their susceptibility to respiratory
infections, they may act as a source for microbial infections. Patients with a positive spacer culture had more
hospitalizations than patients with a negative culture, which can confirm the relationship between spacer
contamination and pulmonary exacerbation of these patients. Therefore, educating patients about hygiene and
regular washing of the respiratory tract in children with Cystic fibrosis is strongly recommended.
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