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چکـــيده
زمینه و هدف :پول ابزاری است که به طور معمول در محیطها و همچنین بین افراد مختلف مبادله میگردد
که میتواند منبعی از آلودگی میکروبی و ش��یمیایی باش��د ،که با انتقال این عوامل باعث ایجاد بیماریهای
خطرناک ش��ود .هدف این پژوهش تعیین میزان و نوع آلودگی باکتریایی س��که و اسکناسهای جمعآوری
شده در شهر کرمانشاه است.
روش بررس��ی :در این پژوهش  160قطعه اس��کناس و  96عدد سکه به روش تصادفی از مشاغل و نقاط
مختلف ش��هر انتخاب و بر روی آنها آزمایش شمارش بار کلی میکروبی انجام گردید .باکتریهای موجود
با روشهای استاندارد جداسازی و شناسایی گردیدند.
یافتهها :میانگین بار کلی میکروبی در اسکناسهای  10000 ،5000 ،2000 ،1000و 20000ریالی به ترتیب
 96/3 ،148/5 ،147/8 ،147/6و  87/9و در س��کههای  1000 ،500و  2000ریال��ی ب��ه ترتیب ،104/66
 77/66و  96 /56 Cfu/cm2ب��ود .بارکل��ی میکروبی در اس��کناسها بیش��تر از س��کهها بود (.)P<0/05
بیش��ترین آلودگی در اس��کناسها مربوط به باکتری اشریش��یاکلی با  21/8درصد و کمترین میزان آلودگی
مرب��وط به گونههای پس��ودوموناس و انتروباکتر ب��ا  3/1درصد بود .همچنین بیش��ترین میزان آلودگی در
سکهها مربوط به اشریشیاکلی با  15درصد و کمترین میزان مربوط به گونههای کلبسیال با  2درصد بود .در
طی این پژوهش مش��خص شد که اسکناسهای جمعآوری شده از قصابیها و سکههای جمعآوری شده
از اغذیه فروشیها دارای بیشترین میزان آلودگی با  E.coliبودند.
نتیجهگیری :با توجه به پاتوژن بودن مهمترین میکروارگانیسمهای جدا شده (اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس
اورئوس) از نمونههای مورد بررسی و توانایی این باکتریها در ایجاد عفونتهای رودهای و مسمومیتهای
غذایی ،جلوگیری از آلودگی متقاطع پول و غذا ضروری است.

Please cite this article as: Meskini H, Sadeghi E, Nosrati A, Nosrati P, Bashiry M. Study of bacterial contamination of currency notes and coins collected in Kermanshah in 2014. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(2):223-32.
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مقاله پژوهشی

بررسی میزان و نوع آلودگی ...

مقدمه

همی��ن دلیل اعتقاد بر این اس��ت که پول ب��ه عنوان یک ناقل و
حامل میکروارگانیسمهای مختلف عمل میکند که میتواند این

با ورود کارتهای اعتباری به سیستم تجارت در اکثر کشورها

موجودات میکروس��کوپی را به راحتی به افراد دیگر منتقل کند

میزان اس��تفاده از اسکناس و س��که تا حدودی کاهش یافته اما

و باع��ث ایجاد بیماری ش��ود ( .)10با توجه به پتانس��یل باالی
انواع اس��کناس و سکه در مواجهه با انواع میکروارگانیسمها و

را دارد ( .)1ب��ا توجه به این که میکروارگانیس��مها میتوانند از

نیز از آنجاییکه شناس��ایی انواع مختلف باکتری در سطح سکه

طریق هوا ،آب ،غذا و اش��یاء بیجان انتشار یابند ،پول میتواند

و اسکناس میتواند به ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری از

نقش مهمی در این میان داش��ته باشد ( .)2اسکناس در سراسر

عفونت موثر باشد در این پژوهش سعی شده است که با انجام

جهان به طور گس��تردهای برای دریاف��ت کاال و خدمات مورد

آزمایش��ات میکروبی مختلف می��زان و نوع آلودگی موجود در

اس��تفاده قرار میگیرد .سکه و اس��کناس در طول دوره گردش

سطح سکه و اسکناسهای رایج کشور را تعیین کرد.

خ��ود با محیطها و افراد مختلفی در تماس اس��ت ،در صورت
آلوده بودن ،با دس��ت به دس��ت ش��دن میتوان��د عامل مهمی

مواد و روشها

جهت انتقال میکروارگانیس��مهای بیماریزا بوده و با انتقال از

مواد موردنیاز :رقیقکننده پپتون واتر ،محیطهای کشت ائوزین

یک محی��ط به محیط دیگر باکتریها را بر س��طح خود جابجا

متیلن بل��و ،مک کانکی آگار ،هتروتروف پلیت کانت آگار ،برد

نماید .زندگی در ش��رایط غیربهداشتی و نیز داشتن عادتهای

پارکر ،مانیتول سالت آگار ،امولسیون تلوریت و زرده تخم مرغ

غیربهداش��تی مانند شمارش اس��کناس با استفاده از بزاق دهان

و همچنی��ن محیطهای کش��ت م��ورد نیاز جهت آزمایش��ات

منجر به انتقال آلودگی میشود .زندگی در شرایط غیربهداشتی

افتراقی شامل  TSIآگار ،اوره آز ،سیمون سیترات آگارSIM ،

و نیز داشتن عادتهای غیربهداشتی مانند شمارش اسکناس با

 ،MR-VPکه همگی از کارخانه مرک ( (Merckآلمان تهیه

اس��تفاده از بزاق دهان منجر به انتقال آلودگی میگردد (.)4 ،3

گردیدند.

باکتریه��ای فلور نرمال پوس��ت و باکتریهایی که به صورت

روشه��ا :در این پژوهش تعداد 160قطعه اس��کناس (،1000

موق��ت بر روی پوس��ت وج��ود دارند در اثر تماس دس��ت با

 10000 ،5000 ،2000و  20000ريالی) و  96عدد سکه (،500

اس��کناس به راحتی به آن منتقل میش��وند ( .)6 ،5حضور در

 1000و  2000ريال��ی) ب��ه روش تصادف��ی از  4نقطه مختلف

جامعه و زندگی در ش��هرها باعث میش��ود که اف��راد دائما با

شهر و از مش��اغل مختلف شامل 8 :نمونه از رانندگان تاکسی،

س��که و اسکناس در تماس باش��ند و آنها را در کیف یا جیب

 8نمون��ه از نانواییها 8 ،نمون��ه از قصابیها 8 ،نمونه از اغذیه

خ��ود حمل کنند ( .)7به این ترتی��ب در صورت آلوده بودن با

فروش��یها 8 ،نمونه از سوپرمارکتها 8 ،نمونه از رستورانها،

باکتریهای خطرناک ،میتوانند به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم

 8نمونه از دستفروش��ان مواد غذایی و  8نمونه از کافی شاپها

باعث انتقال آلودگی به فرد گردند ( .)8نتایج مطالعات به عمل

از ه��ر ی��ک از نق��اط و در مجم��وع 32نمونه از هر س��که و

آم��ده در کش��ورهای مختل��ف آلودگی در  60ت��ا  100درصد

اسکناس در شهرستان کرمانش��اه انتخاب گردید .نمونهها پس

اس��کناسهای آزمایش شده مش��اهده گردید .آزمایشات انجام

از جمعآوری در پاکتهای اس��تریل به آزمایش��گاه انتقال داده

گرفت��ه برروی روپیه هند ،اس��کناسهای رای��ج در بنگالدش،

شدند و به مدت  24hدر پپتون واتر  0/1درصد در دمای 37 C
0

عراق و غنا نش��ان داد که 100درصد و اسکناسهای عربستان

انکوباس��یون شدند .سکه و اس��کناسها به وسیله پنس استریل

 88درصد ،فلس��طین  96/25درصد ،مکزیک  69درصد ،کلمبیا

از ظرف حاوی رقیقکننده برداشته و محلول با استفاده از پیپت

 91/1درصد و آفریقای جنوب��ی 90درصد آلوده بودند ( .)9به

دوره نهم /شماره دوم /تابستان 1395

ijhe.tums.ac.ir

224

Downloaded from ijhe.tums.ac.ir at 17:01 IRDT on Monday July 16th 2018

همچنان پول به عنوان ابزاری برای دادوس��تد بیش��ترین کاربرد

احسان صادقی و همکاران

و لوپ استاندارد به محیطهای کشت مناسب انتقال داده شد و

به محیط کش��ت مانیتول سالت آگار و انجام تست رنگ آمیزی

بر اساس روشهای استاندارد جداسازی ،و شناسایی گردیدند.

گرم و کواگوالز به عنوان اس��تافیلوکوکوس اورئوس شناسایی
کرده و اقدام به شمارش کل کلنیها گردید (.)12 ،11

آزمایشات میکروبی:

ش��مارش تعداد کل��ی باکتریها 1 mL :از محل��ول را برای

آنالیز آماری دادهها با اس��تفاده از نرم افزار  SPSS16و توسط

رقیقسازی و ش��مارش تعداد کلی باکتریها برداشته و پس از

آزمونهای آماری  One Way ANOVAو  Chi Squareو

تهی��ه رقتهای متوالی (ده ده��ی) در پپتون واتر  0/1درصد از

 Fisher,s exactانجام شد.

رقتهای مورد نظر در محیط کش��ت  plate count agarبه

صورت پور پلیت کش��ت دادهش��د .پلیتها را به مدت 24 h

یافتهها

در دم��ای 370Cانکوبیت نموده و بعد اقدام به ش��مارش تمام
کلنیها گردید.

نتایج نشان داد که میانگین تعداد کلی باکتریها در اسکناسهای

آزمایش��ات جداس��ازی باکتریه��ای گرم منفی :ب��ه منظور

 10000 ،5000 ،2000 ،1000و  20000ریالی به ترتیب ،147/6

 87/9 (Cfu/cm2) ،96/3 ،148/5 ،147/8ب��ود .همچنی��ن

جداس��ازی اشریش��یا کل��ی و س��ایر باکتریهای گ��رم منفی،

میانگین تعداد کلی باکتریها در سکههای  1000 ،500و 2000

باکتریهای مذکور را از محلول غنی ش��ده برداش��ته و بر روی

ریالی ب��ه ترتیب  77/66 ،104/66و )96 /56 (Cfu/cm2بود.

محیطهای کش��ت ائوزین میتلین بل��و ( )EMBو مک کانگی
آگار کش��ت خطی داده و بعد از انکوبیت کردن به مدت 24 h

س��کههای  500ریالی و اس��کناسهای  5000ریالی در مقایسه

در دمای 370Cاز کلنیهای مشکوک عالوه بر تهیه الم مستقیم

با دیگر سکهها و اس��کناسها دارای بارکلی میکروبی باالتری

و رنگآمیزی گرم ،آزمایشهای بیوش��یمیایی (تس��ت افتراقی)

بودن��د .اما اختالف معناداری بین انواع مختلف اس��کناسها و

باکتریهای آلوده کننده به عمل آمد (.)5

میکروبی در اسکناسها به طور معنیداری باالتر از سکهها بود

آزمایشات جداسازی باسیلوس سرئوس :برای جداسازی این

(( )P=0/000نمودار .)1

س��کهها وجود ندارد ( .)P<0/05براساس این یافتهها بار کلی

ش��امل تس��ت  IMViCو  TSIو اوره آز جه��ت شناس��ایی

باکتری از سوسپانسیون غنی شده بر روی محیط کشتcereus

براس��اس نتایج بدس��ت آمده میانگین تعداد کلی باکتریها در

 selective agarحاوی سوسپانس��یون زرده تخم مرغ و پلی

اس��کناسهای جمعآوری ش��ده از قصابیها ،اغذیه فروشیها،

میکس��ن  Bکشت خطی داده شد و پس از  24 hانکوبیت در

رس��تورانها ،دس��ت فروشها ،س��وپر مارکته��ا ،نانواییها،

دمای  370Cکلنیهای ب��زرگ صورتی رنگ با لبه ناصاف و با

کافی ش��اپها و رانندگان تاکس��ی به ترتیب ،129 ،105 ،181

 116 (Cfu/cm2) ،116 ،135 135 ،107ب��ود .اس��کناسهای

هاله مات به عنوان باسیلیوس سرئوس شناسایی شدند (.)8
آزمایش��ات جداس��ازی اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس :برای

جم��عآوری ش��ده از قصابیها با میانگی��ن )181 (Cfu/cm2

جداس��ازی اس��تافیلوکوک اورئوس از محلول غنی شده روی

باالترین دانسیته میکروبی را داشت .اما اختالف معنیداری بین

مشاغل مختلف وجود نداشت (.)P-value = 0/430

محی��ط برد پارکر آگار که حاوی تلوریت پتاس��یم و زرده تخم

مرغ اس��ت به صورت پورپلیت کشت داده و به مدت  48 hدر

همچنین میانگین تعدادکلی باکتریها در س��کههای جمعآوری

دمای 370Cانکوبیت نموده و سپس کلنیهای دارای قطرmm

شده از قصابیها ،اغذیه فروشیها ،رستورانها ،دست فروشها،

 1-2به رنگ سیاه و براق با دو هاله مات و شفاف را با انتقال

سوپر مارکتها ،نانواییها ،کافی شاپها و رانندگان تاکسی به
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آنالیز آماری

بررسی میزان و نوع آلودگی ...
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نمودار  -1میزان آلودگی انواع اسکناس و سکه به باکتریهای مزوفیل هوازی بر حسب واحد تشکیلدهنده
کلنی بر سانتیمتر مربع در شهر کرمانشاه سال 1393

به طور میانگین ) 68 (Cfu/cm2بیش��تر از سایر مشاغل بود که

ترتیب  15/2 (Cfu/cm2) ،25 ،47 ،59 ،68 ،53/1 ،60/4 ،65بود.
ی جمعآوری شده از اغذیه فروشیها
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نمودار  -2میزان آلودگی باکتریایی سکه و اسکناسهای جمعآوری شده از مشاغل بر حسب واحد تشکیلدهنده
کلنی بر سانتیمتر مربع در شهر کرمانشاه سال 1393

در بررس��یهای انج��ام ش��ده جه��ت تش��خیص باکتریهای

اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس  3/5درصد ،گونههای س��یتروباکتر

آلوده کننده مش��خص شد که میزان کل آلودگی در اسکناسهای

 16/6درصد ،گونههای باس��یلوس  ،1/3گونههای کلبس��یال 0/8

جمعآوری شده از مشاغل گوناگون به باکتریهای اشریشیاکلی

درصد ،گونههای آنتروباکتر  1/2درصد ،گونههای پسودوموناس

 13/7درصد ،اس��تافیلوکوکوس اورئوس  12/5درصد ،گونههای

 1/6درصد و استافیلوکوکوس کواگوالز منفی  8/6درصد بود .در

سیتروباکتر  6/4درصد ،گونههای باسیلوس  3/5درصد ،گونههای

اسکناسها بیشترین میزان آلودگی مربوط به اشریشیاکلی با 21/8

کلبس��یال  3/9درصد ،گونههای آنتروباکت��ر  2درصد ،گونههای

درصد و کمترین مربوط به گونههای پسودوموناس و آنتروباکتر

پس��ودوموناس  1/6درصد و اس��تافیلوکوکوس کواگوالز منفی

با  3/1درصد و در س��کهها بیش��ترین می��زان آلودگی مربوط به

 12/5درصد بود .همچنین میزان کل آلودگی در سکههای موجود

باسیلیوس سرئوس با  8/3درصد و کمترین میزان آلودگی مربوط

از مش��اغل گوناگون ب��ه باکتریهای اشریش��یاکلی  3/9درصد،

به گونههای کلبسیال با  2درصد است (نمودار .)3
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نمودار  - 3فراوانی گونههای باکتریایی جدا شده از سکهها و اسکناسهای جمعآوری شده در شهر کرمانشاه سال 1393

در ارتباط با آلودگی س��کهها و اس��کناسهای جمعآوری شده

درصد اسکناسهای جمعآوری ش��ده از رانندههای تاکسی به

به اشریش��یاکلی نتایج نش��ان داد که  70درصد اس��کناسهای

این باکتری آلودگی داش��تند .همچنین  66/6درصد س��کههای

جمعآوری شده از قصابیها 50 ،اسکناسهای جمعآوری شده

جمعآوری ش��ده از قصابیها 8/3 ،درصد سکههای جمعآوری

از س��وپر مارکتها 5 ،درصد اسکناسهای جمعآوری شده از

ش��ده از س��وپرمارکتها و نانواییها و  8/3درصد س��کههای

نانواییها 25 ،درصد اس��کناسهای جمعآوری ش��ده از اغذیه

جمعآوری ش��ده از رس��تورانها به این باکتری آلوده بودند که

فروش��یها 20 ،درصد اس��کناسهای جمعآوری شده از کافی

تفاوت معنادار آماری بین آلودگی در س��کهها و اسکناسها به

شاپها 25 ،درصد اسکناسهای جمعآوری شده از رستورانها،

باکتری اشریشیاکلی وجود دارد(( )P=0/000نمودار .)4

 5درصد اس��کناسهای جمعآوری شده از دست فروشها و 5

ﺳﻜﻪ درﺻﺪ
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نمودار  -4فراوانی آلودگی سکهها و اسکناسهای جمعآوری شده از مشاغل به
باکتری اشریشیا کلی در شهر کرمانشاه سال 1393

در ارتباط با آلودگی اس��کناسهای جمعآوری شده به باکتری

جم��عآوری ش��ده از قصابیه��ا ،س��وپرمارکتها ،نانواییها،

اس��تافیلوکوکوس اورئوس مش��خص ش��د که اس��کناسهای

اغذیه فروش��یها ،کافی شاپها ،رس��تورانها ،دست فروشها
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بررسی میزان و نوع آلودگی ...

و رانن��دگان تاکس��ی به ترتیب ب��ه ،25 ،30 ،45 ،10 ،2/9 ،15

باکتری آلوده بودند ،در حالیکه در بقیه مش��اغل آلودگی به این

 15و  0درص��د ب��ه این باکت��ری آلوده بودند .و در س��کههای

میکروارگانیسم مشاهده نشد .تفاوت معنادار آماری بین آلودگی

جمعآوری شده از اغذیه فروشیها ،نانواییها ،کافی شاپها و

در سکهها و اس��کناسها به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

رانندگان تاکسی به ترتیب به  8/3 ،8/3 ،25و  8/3درصد به این

مشاهده گردید (( )P=0/000نمودار .)5
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نمودار  -5فراوانی آلودگی سکهها و اسکناسهای جمعآوری شده از مشاغل به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در شهر کرمانشاه سال 1393

بحث

ارزیابی وضعیت بهداش��تی سکهها و اسکناسهای رایج ایرانی
در شهر کرمانشاه صورت گرفته است .با توجه به نتایج بدست

پ��ول آل��وده میتوان��د یک��ی از مهمتری��ن راهه��ای انتق��ال

آمده ،استافیلوکوکوس اورئوس ،اشریشیاکلی ،کلبسیالپنومونی،

میکروارگانیس��مهای بیم��اریزا از ف��ردی به فرد دیگر باش��د

گونههای آنتروباکتر ،گونههای سیتروباکتر ،گونههای باسیلوس

( .)12همچنین پول وسیلهای برای انتقال آسان باکتری و ایجاد

و س��ودوموناس آئیروژنوزا از جمله باکتریه��ای بیماریزای

آلودگی اس��ت ( .)3هر چند مطالع��ات اندکی در رابطه با نقش

مهمی هس��تند که در مطالعه حاضر از س��کهها و اسکناسهای

پول به عنوان یک ناقل یا منبع باکتریهای بیماریزا انتشار یافته

جمعآوری ش��ده مش��اغل مختلف جدا گردیدند .نتایج بدست

اس��ت اما مطالعات انجام شده نشان داده است که پول میتواند

آمده در این مطالعه مش��ابه نتایجی اس��ت ک��ه  Elumalaiو

نق��ش موثری در انتقال و یا نگهداری عوامل بیماریزا به عهده

همکاران در س��ال  2012در هند صورت گرفته و باکتریهای

داش��ته باش��د .در این زمینه اولین پژوهش توسط Abrams

جدا ش��ده ش��امل اس��تافیلوکوکوس اورئوس ،اشریش��یاکلی،

و همکار در س��ال  1972در آمریکا انجام ش��د و نشان داد که

کلبس��یال و گونهه��ای آنتروباکتر ب��ود ( Al-Ghamdi .)7و

 13درصد س��کهها و 42درصد اسکناسها آلوده به باکتریهای

همکاران در س��ال  2011در عربستان سعودی مشخص کردند

اشریش��یاکلی ،پس��ودوموناس ،پرتئ��وس و اس��تافیلوکوکوس

که  88درصد اس��کناس آلوده هس��تند .باس��یلهای گرم مثبت

بودهاند ( .)13در بررس��یهای اندکی که در س��الهای اخیر و

و اس��تافیلوکوکهای کواگ��والز منفی بیش��ترین میزان آلودگی

در کش��ورهای مختلف بر روی پوله��ای رایج صورت گرفته

را داش��تهاند .اس��تافیکوکوکوس اورئوس  38درصد ،گونههای

نیز تایید میکند که عناصر بیماریزا میتوانند به وسیله سکه و

کلبس��یال  21درص��د ،گونهه��ای پس��ودوموناس  19درص��د

اسکناس انتقال یابند .مطالعه حاضر نیز در همین راستا و با هدف
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احسان صادقی و همکاران

عفونتهای قابل توجهی در افرادی با ریسک فاکتورهای ویژه

و اشریش��یا کلی  9درص��د در این مطالعه نیز بیش��ترین میزان

(مانند استفادهکنندگان از سوند) بوجود آورند (.)10

آلودگی در س��کهها مربوط به اشریش��یاکلی و استاف اورئوس

ب��رای کاهش میزان آلودگی و جلوگی��ری از انتقال باکتریهای

(استافیلوکوکهای کواگوالز مثبت) و در اسکناسها باسیلوس

پاتوژن راهکارهایی ارائه ش��دهاست .پیش��نهاد میشود دولت

س��رئوس و اس��تافیلوکوکوس اورئوس بود ( Abid .)14در
س��ال  2012در بغداد مشاهده کرد که همه  100نمونه اسکناس

کارتهای اعتباری استفاده نمایند ،تا با کم کردن میزان گردش

مورد آزمایش  100درصد آلوده بودهاند و گونههای باسیلیوس،

پ��ول در جامعه در کاه��ش انتقال آلودگی نیز موثر باش��د (،1

اس��تافیلوکوس کواگ��والز منف��ی ،اس��تافیلوکوکوس اورئوس

 .)18همچنین توصیه میش��ود ضمن پاکیزه نگهداشتن سکهها

بیشترین میزان آلودگی را داشتهاند ( .)15در آزمایشات به عمل

و اسکناسها از تماس مواد غذایی و آرایشی با پول جلوگیری

آم��ده بر روی پولهای جمعآوری ش��ده از فروش��ندگان مواد

به عمل آورده و هنگام ش��مارش اسکناسها از تماس دستها

غذایی در اتیوپی باکتریهای جدا ش��ده ش��امل  34/06درصد

با دهان خودداری گردد (.)19

اس��تافیلوکوکوس 31/88 ،درص��د باس��یلوس 13/39 ،درصد

در همین راستا پیشنهاد میگردد در رستورانها و فروشگاههای

آنتروباکتریاس��ه 9/03 ،درص��د اس��ترپتوکوکوس بودند که 25

مواد غذایی و س��ایر مراکزی که با مواد غذایی س��روکار دارند،

درصد نمونهها به اس��تافیلوکوکوس اورئ��وس و  10درصد به

افرادی که مس��تقیما ب��ا مواد غذایی در ارتباط هس��تند به هیچ

گونههای سالمونال آلوده بودند ( .)16از نکات قابل توجه نتایج

عنوان به پول دست نزنند.

بدست آمده میتوان به آلودگی بیشتر اسکناسهای جمعآوری
ش��ده از قصابیه��ا اش��اره کرد ک��ه میتواند بیانگ��ر وضعیت

نتیجهگیری

نامناس��ب کش��تارگاهها و قصابیها باش��د که با نتایج به دست

اگرچه بیماری مشخص بالینی در اثر تماس مستقیم با اسکناس

آمده توس��ط  Shekarforoushدر س��ال  2009در ایران ()8

در افراد به اثبات نرس��یده اما انتقال میکروارگانیسمهای مقاوم،

و  Hanدر س��ال  1988در میانم��ار همخوان��ی دارد ( .)2این

از ف��ردی به فرد دیگ��ر در این رابطه توجیهپذیر اس��ت .و در

محققین نیز بیش��ترین میزان آلودگی اسکناسها به باکتریهای

ش��رایطی که افراد ب��ه هر دلیلی مبتال به ضعف سیس��تم ایمنی

بیم��اریزای رودهای را در قصابیها و ماهی فروش��یها اعالم

گردند جای گرفتن این میکروارگانیس��مهای فرصت طلب در

کردند و معتقدند که شستشو و ضدعفونی کردن کشتارگاهها و

بدن این افراد میتواند ایجاد عفونتهای چش��مگیری نماید .با

قصابیها در کشورهای در حال توسعه نامناسب بوده و با آلوده

توج��ه به اینکه نتایج تحقیقات صورت گرفته در نقاط مختلف

شدن الش��هها به باکتریها و ایجاد آلودگی متقاطع پول در اثر

جهان وجود آلودگی در سکه و اسکناسها به اثبات رسانده که

تماس دست افراد شاغل در این حرفه باعث انتقال باکتریهای

این امر میتواند در انتقال میکروارگانیس��مهای مقاوم در برابر

بیماریزا میش��ود .همچنین جداس��ازی س��وشهای مقاوم به

آنتی بیوتیکها نقش موثری ایفا نماید .از آنجاییکه در این مطالعه

دارو نق��ش مهم��ی در انتقال ای��ن میکروارگانیس��مها و ایجاد

میکروارگانیس��مهایی مانند اشریش��یاکلی و اس��تافیلوکوکوس

مقاومتهای آنتی بیوتیکی ایفا میکنند ( .)9گونههای آنتروباکتر،

اورئوس که از پاتوژنهای مهم به شمار میروند جزء مهمترین

گونههای سیتروباکتر و گونههای سودوموناس غیرآئیروژنیوزا،

باکتریهای جدا ش��ده از سکه و اس��کناس بودند .لذا از آنجا

ارگانیس��مهای محیطی بوده و در همه ج��ا حضور دارند .این

ک��ه این باکتریها از عوامل مهم ایج��اد عفونتهای رودهای و

باکتریه��ا در اف��راد س��الم بیماریهای جدی ایج��اد میکنند

مس��مومیت غذایی به ش��مار میروند در نتیجه رعایت اصول

( .)17 ،10همچنین گونههای باس��یلوس و اشریش��یا میتوانند
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تدابی��ری اتخ��اذ نماید تا ب��ه جای اس��تفاده از پ��ول مردم از

... بررسی میزان و نوع آلودگی

س��کهها مورد بررس��ی قرار نگرفته که این مس��اله میتواند در

بهداشت فردی و عمومی و جلوگیری از آلودگی متقاطع پول و

.مطالعات بعدی مد نظر قرار گیرد

.غذا الزم و ضروری است
پیشنهاد میشود سیستم بانکی و وزارت بهداشت ترتیبی اتخاذ
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تشکر و قدردانی

نماید ت��ا ضمن اطالعرس��انی کامل اقدام به آم��وزش رعایت

نویس��ندگان برخود الزم میدانند مراتب تقدیر و تشکر خود را

نکات بهداشتی به عموم مردم جامعه و خطرات احتمالی ناشی

 درمانی کرمانشاه،از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

از انتقال بیماری توس��ط باکتریهای فرصت طلب و بیماریزا از

جهت تصوی��ب و حمایت مالی از این ط��رح تحقیقاتی با کد

.طریق اسکناس و سکه را یادآور شود

 همچنین از خانم ش��هال صفری کارشناس. ابراز نمایند93259

- همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی

ارش��د آمار زیس��تی به خاطر کمکهای با ارزش ایشان در این

مقطعی بوده و در فصل تابستان انجام شده است اثر مداخلهگر

.پژوهش قدردانی میکنیم

فص��ل و تاثیر ظاه��ر فیزیکی (نو یا کهنه بودن) اس��کناسها و
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ABSTRACT
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Background and Objectives: Money as a common tool is exchanged between
people all over the world. Thus, it can be a source of chemical and biological
contaminations causing serious diseases. The purpose of this research was to
determine bacterial contamination of the currency notes and coins collected in
Kermanshah.
Materials and Methods: 160 currency notes and 96 coins were randomly chosen
from different jobs and parts of the city. Total count experiment was done and
bacteria were identified and isolated through standard methods.
Results: Average total count in 1000, 2000, 5000, 10000, and 20000 Rials
currency notes were 147.6, 147.8, 148.5, 96.3, and 87.9 and in 500, 1000, and
2000 Rials coins were 104.66, 77.66, and 96.56 CFU/cm2, respectively. The
research showed that currency notes carries more bacterial load than coins
(P<0.05). Additionally, contamination to E. coli on money (13.7 %) and on coins
(3.9%) were at maximum levels while Pseudomonas on currency notes was at
the minimum level (1.6%) and coins contained 0.2% Enterobacter that was at the
lowest amount.
Conclusion: In summary, the most important microorganisms isolated from
currency notes and coins (E.coli and Staphylococcus aureus) were pathogenic,
causing serious food poisoning and gastroenteritis infectious. Therefore,
preventing food from cross contamination with money is necessary.

Key words: Bacterial contami-

nation, E.coli, Money, Coins,
Kermanshah
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