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Introduction: Based on reports of contamination of dental units, its consequences and the importance of dental surface
antiseptics, this study aimed to investigate the effect of new antiseptic solutions on contamination levels in the dental units of
Department of Restorative Dentistry, Islamic Azad University in Tehran.
Materials & Methodes: This experimental study was carried out on nine units of the Restorative Department. A random
sampling was carried out and then the experimental sulfaces were disinfected randomly using one of the 3 following
solutions: Septisurface, Anios DDSH, and Biosanitized (activated H2O2). Subsequently, microbial sampling was performed at
3 time points and the bacterial colonies were counted. The bacterial species were identified using the specific tests. The data
were analyzed using paired t test and one way analysis of variance at 0.05 levels.
Resultes: The study demonstrated that all surfaced were contaminated before disinfection. Staphylococcus aureus and
Streptococcus pyogenes had the highest and the lowest prevalence respectively. There were statistically significant difference
between before and after treatment for all of the solutionse (P=0.001). However, no difference between the 3 solutions on
their effecs on gram positive bacteria was found.
Conclusion: There were no significant differences between the 3 solutions tested on this study in terms of disinfection
effect. However, all solutions significantly reduced surface contamination.
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(کیومرث امیني و همكاران)

چکیده
مقدمه :با توجه به گزارشهایی که از آلودگی یونیتهای دندانپزشکی ،عوارض شناخته شده آن و اهمیت ضدعفونی سطوح دندانپزشکی مطرح
است و به منظور مقایسه ضدعفونیکنندههای رایج در ایران ،تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سه محلول ضدعفونیکننده جدید بر آلودگی
سطوح یونیت دندانپزشکی در بخش ترمیمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تهران انجام شد.
مواد و روشها :تحقیق حاضر با طراحی تجربی بر روی  9یونیت بخش ترمیمی انجام گرفت .در این تحقیق ابتدا پیش از ضدعفونی
نمونهگیری به صورت کامالً تصادفی انجام و سپس سطوح مورد آزمایش به وسیله یکی از محلولهای سپتی سورفیس ( ،)Septisurfaceآنیوس
( )D.D.S.Hو بایوسانی تایزر ( )H2O2فعال شده ضدعفونی شد .سپس در سه زمان نمونهبرداری انجام و تعداد کلنیهای رشد یافته شمارش
گردید .باکتریهای باقیمانده بعد از ضدعفونی به کمک تستهای اختصاصی شناسایی شدند .داده ها با استفاده از آزمون  tزوجی و آنالیز
واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد (.)α=5/50
یافتهها :این تحقیق نشان داد تمامی نمونهها پیش از ضدعفونی دارای آلودگی باکتریایی بودند .استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین فراوانی و
استرپتوکوکوس پیوژن کمترین فراوانی را داشتند .این تحقیق نشان داد اختالف معنیداری بین تعداد کلنیهای باکتریایی قبل و بعد از
ضدعفونی با هر یک از سه محلول ضدعفونیکننده وجود دارد ( ،)P>5/550ولی اختالف معنیداری بین خاصیت ضدعفونی کنندگی سه محلول
سپتی سورفیس ،آنیوس و بایوسانی تایزر فعال شده برای باکتریهای گرم مثبت نسبت به هم وجود ندارد (.)P<5/50

نتیجه گیری :سه ماده مورد استفاده در این مطالعه فرق معنیداری از لحاظ تاثیر روی باکتریهای گرم مثبت یافت نشد ،هرچند که همگی آنها
به طور معنی داری آلودگی سطوح را کم کردند.
واژههای کلیدی :استرپتوکوکوس پیوژن ،استافیلوکوکوس اورئوس ،سطوح دندانپزشکی.
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد  /سال  0991دوره  / 99شماره . 959-01 : 1
()4

مقدمه

ميتواند خسارتهاي جبران ناپذيري ايجاد نمايد.

يكي از مشكالت اساسي كه امروزه با آن مواجه

ضروري است پيش از استفاده و توصيه اين قبيل

هستيم ،افزايش روزافزون بيماريهاي خاص در ميان

محصوالت جديد آزمايشاتي مبني بر بررسي صحت نكات

شاغلين رشته دندانپزشكي است2(.و )1اهميت اين مسئله در

ذكر شده توسط شركتهاي سازنده انجام پذيرد .در

اين است كه به علت تماس حرفهاي اين افراد با افراد

سالهاي اخير تحقيقات متعددي در كشورهاي مختلف در

ديگر جامعه (بيماران) ريسك انتشار عفونت در جامعه باال

خصوص ارزيابي تأثير ضدعفونيكنندهها و آنتيسپتيكها

ميباشد لذا كنترل عفونت از مباحث مهم در علوم پزشكي

بر عوامل باكتريايي صورت گرفته است .نكته حائز اهميت

تاكنون تركيبات و مواد ضدعفونيكننده

اثر محلولهاي ضدعفونيكننده به خصوص محصوالت

گوناگوني توسط شركتهاي مختلف ساخته شده كه هر

توليد شده در ايران ،بر سطوح دندانپزشكي است .تاكنون

يك داراي معايب و مزايايي ميباشند و ويژگيهاي

تست كلينيكي مشابه اين روش بر روي محصوالت جديد

متفاوتي دارند .به همين دليل گاه انتخاب يك

بايوساني تايزر ( )H2O2فعال شده ،آنيوس دي دي اس اچ

ضدعفونيكننده مناسب كار مشكلي است چرا كه

( )Anius D.D.S.H.و سپتي سورفيس (،)Septisurface

شركتهاي سازنده در اغلب موارد در توصيف محصول

محصول شركت ( )SaniSwissانجام نشده است .لذا در

خود اغراق مينمايند و مشكل عمده ،نگراني از عدم

اين تحقيق حاضر اثر ضدباكتري سه نوع محلول

كارايي محلولهاي ضدعفوني براي كنترل عفونت در

ضدعفونيكننده بر روي سطوح كار دندانپزشكي مورد

سطوح دندانپزشكي ميباشد كه استفاده از اين مواد گاهي

بررسي قرار گرفت.

(4و)3

است.

لذا
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مواد و روشها

فعال شده با يكبار اسپري كردن محلولها به صورت

روش تحقيق از نوع تجربي بود .جامعه مورد بررسي

عمودي بر روي سطح مورد نظر با فاصله مشخص انجام

در اين تحقيق يونيتهاي موجود در بخش ترميمي

شد.

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران در

بايوساني تايزر ( )H2O2فعال شده :اين تركيب آماده

پايان استفاده از آنها در آن روز بود .تعيين حجم نمونه بر

مصرف بوده و تأثيرگذاري آن بسيار سريع و كمتر از 30

اساس ميزان آلودگيهاي گزارش شده يونيتهاي

ثانيه است .بر روي بسياري از قارچهاي بيماريزا نظير

محلول

كانديدا و آسپرژيلوس و باكتريهايي مانند پسودوموناس،

ضدعفونيكننده 3 ،يونيت و از هر يونيت  3سطح انتخاب

كلستريديوم ،استافيلوكوكوس اورئوس ،اشريشياكلي اثر

گرديد كه از هر سطح در  4زمان (قبل از ضدعفوني و سه

داشته و آنها را از بين ميبرد .بر اساس گزارشات شركت

مدت زماني پس از ضدعفوني) نمونهبرداري صورت

سازنده ويروسهايي نظير  HIV ،HCV ،HBVو  H1N1را

دندانپزشكي

تعيين

گرديد.

براي

هر

گرفت .يعني در مجموع براي هر محلول  33نمونه تعيين

()5

طي  30ثانيه بعد از مصرف از بين ميبرد.

شد و چون  3محلول مورد نظر بود ،در كل 101

آنيوسديدياساچ ( :)Anios D.D.S.Hاين تركيب

نمونهگيري در اين آزمايش انجام گرفت .نمونهبرداري پس

داراي دو عامل مؤثره و ضدميكروبي از مشتقات گوانيدي

از پايان كارهاي باليني بخش ،نمونهها به صورت كامالً

و آمونيوم كواترنر است .اين فرآورده بر انواع باكتريها

تصادفي (با قرعهكشي) در محلهاي مورد نظر در سه

نظير سالمونال ،پسودوموناس ،آسينتوباكتر ،مايكوباكتريوم

گروه ،كه هر گروه شامل سه يونيت دندانپزشكي و در هر

توبركلوزيس ،قارچها ،بدون پوشش (روتاويروسها) و

يونيت از سه سطح شامل پشت سري ،سيني نگهداري

()3

ويروسهاي پوششدار ) (HIV, HBVمؤثر است.

لوازم كار دندانپزشك و پانل تنظيمكننده ارتفاع دستگاه

سپتي سورفيس ( :)Septi Surfaceسپتيسورفيس

استفاده شد .از كليه قسمتهاي انتخاب شده براي

محصولي است كه در آن با بهرهگيري از سه نوع

نمونهبرداري در فواصل زماني مشخص  7روز از

ضدعفونيكننده قدرتمند ،قادر به از بين بردن طيف

يونيتهاي مختلف نمونهبرداري در  3نوبت انجام شد.

وسيعي از باكتريهاي گرم مثبت ،گرم منفي ،ويروسها و

براي نمونهبرداري از لولههاي محيط كشت پپتون واتر

قارچها ميباشد .مواد مؤثره اين تركيب هگزا متيلن بيس

(مرک-آلمان) با حجم  2سيسي در لولههاي آزمايش

كلروفنيل بيگوانيد (كلر هگزيدين) ،آلكيل دي متيل بنزيل

همراه با سوآپ پنبهاي استريل استفاده گرديد .در اين

آمونيوم كلرايد و اتانول است .كلر هگزيدين با خواص

خصوص از سطح مورد نظر انتخاب شده به ابعاد 3×3

ماندگار و پايدار خود ،با مكانيسمهايي متفاوت قادر به از

ميليمتر را توسط سواپ استريل در چند جهت

()3

بين بردن انواع عوامل بيماريزا است.

نمونهبرداري انجام شد .در ادامه نمونهبرداري از سطوح،

نمونهبرداري :نمونهبرداري در فواصل زماني پيشنهادي

بعد از گندزدايي توسط محلولهاي گندزداي (ضدعفوني)

كارخانه سازنده توسط سوآپ انجام گرديد .به منظور

بايوساني تايزر ( )H2O2فعال شده ،آنيوس دي دي اس اچ

جلوگيري از رشد و تزايد ميكروبها بالفاصله بعد از

) (Anius D.D.S.H.و سپتي سورفيس (،)Septisurface

ارسال نمونهها به آزمايشگاه كشت در سطح محيط پليت
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كانت آگار (-PCAمرک -آلمان) به منظور شمارش

(کیومرث امیني و همكاران)

 tزوجي به كار برده شد (.)α=0/05

ميكروبهاي هوازي مزوفيل (دماي  30-37درجه

یافتهها

سانتيگراد) انجام گرفت .همچنين نمونهها بر روي محيط

نتايج كشت نمونههاي گرفته شده از قسمتهاي

(هايمديا-هندوستان)،

مختلف يونيتهاي دندانپزشكي كه در روش كار نمونه

(مرک-آلمان)

برداري شرح داده شده است بيانگر اين موضوع است كه

اشريشياكلي ،كانديدا آلبيكنس ،پسودوموناس آئروژينوزا

در نمونههاي بررسي شده قبل از استفاده از محلولهاي

(1و)7

ضدعفونيكننده ،تمامي نمونهها داراي آلودگي باكتريايي

بعد از گذشت  24ساعت كلنيهاي رشد يافته بر روي

بوده كه نتايج آزمون ،نشان دهنده اين است كه 100

محيط كشت بررسي و با انجام رنگآميزي گرم و

درصد تمامي نمونهها داراي آلودگي باكتريايي گرم مثبت

آزمونهاي بيوشيميايي اختصاصي نظير  ،TSI ،OFسيمون

و  71درصد نمونهها عالوه بر آلودگي باكتريايي گرم مثبت

سيترات ،SIM ،اوره براث (مرک-آلمان) و اكسيداز،

داراي آلودگي باكتريايي از نوع گرم منفي نيز بودهاند.

كاتاالز ،كواگوالز ،لستيناز و تخمير قند مانيتول (هايمديا-

نتايج شمارش ميكروبهاي هوازي مزوفيل ( 37درجه) در

هندوستان) باكتريها شناسايي شدند .براي اطمينان از

مرحله غربالگري قبل و بعد از ضدعفوني با  3نوع

عملكرد محيطهاي كشت در توانايي رشد ميكروبهاي

محصول ضدعفوني كننده در جداول  1-3به تفكيك ذكر

مورد انتظار از سوشهاي استاندارد كنترل مثبت

گرديده است .در اين آزمايش مشخص شد كه تعداد

استافيلوكوكوس اورئوس ،اشريشياكلي ،پسودوموناس

باكتريهاي گرم مثبت در هر سه سطح و در سه زمان

آئروژينوزا ،كانديدا آلبيكنس ،آسپرژيلوس نايجر استفاده

متفاوت مورد ارزيابي بيشتر از ساير باكتريها بوده است.

شد .جهت ارزيابي اثرات ضدميكروبي روي جدايههاي

سه زمان به كار رفته در اين آزمون براي  H2O2شامل،

حاصل از مرحله غربالگري آزمون حداقل غلظت

زمان اصلي كه زمان توصيه شده توسط كارخانه سازنده

ممانعتكننده از رشد ( )MICانجام گرفت و براي انجام

ميباشد و بر اساس اطالعات مندرج بر روي بسته  1دقيقه

آزمون از روش  Serial Dilution Methodاستفاده گرديد

بوده است و در اين تحقيق زمان كمتر ( 30ثانيه) و زمان

در ادامه بررسي ،حداقل غلظت كشندگي ( )MBCنيز

بيشتر ( 2دقيقه) توصيه كارخانه بعد از ضدعفوني نيز مورد

مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين تحقيق براي آناليز

ارزيابي قرار گرفت .نتايج نشان ميدهد كه در زمان

دادههاي حاصل از آزمايش و به منظور بررسي معنيدار يا

توصيه شده كارخانه در سطوح پشت سري و تنظيمكننده

غيرمعنيدار بودن تاثير سه محلول ضدعفونيكننده جديد

ارتفاع صندلي اين ماده كارآمد بوده و توانسته باكتريهاي

مورد مطالعه در زمانهاي مختلف از تحليل واريانس

گرم منفي را از بين ببرد ،در حالي كه در ساير موارد

يكطرفه ( )One Way ANOVAاستفاده گرديد .براي

تعدادي كلني باكتري حتي پس از اعمال ضدعفوني

مقايسه بين ضدعفونيكنندهها در هر يك از زمان ها از

مشاهده گرديد .در زمان  2دقيقه تمامي باكتريهاي گرم

آناليز واريانس يكطرفه استفاده شده و جهت مقايسه هر

مثبت و منفي در تمامي سطوح از بين رفتهاند (جدول .)1

كشتهاي
محيطهاي

تريپتيكازسويآگار
اختصاصي

كروموژنيك

به منظور جداسازي كامل باكتريها كشت داده شد.

تعداد كلنيها در يك از زمانها با قبل از ضدعفوني
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جدول : 1

ميانگين تعداد كلنيهاي ميكروب هاي جداسازي شده از قسمتهاي مختلف يونيت قبل و بعد از ضدعفوني بوسيله محلول ضدعفوني H2O2

سطح

نوع باكتري

نمونه برداري

پشت سري

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

تعداد

ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني ( )CFU/mlدر

نمونه

زمانهاي مختلف

(تكرار)

قبل از ضدعفوني

9

1343/3±311/9

بعد از ضدعفوني
 30ثانيه

 30ثانيه

 2دقيقه

314/2±157/7

11/3±3/1

0/0

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
سيني وسايل

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

9

792/1±177/2

141/9±43/9

0/0

0/0

1121/5±513/1

145/9±111/5

19/7±5/5

0/0

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
تنظيم كننده

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

ارتفاع صندلي

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا

9

1304/1±443/1

593/5±143/3

1/3±2/9

0/0

1331/0±410/2

731/3±131/4

15/2±4/4

0/0

153/3±190/4

231/4±32/7

0/0

0/0

*)  P<0/001مقايسه نسبت به قبل از ضدعفوني

به منظور بررسي اثر ضدعفونيكننده سپتي سورفيس

به منظور بررسي اثر ضدعفونيكننده آنيوس

فعال ،اين ماده در سه زمان به كار رفته است ،زمان اصلي

( )D.D.S.Hسه زمان به كار رفته شامل ،زمان اصلي كه

كه زمان توصيه شده توسط شركت سازنده ميباشد و بر

زمان توصيه شده شركت سازنده بود و بر اساس اطالعات

اساس اطالعات مندرج بر روي آن  3دقيقه بوده است و

مندرج بر روي آن  5دقيقه بوده است و در اين تحقيق

در اين تحقيق زماني كمتر ( 1دقيقه) و زماني بيشتر (5

زماني كمتر ( 3دقيقه) و زماني بيشتر ( 7دقيقه) از توصيه

دقيقه) از توصيه كارخانه بعد از ضدعفوني نيز بكار رفت.

كارخانه بعد از ضدعفوني نيز مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج نشان ميدهد كه در زمان توصيه شده كارخانه در

نتايج نشان ميدهد كه در زمان توصيه شده كارخانه در

هيچكدام از سطوح مورد بررسي اين محلول نتوانست به

هيچكدام از سطوح مورد بررسي اين محلول نتوانست به

طور كامل عوامل بيماريزا را از بين ببرد ،بديهي است كه

طور كامل عوامل بيماريزا را از بين ببرد .زماني كه اين

در زمان كمتر نيز اثر مثبتي نداشته است و تنها از تعداد

محلول به مدت بيشتري ( 7دقيقه) بر روي سطوح مورد

باكتريها و كلنيها كاسته است .در حالتي كه اين محلول

نظر بوده است ،توانسته در پشت سري بيمار هر دو نوع

به مدت بيشتري ( 5دقيقه) بر روي سطوح مورد نظر بوده

باكتري گرم مثبت و منفي و در تنظيمكننده ارتفاع صندلي

است (جدول .)2

و سيني وسايل باكتريهاي گرم منفي را به طور كامل از
بين ببرد (جدول .)3
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جدول : 2

بررسي تأثیر سه محلول ضدعفونيکننده  D.D.S.H ،Septisurfaceو ... H2O2

(کیومرث امیني و همكاران)

ميانگين تعداد كلنيهاي ميكروبهاي جدا شده از قسمتهاي مختلف يونيت قبل و بعد از ضدعفوني بوسيله محلول ضدعفوني سپتيسورفيس

سطح

نوع باكتري

نمونه برداري

تعداد

ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني ( )CFU/mlدر زمانهاي

نمونه

مختلف
قبل از ضدعفوني

پشت سري

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

9

1273/3±390/3

بعد از ضدعفوني
 1دقيقه

 3دقيقه

 5دقيقه

141/5±201/3

31/4±17/0

0/0

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
سيني وسايل

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

9

735/4±133/2

417/9±119/1

25/9±3/9

0/0

1794/1±503/7

993/2±245/3

19/7±22/1

5/2±1/9

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
تنظيم كننده

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

ارتفاع صندلي

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس

9

1577/1±402/2

319/3±155/0

41/4±13/3

2/4±0/9

1301/9±419/3

795/1±111/9

12/1±20/4

1/1±0/5

904/4±224/0

اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا

543/7±133/4

31/2±7/7

0/0

*)  P<0/001مقايسه نسبت به قبل از ضدعفوني

جدول : 3

ميانگين تعداد ميكروبهاي جداسازي شده از قسمتهاي مختلف يونيت قبل و بعد از ضدعفوني بوسيله محلول ضدعفوني آنيوس D.D.S.H

سطح

نوع باكتري

نمونه برداري

تعداد

ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني ( )CFU/mlدر زمانهاي

نمونه

مختلف
قبل از ضدعفوني

پشت سري

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

9

1243/3±331/7

بعد از ضدعفوني
 3دقيقه

 5دقيقه

 7دقيقه

732/3±144/1

41/9±11/1

0/ 0

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
سيني وسايل

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

9

724/9±157/1

451/2±103/3

11/3±4/9

0/ 0

1724/3±490/9

113/1±203/2

34/3±7/7

3/ 1± 0/ 9

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا
تنظيم كننده

استافيلوكوكوس اورئوس-استرپتوكوک پيوژن-

ارتفاع صندلي

باسيلوس سرئوس-باسيلوس سوبتيليس
اشريشياكلي -سودوموناس آئروژينوزا

*)  P<0/001مقايسه نسبت به قبل از ضدعفوني

9

1595/4±401/2

301/3±134/9

21/3±5/3

0/ 0

1514/5±393/5

733/1±159/0

39/0±1/9

1/ 4± 0/ 1

193/2±211/0

414/5±111/5

10/7±3/3

0/ 0

303

مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد  /سال  / 4931دوره  / 93شماره 1

با توجه به نمودار مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني
باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي در بين محلولهاي

در حالي كه بين دو محلول ديگر اختالف معنيدار وجود
ندارد.

ضدعفونيكننده (نمودار  )1و (نمودار  )2درسه زمان

نتايج جداسازي و تعيين هويت جدايههاي به دست

متفاوت مورد استفاده در اين تحقيق مشخص ميشود.

آمده در مرحله غربالگري :نتايج جدول  4به تفكيك هر

بيشترين ميزان اثر اين مواد در زماني بيشتر از مدت

يك از مواد ضدعفوني مورد استفاده نشان ميدهد از بين

مشخص شده توسط كارخانه ميباشد ،در زمان كمتر

باكتريهاي يافت شده بر روي سطوح مورد آزمايش قبل

ميزان كلنيهاي رشد يافته بسيار بيشتر است .همانطور كه

از ضدعفوني بيشترين فراواني مربوط به استافيلوكوكوس

در نمودار مشخص گرديده است بين مواد شيميايي به كار

ارئوس بوده كه فراواني آن  32/3درصد بود و كمترين

رفته اختالف معنيداري وجود ندارد ،درحالي كه در زمان

فراواني مربوط به استرپتوكوک به ميزان  3/1درصد بوده

توصيه شده توسط كارخانه و زمان بيشتر از آن اختالف

است .بررسيهاي انجام شده بر روي باكتريهاي باقيمانده

معنيداري بين مواد وجود دارد به طوري كه محلول

بر روي سطوح پس از ضدعفوني توسط هريك از

آنيوس ( )D.D.S.Hنسبت به دو محلول ديگر توانسته

محلولها در زمان توصيه شده توسط كارخانه بيان گرديده

كلنيهاي بيشتري را از باكتريهاي گرم منفي از بين ببرد.

است.

ADDSH

SeptiSurface

H2O2

1600
1400

1000
800
600
400

تعداد كلني بر حسب CFU/ml

1200

200
0
T3

T2

T1

زمانهای مختلف مورد استفاده

نمودار : 1

مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني باكتريهاي گرم مثبت بين مواد ضدعفونيكننده بر حسب زمانهاي مختلف
) T1بعد  3دقيقه ؛  T2بعد  5دقيقه؛  T3بعد  7دقيقه)
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ADDSH

SeptiSurface

(کیومرث امیني و همكاران)

H2O2

تعداد كلني بر حسب CFU/m

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
T3

T1

T2

زمانهای مختلف مورد استفاده

نمودار : 2

مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني باكتريهاي گرم منفي بين مواد ضدعفونيكننده بر حسب زمانهاي مختلف
) T1بعد  3دقيقه ؛  T2بعد  5دقيقه؛  T3بعد  7دقيقه)

نتايج حاصل از حداقل غلظت ممانعتكننده از رشد

نتايج حاصل از كشندگي ) :(MBCپس از شناسايي

( :)MICبر اساس نتايج حاصل از  MICميتوان صحت

غلظتي كه در آن باكتري شروع به رشد كرده است ،از

آزمايشات ميكروبي را تأييد نمود .نتايج اين تحقيق در

لوله قبل (حاوي غلظت بيشتر محلول ضدعفونيكننده) و

جدول  5آمده است بر اساس نتايج هرچه مخرج كسر

لوله بعد (حاوي غلظت كمتر محلول ضدعفونيكننده)

كوچكتر باشد يعني مقاومت باكتري بيشتر بوده و محلول

نمونهگيري شده و در محيط كشت قرار داده شد .نتايج

در غلظتهاي باال هم توانايي ممانعت از رشد باكتري را

نشان ميدهد كه حداقل غلظت ممانعتكننده از رشد

نداشته است.

 MICهمان حداقل غلظت كشندگي  MBCاست.

جدول : 4

توزيع فراواني انواع باكتريهاي يافت شده بعد از ضدعفوني ،بر روس سطوح مورد نمونهگيري از يونيتهاي بخش ترميمي دانشگاه
آزاد به تفكيك نوع محلول
 H2O2فعال شده

آنيوس D.D.S.H

سپتيسورفيس

درصد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

استافيلوكوكوس اورئوس

32/3

20

بعد از ضدعفوني

42/1

3

33/1

7

33/3

7

باسيلوس سرئوس

24/3

13

بعد از ضدعفوني

21/3

2

23/2

5

21/5

3

باسيلوس سوبتيليس

20/0

13

بعد از ضدعفوني

21/3

2

21/1

4

23/1

5

پسودوموناس آئروژينوزا

12/3

1

بعد از ضدعفوني

0/ 0

0

10/5

2

14/2

3

E. coli

7/ 7

5

بعد از ضدعفوني

0/ 0

0

5/ 3

1

0/ 0

0

استرپتوكوكوس پيوژن

3/ 1

2

بعد از ضدعفوني

0/ 0

0

0/ 0

0

0/ 0

0

نام باكتري

قبل از ضدعفوني

نوع محلول
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جدول : 5

نتايج حاصل از  MICبر حسب µg/ml

استافيلوكوكوس

باسيلوس

باسيلوس

پسودوموناس

اورئوس

سرئوس

سوبتيليس

آئروژينوزا

E. coli

استرپتوكوكوس
پيوژن

 H2O2فعال شده

1/13

1/34

1/34

1/121

1/121

1/253

آنيوس D.D.S.H

1/ 1

1/32

1/32

1/34

1/121

1/121

سپتيسورفيس

1/ 1

1/32

1/34

1/253

1/253

1/121

بحث

مشخص شد بيشترين نوع آلودگي در سطوح مورد

از بين بردن عوامل بيماريزا ،جلوگيري از شيوع آنها

آزمايش در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي قبل از

و به طور كلي كنترل عفونت از نكات كليدي در

ضدعفوني مربوط به استافيلوكوک اورئوس بوده و كمترين

دندانپزشكي است .يكي از مشكالت مهم در دندانپزشكي

ميزان مربوط به استرپتوكوک ميباشد .هر چند كه اين

در پارهاي موارد احتمال انتقال بيماري ميباشد؛ لذا مواد

باكتريها از انواعي است كه در بيشتر محيطها يافت

شيميايي مختلفي جهت ضدعفوني محيط و ابزار

ميشوند و به طور معمول خطر چنداني ايجاد نميكنند

دندانپزشكي عرضه ميگردد .به منظور بررسي اثر سه

ولي در مواردي كه فرد ضعيف و مسن باشد يا به

محلول ضدعفونيكننده جديد بر روي سطوح دندانپزشكي

بيماريهاي قلبي عروقي ،كبدي يا كليوي دچار باشد
()9

اين تحقيق انجام گرفت .در بين سه سطح مورد آزمايش

عوارض شديدي خواهد داشت.

(پشتسري ،سيني وسايل و تنظيمكننده ارتفاع صندلي)

انجام گرفته مقاومترين و فراوانترين باكتري استافيلوكوک

بيشترين ميزان آلودگي مربوط به سيني وسايل و كمترين

اورئوس ميباشد و تركيبات شيميايي گستردهاي كه در

ميزان آلودگي مربوط به پشتسري ميباشد .كمتر بودن

اين تحقيقات به كار گرفته نتوانسته است به طور كامل

ميزان آلودگي در پشت سري به خاطر استفاده از پوشش

موثر واقع شوند .اين باكتري هرچند كه اسپور ندارد اما از

پالستيكي است كه دانشجويان قبل از شروع كار مورد

تمام باكتريهاي بدون اسپور نسبت به عوامل فيزيكي و

استفاده قرار ميدهند .اما ميز وسايل كه بيشترين ميزان

شيميايي مقاومتر است .حتي در محيطهاي خشك به مدت

آلودگي را نشان داد در اغلب موارد فاقد پوشش ميباشد.

چند ماه و يا در دما  30درجه به مدت يك ساعت زنده

همچنين اين سطح به خاطر وسعت زياد و قرار گرفتن در

ميماند .وجود كپسول يا لعاب خارج سلولي يكي از

معرض آلودگيها ميكروبهاي بيشتري را به خود

داليل مقاومت اين باكتري محسوب ميشود .غشاء

ميگيرد .با بررسيهاي انجام گرفته قبل و بعد از

سيتوپالسمي سه اليه آن نيز دليل ديگري بر مقاومت آن

ضدعفوني ،شناسايي نوع ميكروارگانيسمها و همچنين

محسوب ميشود .در بين تركيبات به كار رفته  H2O2فعال

تفكيك گرم مثبت و منفي مشخص گرديد هيچكدام از سه

شده توانست اين باكتري را به ميزان بيشتري در مقايسه با

محلول مورد آزمايش در زمان توصيه شده توسط شركت
سازنده از كارايي الزم برخوردار نيستند .در اين تحقيق

()10-12

ساير محلولهاي نابود كند.

بر اساس تحقيقات

باسيلوسها نيز كه از
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نظر فراواني در مقام دوم و سوم قرار داشتند از

كه ما در اين تحقيق ميزان آلودگي را به صورت كمي بيان

باكتريهايي محسوب ميشوند كه در گردوغبار هوا به

كرده و نوع باكتريها را نيز قبل و بعد از ضدعفوني

فراواني يافت ميشوند .باسيلوس سرئوس از باكتريهاي

مشخص كرديم .از تحقيقات مشابه در اين زمينه ميتوان
()15

هوازي گرم مثبت و اسپوردار است .اسپورها ميتوانند به

به تحقيق واحدي و همكاران

باسيل تبديل شده و منجر به بروز مسموميت گردند .اسپور

اثر ضدميكروبي  4تركيب پوويدين  10درصد ،ميكروتن 2

آنها در برابر عوامل خارجي مقاومت زيادي دارد اسپور

درصد ،هيپوكلريت سديم  5/25درصد و اتانل  70درصد

ميتواند اين باكتري را در برابر حرارت ،سرما ،خشكي،

در سه زمان  2 ،1و  3دقيقه مورد استفاده قرار گرفت .آنها

مواد شيميايي و تشعشعات زنده نگه دارد .علت مقاوم

اين تركيبات را براي ضدعفوني هندپيسهاي آلوده به

بودن اسپور را به ضخامت جدار ،نفوذناپذيري پوشش

استافيلوكوک طاليي ،پسودوموناس آئروژينوزا و كانديدا

خارجي اسپور ،كم بودن فعاليت متابوليكي و كمي آب آن

آلبيكنس به كار بردند .نتايج نشان داد كه با افزايش زمان

نسبت ميدهند .همچنين هنگام ساخته شدن اسپور مواد

تيمار مواد شيميايي رشد ميكروارگانيسمها كاهش مييابد.

داخل باكتري متراكم شده تا درون اسپور قرار گيرد.

تركيبات فوق بر كانديدا آلبيكنس و پسودوموناس مثبت

نيروي ناشي از اين عمل سبب پايدار شدن اتصالهاي

بود؛ در حالي كه استافيوكوكوس مقاومت بيشتري به

سستي ميشود كه قبالً در باكتري موجود بوده و به آساني

محلول شيميايي نشان ميداد .در بين محلولهاي فوق

در تحقيق

()15

با هدف مقايسه تأثير محلول نانوسيل و

نتايج فوق با نتايج حاصل از تحقيق حاضر همسو است.

دكونكس بر آلودگي يونيتهاي دندانپزشكي در دانشگاه

هرچند كه محلولهاي شيميايي به كار رفته متفاوت است

آزاد انجام شد .نتايج نشان داد آلودگيها به ترتيب مربوط

اما مقاومت استافيلوكوكوس اورئوس در اين دو تحقيق

به دسته چراغ ،كليد باال و پايين برنده و دسته تابوره بوده

()19

بيشتر از ساير ميكروارگانيسمها بوده است .معتمدي

است .ميزان آلودگي در بخشهاي مختلف بررسي شد كه

ميزان آلودگي باكتريايي سطوح يونيتهاي دندانپزشكي در

بيشترين ميزان آلودگي مربوط به بخش راديولوژي

بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد را مورد

بودهاست .در اين تحقيق آلودگي قسمتهاي مختلف

برسي قرار داد .يافتههاي حاصل از اين تحقيق نشان داد

يونيت ثابت شد اما بيشترين آلودگي به ترتيب مربوط به

كه  95/1درصد نمونهها داراي رشد باكتريايي بوده كه

سيني وسايل كار ،تنظيمكننده ارتفاع صندلي و پشتسري

اين نتايج مطابق نتايج تحقيق ما ميباشد .در اين تحقيق در

بيمار بوده است .از مشكالت پژوهش انجام گرفته اين بود

بين باكتريها غيربيماريزا باسيلوس سوبتليس بيشترين

كه آنها نتايج را به صورت كيفي بيان داشتند و ميزان

فراواني را داشته و از ميان باكتريهاي بيماريزا

كاهش تعداد كلنيهاي باكتري همچنين نوع آنها را قبل و

استرپتوكوک فراوانترين باكتري پيش از انجام ضدعفوني

بعد از ضدعفوني اشاره نكردهاند .همچنين تعداد نمونههاي

بوده است .آنها عالوه بر نوع باكتري بخشهاي از يونيت

بررسي شده براي قسمتهاي مختلف يونيت براي

را از نظر ميزان آلودگي بررسي كردند .وي دريافت

ضدعفونيكنندههاي مختلف يكسان نبوده است .در حالي

كليدهاي تغيير وضعيت يونيت بيشترين ميزان آلودگي

()13

تحت تأثير عوامل فيزيكي شكسته ميشود.
()13

السمي

اشاره كرد در آن تحقيق

اتانل  70درصد كارايي بيشتري را نشان داده است.
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باكتريايي و دستگيره چراغ كمترين ميزان آلودگي را در

زمان پيشنهادي كارخانه تمامي باكتريها را از بين ببرد

مقايسه با ساير قسمتهاي مورد نمونهگيري داشت .از نظر

ولي در مدت زمان بيشتر از آنچه توصيه شده تعداد

ميزان آلودگي تحقيق ما با تحقيق انجام يكسان است .اما

كلنيهاي باكتريايي به طور چشمگيري كاهش يافت و به

از نظر ميزان آلودگي بر خالف تحقيق آنها كه كليدهاي

صفر نزديك شدند .با توجه به اينكه نوع و فراواني

تغيير وضعيت يونيت را آلودهترين بخش گزارش كرده

باكتريها در جوامع مختلف متفاوت است در ايران به

بودند؛ در تحقيق ما اين بخش يونيت در درجه دوم از نظر

واسطه استفاده نادرست از آنتيبيوتيكها گونههاي مقاوم

در تحقيقي كه توسط مهدويان و

باكتريايي ايجاد شده است ،در نتيجه ضرورت دارد كارايي

بر روي آلودگي باكتريايي يونيتهاي بخش

محلولهاي ضدعفونيكنندهاي كه وارد كشور ميشوند

پروتز دانشكده دندانپزشكي مشهد انجام شد ،قسمتهاي

مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرد .همچنين در شرايط

زيادي از يونيتها مورد بررسي قرار گرفت و اهميت

كلينيكي عوامل زيادي نظير ميزان رطوبت ،دما ،فشار

استفاده از ماده ضدعفونيكننده جهت از بين بردن

اكسيژن ،وجود مواد ارگانيك ،وجود گونههاي باكتريايي

ميكروارگانيسمها نشان داده شد .نتايج حاصل از اين

متفاوت و ميتواند بر روي اثر ضدباكتريايي محلولهاي

()17

آلودگي قرار داشت.
()1

همكاران

تحقيق تا حدودي با تحقيق ما مطابقت دارد .در هر دو

()11

ضدعفونيكننده موثر باشد.

تحقيق درصد بااليي از نمونهها قبل از ضدعفوني آلوده

نتیجهگیری

بودند و استافيلوكوک اورئوس بيشتريت درصد فراواني را

مقايسه محلولهاي مورد استفاده نشان داد كه محلول

در بين باكتريهاي يافت شده داشت .اما تفاوت اين

 H2O2فعال شده ميتواند در زماني بيشتر از زمان پيشنهاد

تحقيق با تحقيق ما در اين است كه در تحقيق ما بيشترين

شده كارخانه تمام باكتريهاي گرم مثبت و منفي هوازي را

درصد آلودگي مربوط به سينيوسايل يونيت بود اما آنها

نابود كند و توانايي ضدعفوني كنندگي بيشتري نسبت به

آلودهترين بخش را دستگيره چراغ معرفي كردند .اين امر

دو محلول ديگر ،آنيوس ( )D.D.S.Hو سپتيسورفيس

به واسطه استفاده از تكنيكها و تجهيزات متفاوت براي

داشته باشد .باز آنجايي كه زمان پيشنهادي كارخانه براي

در جمع

محصوالت ضدعفونيكننده در شرايط آزمايشگاهي تعيين

بندي كلي ميتوان گفت كه با وجود اينكه سطوح مورد

ميشود ،به نظر ميرسد اين محصوالت در زمان توصيه

آزمايش در اين تحقيق از سطوح غيربحراني محسوب

شده كارخانه كارآيي مطلوب را ندارند ،لذا ضرورت دارد

ميشود و نياز به ضدعفوني با محلولهاي بسيار قوي

به صورت عملي در يك محيط واقعي سطوح مورد نظر

ندارد و محلولهاي ضدعفوني استفاده شده در اين تحقيق

در دندانپزشكي كه امكان انتقال بيماري را فراهم ميكند

فعاليت ضدباكتريايي الزم براي كاهش جمعيت باكتريها

مورد ارزيابي قرار داده شود و در غير اين صورت از

را از خود نشان دادند .ولي از آنجايي كه اين سطوح در

مدت زمان بيشتري جهت ضدعفوني با هر تركيبي استفاده

تماس مستقيم با بيمار و دندانپزشك ميباشند ميتواند در

گردد.

()13

كنترل عفونت در مراكز متفاوت ميباشد.

روند انتقال عفونت تاثيرگذار باشند .اين تحقيق نشان داد
كه هيچكدام از محلولهاي ضدعفونيكننده نتوانستند در

)(کیومرث امیني و همكاران
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جهت همكاري بابت جمعآوري نمونهها و دكتر علي

تشکر و قدردانی

قاضيخاني بابت انجام آزمونهاي آماري اين تحقيق تقدير

 از17095 اين مقاله منتج از پايان نامه به شماره

.به عمل ميآيد

 از كليه.دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران ميباشد
كاركنان بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي آن دانشگاه
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