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Introduction: Surfaces mostly touched during dental treatments can be a reservoir for infections and lead to 

cross-infection. The aim of the present study was to evaluate the incidence of microbial infection of clinical 

surfaces in Mashhad Faculty of Dentistry. 

Materials and Methods: Surface samples were randomly collected from unit headrest, light handle, and tabure 

of 10% of active dental units in Mashhad Dental Faculty. Samples were collected at two time points including 

beginning of the day and midday after surface disinfection. Samples were collected and transferred to the 

microbiology laboratory to determine the number of various microorganisms including staphylococcus, 

streptococcus, micrococcus, bacillus, tetragen, corena, and yeast. Data was analyzed by using Kruskal-Wallis 

test. P-value less than 0.05 were considered significant. 

Results: The highest rate of contamination of headrest was observed at Prosthodontics Department, and the 

highest rate of contamination of light handle respectively in Endodontics, Pediatrics, and Prosthodontics 

departments. Furthermore, Prosthodontics Department showed the highest rate of tabure contamination. Kruskal-

Wallis test revealed no significant difference in total microorganisms at different departments in various 

surfaces. A significant difference was found between departments regarding micrococcus infection (P<0.05). 

Conclusion: Microbial contamination was found at all surfaces at one or both of the sampling times, to prevent 

cross-infection more is required. 

Key words: Clinical surfaces, surface contamination, microorganism, dental unit. 
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 چکیده 

توانند به عنوان منبع انتقال عفونت عمل کرده و موجب ایجاد  شوند می سطوحی که به طور شایع هنگام کار دندانپزشکی لمس می :مقدمه

 .هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آلودگی میکروبی تعدادی از سطوح در دانشکده دندانپزشکی مشهد بود. عفونت متقاطع گردند

های فعال  درصد یونیت 01العه از سه سطح مختلف سر یونیت، دستگیره چراغ و تابوره به صورت تصادفی از های مط نمونه :ها مواد و روش

ها در دو زمان ابتدای روز کاری و وسط روز کاری پس از ضدعفونی نمودن معمول سطوح جمع  نمونه. دانشکده دندانپزشکی مشهد تهیه گردید

های  های مختلف موجود شامل باکتری یشگاه میکروبیولوژی از نظر تعداد میکروارگانیسمها پس از انتقال به آزما نمونه. آوری شدند

ها با استفاده از آزمون  داده. استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، میکروکوکوس، باسیلوس، تتراژن، کورنا، و نیز قارچ مورد بررسی قرار گرفتند

 . جزیه و تحلیل آماری قرار گرفتمورد ت >10/1P-valueکروسکال واریس با سطح معنی داری 

بیشترین میزان آلودگی پشتی سر یونیت در بخش پروتز ، در مورد دستگیره چراغ به ترتیب در بخش اندو، اطفال و پروتز و در مورد  :ها یافته

ها در میان  روارگانیسمداری از نظر کل میک ینتیجه آزمون کروسکال واریس نشان داد که تفاوت معن. تابوره در بخش پروتز مشاهده شد

ها مشخص گردید که تفاوت آماری معناداری میان  در بررسی هر یک از میکروارگانیسم. های مختلف و در سطوح مختلف وجود ندارد بخش

 (. >10/1P-value) داشتهای مختلف از نظر آلودگی میکروکوکوس وجود  بخش

برای پیشگیری نشان می دهد در تمام سطوح مورد بررسی در یک یا هر دو زمان نمونه برداری، آلودگی میکروبی مشاهده شد که  :نتیجه گیری

 .از انتقال عفونت متقاطع نیاز به نظارت بیشتری است

 .سطوح کلینیکی، آلودگی سطحی، میکروارگانیسم، یونیت دندانپزشکی :کلیدی کلمات
 . 913-01:  9شماره /  10دوره  0931سال / ی مشهد مجله دانشکده دندانپزشک

 

 مقدمه

از موضووعت  مموو ق بت وأ ل موأ         کنترل عفونت

 ر سوی ق لقیقود    موو   نقوو       . تشد  ندانپزشکی می

هوتی   سرایت عفونت، نیش  ت زی    کنترل ق ا ائو   ق  

 سقت ی از عوامأ عفونی شتمأ  (1).پقشگقری خواهد  اشت

، Streptococcus pneumoniaeهووتیی هونووو     ووتکتری

Mycobacterium tuberculosis ،Klebsiella pneumoniae ،

Escherichia coli،Legionella pneumophila، Legionella 

pneumophila   هوتی ایودز ق هپتلقوت     ق هوننقن قیورق

منوت    . لوانند    هنگتم کت   ندانپزشکی منتیوأ شووند   می

اصلی عفونت سقستو آ ی یونقت، ذ ا  معلود    هووای   

 سوقت ی از  .  تشوند  مقکرق ی ق سطوح لوت  کلقنقکی موی 

شوتمأ  )اند ک  مققط کت   ندانپزشکی  مطتلعت  نشت   ا  

لواند نیش ممووی    ایون مسوتل      می( آب، هوا ق سطوح

هوت ق   لوو  قن  ق قستیأ کت   ندانپزشکی متنند تشد  اشت  

هتی  هت   هوا موکن است  زاق ق مقکرقا گتنقسو/پوا  آب

و    قوت   ا    مقوقط اروراا اسوپری نووو   ق آ   ا آلو     

 (2ق3).ستزند

سطوح مختلف    مققط کت   ندانپزشکی  ور اسوت    

لوانند     ق  ست  کلقنقکوی ق یقرکقلقنقکوی    نوع لوت  می

منظو  از سطوح کلقنقکی سطوحی هستند ک  . لیسقو شوند

   حقن کت هتی  ندانپزشکی موکون اسوت  وت  سوتکش     

 آلو      لرشقت  لوت  پقدا کنند ق یت سطوحی هستند ک 

 ت خو ،  زاق ق ستیر موا  آلوو   لووت   اشوت     لوانند  می

هت، کلقدهتی کنتورل یونقوت، کلقودهتی     کلقد چراغ.  تشند

کنترل صندلی، زیر سری،  ست  هندپقس، مقأ بورا   ا    

سقنی قستیأ، شلنگ هندپقس، پوآ  آب ق هوا، لوت و   یوت   

هووتیی از سووطوح کلقنقکووی  صووندلی  ندانپزشووکی م ووتل

ح یقرکلقنقکی  ت  سوتکش ق یوت قسوتیأ    سطو (4-7).هستند

ایون   (4).هوت لوتسوی ندا نود    آلو      لرشقت  ق آلوو گی 

 ت . لوانند    عنوا  منب  انتیتل عفونت عوأ کنند سطوح می

لواننود   هت موی  لوج     این امر ک   عضی از مقکرقا گتنقسو

هتی زمتنی روالنی مد   ا  قی سوطوح پسسوتق      ق  
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تیتل عفونت متیتر   تیستی  و  عنووا    زند   وتنند، خطر ان

 (8).موضوعی جدی    نظر گرفت  شو 

سوطوح مشخیووی کوو   وو  رووو  شووتی  هنگووتم کووت   

هوتی یونقوت،    متننود  کوو   )شووند    ندانپزشکی لوس می

نود  و    لوان موی ..( .ق هتی چراغ ق کشوهتی مقز کوت    ست 

هوت   مقکرقا گتنقسوو . عوأ کننود  عنوا  منب  انتیتل عفونت

لوانند پس از لوت   ت این سطوح    ستیر قستیأ، ستیر  می

سطوح مققط کت ،  قنی،  هت  یوت چشوو کت کنوت  حرفو      

 Rautemaaای  مطتلعو   (8-11).سسمت ق  قوت ا  منتیأ شوند

 ا  کو     سوطوح  ندانپزشوکی  وت      نشت  (12)ق هوکت ا 

هوتی   متر از  قوت ، لراکو آلو گی  تکتری 1کوتر از فتصل  

هور متور مر و   وو   اسوت،          CFU 823 را ور  هوازی 

 م بت گرمهتی  نوع کوکسی    این مطتلع   قشتر از  آلو گی

 . و هت  ق استتفقلوکوکو هت  استرپتوکوکو  شتمأ

   صو   کلوی  و  منظوو  ای وت  یوت حفو  سوط         

 ندانپزشوکی  ق  اهکوت  کلوی    ضدعفونی    مقأ کوت   

هت  رای پقشگقری از آلوو     استفت   از  قکش. قجو   ا  

پوس از  کننود    استفت   از مووا  ضودعفونی  ق شد  سط  

هتی کت   ندانپزشوکی معوووال        مققط (4).آلو گی سط 

لرکقبووی از هوور  ق  ق   وورای کنتوورل عفونووت اسووتفت   

طتلع  خو   قوت      م (13)ق هوکت ا  Pasquarella .شو  می

نوو  ک  علت قجو  آلو گی مقکرق ی  تالی سوطوح کوت    

کنند   عدم استفت   مطلوب از موا  ضدعفونی ، ندانپزشکی

 . تشد کنند  ضعقف می یق یت    کت   ر   موا  ضدعفون

سط  کنتورل عفونوت ق کنتورل  متور      یاز لقتظ ا لیت

هوتی   شرایط هر قاحود  ندانپزشوکی، نظوت   ق  ر سوی    

از .  تشند ای سطوح کلقنقکی  ا ای اهوقت فراقا  می  ق  

لوا  نیتط ضعف موجو     کنتورل عفونوت    این ررید می

. هر  خش قاحد  ندانپزشکی  ا مشخص ق سپس ا لیت  ا 

 ر سوی   ،کنوونی  ژقهش     هوقن  استت هدا از ان وتم پ 

فراقانی آلو گی مقکرق ی لعدا ی از سطوح کت  کلقنقکوی  

 .    انشکد   ندانپزشکی مشمد  و 

 ها مواد و روش

   مطتلع  حتضر    منظوو  سون ش مقوزا  آلوو گی     

 تکتریتیی سطوح مختلف کت ، از سط  بسوت پشتی سور  

هتی  خش کلقنقکوی   یونقت،  ستگقر  چراغ ق لت و   یونقت

هتی ارفتل، پرقلز،   ندانپزشکی مشمد شتمأ  خش  انشکد 

اندق، لرمقوی، پریو ق ا لو نسی، پذیر  ق نقز التق ایزقل  

 ت لوجو   و  یکسوت   وو       . نوون   ر ا ی صو   گرفت

هوت ق نقوز لفوتق  مقوت       هت     اخأ  خوش  شرایط یونقت

ای  هتی مختلوف از ایون نظور، نوونو  گقوری ربیو         خش

 و   . ق  نوون  گقری الخوتذ گر یود     عنوا   ( لیت فی)

هت    هر ربیو  متنتسوب  وت ح وو      این لرلقب ح و نوون 

هتی آمت    و  کوت  موجوو     هووت  ربیو        لعدا  یونقت

هوتی   ضوون آنکو  یونقوت   . انتختب شود (  خش کلقنقکی)

ک  مو   استفت   نبو نود از مطتلعو    هتیی  معقوب ق یونقت

  صد  11لع  لعدا  از این  ق    این مطت. شدند خت ج می

هتی هر  خش ق التق ایزقل   انشکد   ندانپزشکی  از یونقت

 ووت مراجعوو   وو  سووتیت )مشوومد  وو  صووو   لیووت فی 

www.randomized.org )انتختب شدند. 

نوون   ر ا ی     ق  تز  زمتنی پقش از شورقع کوت  ق   

اقاسط  قز کوت ی ق هور  ق پوس از روی شود  فرآینود       

گرفت؛    این لرلقب ک  پوس از  ضدعفونی کر   صو   

 وت اسوتفت   از    "Spray-Wipe-Spray"پتکستزی  ت لکنق  

موو    ( Bacillol AF) تزیلول آا کنند   مقلول ضدعفونی

هت پقش از استفت   از  قکش  وسوقل    استفت    قزان ، نوون 

هتی لعققن شد  لمقو    هتی استریأ از هر ی  از مقأ چسب

 11ک  چسب نوا ی  وت ا عوت       این لرلقب ی  ل. شدند

  ج ، فشوت    131    متی )ک  ببس   ت الوکسق  ،متر ستنتی

   لووت   وت    ،استریأ شد   و (  بقی  41 ت  ق زمت   21



     
              

 

 (و همكاران فاطمه خوراکیان)                                                              ... بررسي فراواني آلودگي میكروبي سطوح محیط کار کلینیكي            919

شد ق پس از سپری شد   ق  بقی   ور   سطوح برا   ا   می

  اشت  شد  ق  ر  قی مققط کشت  وس  آگوت  بورا   ا     

چسوب   ، بقیو   1شود       نمتیت پس از سوپری . شد می

 ر اشت  ق    مققط کشت    انکو تلو   ت   جو  حورا     

   حقن نوون  گقری از . گرا  منتیأ گر ید ستنتی   ج  37

 ستکش استریأ استفت   گر ید ق پس از هر مرلبو  نوونو    

هوتی لمقو  شود      نوونو  .  ستکش لعویض گر یود  ،گقری

ت  بوتئو   سفتصل     آزمتیشگت  مقکرقب شنتسوی  قوت سوت  

منتیأ شدند ق نتتیج کشت مقکرق ی  و  صوو   مقوتنگقن    

Colony forming unit  یتCFU     مترمر و  سوط     سوتنتی

 .مو   ا زیت ی، گزا   شد

ل زی  ق لقلقأ آمت ی مطتلع   ت استفت   از نورم افوزا    

SPSS هت  ت اسوتفت   از    ا  . صو   گرفت 21  ت قیرایش

 هتی لوصوقفی شوتمأ مقوتنگقن ق انقوراا معقوت       شتخص

   هوت   هوگنوی قا یوتنس   عودم     لوج   ت .گزا   شدند

مختلف ق    نتق   عدم  ربرا ی شورایط ان وتم   هتی  گرق 

 هوتی  از آزموو   نتتیج میتیس  جمت آزمو  آنتلقز قا یتنس

 عولقت  .شد استفت  ( Kruskal- Wallis)قالقس  -قسکتلرک

ق سوط    21 ت قیرایش  SPSS افزا  نرم از استفت    ت آمت ی

 .شد ان تم 11/1 ا ی  معنی

 ها یافته

یونقت  ندانپزشکی     انشوکد    21 ،   مطتلع  حتضر

 خش پرقلز، التق ایزقل ، ا لو نسوی،  ) ندانپزشکی مشمد 

ارفتل، لرمقوی، اندق، پریو، جراحی، لشوخقص ق پوذیر    

از نظور مقوزا    ( یونقت 2،1،1، 3، 2، 3، 3، 1، 4   لرلقب 

مو   ا زیت ی هتی مختلف    سطوح مختلف کت   مقکرقب

 . برا  گرفتند

هتی موو    ر سوی    موو       نوون  CFU  نتتیج مقزا

هتی  ر سی شود   و  لفکقو      م ووع کأ مقکرقا گتنقسو

. خسص  شد  اسوت  1هتی مو   ا زیت ی،    جدقل   خش

مقوزا    ،شوو   هوتنگون  ک     ایون جودقل مشوتهد  موی    

آلو گی کلی پشتی سر یونقت     خش پرقلوز،  سوتگقر    

رقلز ق    موو    چراغ    لرلقب     خش اندق، ارفتل ق پ

 .لت و       خش پرقلز  تال  و 

هتی ا زیوت ی شود        منظو  میتیس  م ووع کأ کلنی

قالوقس   -کرقسکتلهت، از آزمو      سطوح مختلف  خش

نتق   این آزموو  نشوت   ا  کو  لفوتق      . استفت   گر ید

هتی  هت    مقت   خش ی از نظر کأ مقکرقا گتنقسو ا  معنی

 (<11/1P)ف قجووو  نداشووت مختلووف ق سووطوح مختلوو

 (.1جدقل )

هوتی مختلوف    هتی گونو      منظو  میتیس  لعدا  کلنی

هووت شووتمأ اسووتتفقلوکوکو ، اسووترپتوکوکو ،   ووتکتری

مقکرقکوکووو ،  تسووقلو ، بووت ا، لتووران  ق کو نووت    

هوتی متفوتق   انشوکد ، از آزموو       سطوح مختلف  خش

نتق و  ایون   (. 2جدقل )استفت   گر ید  قالقس -کرقسکتل

هوووتی اسوووتتفقلوکوکو ،  آزموووو     موووو   گونووو  

استرپتوکوکو ،  تسقلو ، لتران  ق کو نت نشوت   ا  کو    

ی از نظر مقزا  این چمت  گون   وتکتری      ا  معنیلفتق  

هتی مختلف ق    سطوح مختلف قجو  نودا     مقت   خش

(11/1P> .)  نتق و  ایون      مو    وتکتری مقکرقکوکوو  

ی از نظر مقزا   تکتری  ا  معنیآزمو  نشت   ا  ک  لفتق  

شوت  هتی مختلف قجوو   ا  مقکرقکوکو     مقت   خش

(11/1P<.) 

قالوقس  و  منظوو      - کرقسوکتل  ت استفت   از آزمو  

هتی مقکرقکوکو     سطوح مختلف  میتیس  لعدا  کلونی

هتی  انشکد   ندانپزشکی مشمد، مشخص گر ید ک    خش

ی از نظر مقوزا  مقکرقکوکوو     مقوت      ا  معنیلفتق  

مقزا  مقکرقکوکو  . هتی مختلف قجو   اشت  است  خش

شوتمأ  خوش جراحوی،    )هوت   یتفت شد     سوتیر  خوش  

ق  خوش ا لو نسوی  و     ( لتق ایزقل  ق پذیر لشخقص، ا
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هتی موو    ر سوی    ی  قشتر از  یق   خش ا  معنیصو   

هوت      خیوو  سوتیر مقکرقا گتنقسوو   (. =112/1P) و  

. مختلوف مشوتهد  نشود   هتی  ی  قن  خش ا  معنیلفتق  

 هود کو     می قالقس نشت  کرقسکتلهوننقن نتتیج آزمو  

  سطوح مختلف کوت   مختلف  هتی  مقزا  مقکرقا گتنقسو

ی  وت هوو ندا نود     ا  معنی انشکد  لفتق  هتی     یونقت

(11/1P> .) 

 

 

 هت    سطوح مختلف یونقت ق    لفکق   خش جو  آق ی نوون  مقتنگقن م ووع کأ مقکرقا گتنقسو:  1جدقل 

نتتیج آزمو   لت و    ستگقر  چراغ پشتی سر یونقت لعدا  یونقت 

 قالقس-قسکتلرک

8/211112 4 پرقلز ±  1/422221  2/121111 ± 1/211112  121113±242228 
43/2

2
= 

227/1P= 

2/2 3 ا لو نسی ± 3/3  11± 2/11  1/2 ± 1/3  
81/1

2
= 

412/1P= 

7/17 3 ارفتل ± 2/31  8/122271 ± 2/288273  2/8 ± 2/3  
18/1

2
= 

182/1P= 

1/1 2 لرمقوی ± 7/1  1± 4/1  1/3 ± 1/2  
78/1

2
= 

272/1P= 

1/11 3 اندق ± 8/2  122282± 1/288217  3/1 ± 7/1  
14/4

2
= 

133/1P= 

±12 2 پریو 4/8  2/2 ± 1/1  2± 1/1  
28/1

2
= 

712/1P= 

2/17 4 *ستیر  خش هت ± 1/22  3/4 ± 3/2  2/3 ± 2/1  
34/1

2
= 

112/1P= 

41/7ق  =281/1P قالقس-کرقسکتلنتتیج آزمو  
2
= 372/1P=  48/2ق

2
= 311/1P=  24/7ق

2
= 

 

 . تشد می شتمأ پذیر ، التق ایزقل ،  خش لشخقص ق جراحیهت  ستیر  خش* 

 
 

 ق سطوح کت  کلقنقکیهت  مختلف     خشهتی  مقزا  مقکرقا گتنقسو قالقس    میتیس -کرقسکتل نتتیج آزمو :  2جدقل 

C Stre T F B M Sta مقکرقا گتنقسو 

27/1
2
= 

427/1P= 

12/4
2
= 

221/1P= 

32/2
2
= 

117/1P= 

22/3
2
= 

288/1P= 

18/2
2
= 

144/1P= 

48/21
2
= 

112/1P= 

223/11
2
= 

281/1P= 

  خش

11/1
2
= 

214/1P= 

72/4
2
= 

123/1P= 

82/4
2
= 

117/1P= 

21/1
2
= 

438/1P= 

27/1
2
= 

112/1P= 

14/1
2
= 

233/1P= 

13/1
2
= 

241/1P= 

 سط 

 .( تشد می کو نت: C تکتری استرپتوکوکو  ق نقز : Stre لتران : Tبت ا، : F تکتری  تسقلو ، : B تکتری مقکرقکوکو ، : M،هتی استتفقلوکوکو ،  تکتری :Sta   جدقل فوق )
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 بحث
هتی  سقت  ممو ق بت أ ل موأ      کنترل عفونت از میول 

هوتی بت وأ     ت لوج     قجو   قوت ی.  تشد  ندانپزشکی می

   ندانپزشوکی  انتیتل متننود هپتلقوت ق ایودز، مقوقط کوت     

هوت از یو     لواند    عنوا   اهی  رای انتیتل این  قوت ی می

از ایون  ق کنتورل عفونوت       . فر     فور   یگور  تشود   

 سقت ی از  . ندانپزشکی از ضرق    تالیی  رخو  ا  است

 Streptococcusهتیی هونوو    عوامأ عفونی شتمأ  تکتری

pneumoniae ،Mycobacterium tuberculosis ،Klebsiella 

pneumoniae ،Escherichia coli ،Legionella 

pneumophila  قLegionella pneumophila   ق هوننوووقن

قیرق  هتی ایدز ق هپتلقت موی لواننود    هنگوتم کوت      

 (2).شوند می  ندانپزشکی منتیأ ق سبب ای ت   قوت ی

سطوح  ندانپزشکی ک     رو  شتی  هنگتم کت  لووس  

هوتی   هتی یونقت  ندانپزشوکی،  سوت     شوند متنند  کو می

چراغ ق کشوهتی مقز کت  موکن است منبعی  ورای انتیوتل   

هت یوت ذ ا   یوز    از سوی  یگر آئرقسأ. هت  تشند آلو گی

هتی حفر   هت   قوت  هستند ک  ری  معلد حتقی مقکرقب

کت   وت ا زا هوتی چرخنود  پرسورعت نظقور لوو  قن          

پتتنسقأ آلو   ستزی . وندش ابدامت   ندانپزشکی ای ت  می

شو  ک  نو    ق شعتع پراکندگی این ذ ا  معلد موجب می

لنمت این ذ ا  قا   م ت ی لنفسی افرا   اخأ مققط کوت   

شوند،  لک   ت نشست  ور  قی سوطوح مختلوف موجوب     

 ت لوج     احتوتل  وتالی   (4).گر ند آلو گی این سطوح می

آلو گی سطوح     ندانپزشکی ق نقز اهوقت ایون سوطوح   

   انتیتل عفونت متیتر ، هدا از مطتلع  کنوونی  ر سوی   

فراقانی آلو گی مقکرق ی سطوح کت  کلقنقکی     انشکد  

 . ندانپزشکی مشمد  و   است

نتووتیج مطتلعوو  کنووونی نشووت   ا  کوو  مقووزا  کلووی  

هتی مختلوف    عضی از سطوح     خش مقکرقا گتنقسو   

    عضوی سوطوح   .  انشکد   ندانپزشکی مشمد  تال است

آلووو گی  ووتالیی  وو  اسووتتفقلوکوکو  ق  ،مووو    ر سووی

 (12)ق هوکوت ا   Rautemaa.  تسقلو  قجو   اشت  اسوت 

    قشوتر   سوطوح  ندانپزشوکی    گزا   کر  ک  آلوو گی 

 شووتمأ م بووت گوورمهووتی  نوووع کوکسووی موووا   از

است ک  نتتیج آ  هت  ق استتفقلوکوکو هت  رپتوکوکو است

 .مشت   مطتلع  کنونی است

هتی گرم م بت،  وی هووازی     تکتریهت  استرپتوکوکو 

ایون  .  تشوند  اختقت ی،  دق  اسپو  ق کتلوتالز منفوی موی   

لوانند من ر    پنومونی، اندقکت  یت، مننژیت  هت می  تکتری

   مطتلعو  حتضور    (3).عفونی  یگور شووند   یهت ق  قوت ی

هتی مختلف  آلو گی مقدق ی از استرپتوکوکو      خش

هوتی مختلوف  وت یکودیگر         میتیس   خش. مشتهد  شد

مشخص گر ید ک  آلو گی  وتاللری  و  ایون  وتکتری        

. شوت پشتی سر یونقت  خش اندق ق التق ایزقل  قجوو   ا 

هوننقن آلو گی استرپتوکوکوسوی مقودق ی     ر سوی    

اغ  خش ق لت و    خش پرقلوز مشوتهد  شود     ستگقر  چر

قلی این لفتق     حدی نبو   است ک     لقوتظ آموت ی   

 . و    تشد  ا  معنی

هتی  ودق  اسوپو  ق  ودق       تکتریهت  استتفقلوکوکو 

   مقووت  اسووتتفقلوکوکو  هووت،  .  تشووند حرکووت مووی 

این .  تشد استتفقلوکوکو  آ ئو   ا ای اهوقت  تالیی می

لواند من ر    لعدا ی  گوالز م بت است می تکتری ک  کوآ

هت شوتمأ مسووومقت یوذایی، عفونوت پوسوتی       از  قوت ی

از  (12ق14).زنودگی شوو   کنند   هتی لمدید خفقف لت عفونت

آن تیی ک  این  تکتری جزء فلو  ربقعوی پوسوت  سوت    

هت   تشد، حضو  آ     کف  ست نشتن  آلو گی  ست نوی

احتوتل انتیوتل   (12)هوکت ا  ق Kurita مطتلع      (11).است

از رریود   Methicillinاستتفقلوکوکو  اق ئو  میتقم  و   

ق   ا نود موو   مطتلعو  بورا       ا سطوح کت   ندانپزشکی
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هتیی  ت کلونقزاسقو  ایون نووع    ک  عفونت ندگزا   نوو 

 و  مرکوز   کننود     قووت  مراجعو    111نفر از  8 تکتری    

 ر سی آنتی  قوگرام   ندانپزشکی قجو   اشت  است ک    

هتی ایزقلو  شود     ایون     نفر مشخص شد ک  گون  8این 

ایزقلو  شود  از سوطوح کوت         هتی   قوت ا  هوتنندگون 

مطتلع  حتضر  قشوترین مقوزا     (12). ندانپزشکی  و   است

آلو گی استتفقلوکوکو   ا     خوش پرقلوز     ر سوی    

ایون  وتکتری   هوننقن آلو گی  تاللری از . لت و   نشت   ا 

پشتی سر یونقت  خوش   ،   پشتی سر یونقت  خش ارفتل

 ستگقر  چراغ  خش ا لو نسی ق نقوز  خوش انودق     ،پریو

ممدقیت     مطتلعو  خوو   قشوترین    .  ر سی مشتهد  شد

مقزا  آلو گی  خش پرقلز  انشکد   ندانپزشکی مشومد  ا  

    سووتگقر  چووراغ ق  سووتگقر  یونقووت  قووت  کوور  کوو  

جتیگوت   قم  )هت  و    صد  تالیی از آلو گیاستتفقلوکوک

 (17). ا    خو  اختیت   ا    و ( از نظر مقزا  فراقانی

نقوز     هوت   جز استتفقلوکوکو  هت، مقکرقکوکوو     

. گرم م بت ق کتلتالز م بت بورا   ا نود  هتی  گرق  کوکسی

ایلب جزء فلو  نرمتل پوست هستند کو   هت  مقکرقکوکو 

لواننود سوبب    فرصوت رلوب موی      عنوا  ی   وتکتری  

   مطتلعو  کنوونی    (18ق12).اندقکت  یت  تکتریوتیی شووند  

   صو   مقدق  ایلوب    قسوط  قز   هت  مقکرقکوکو 

هتی ا لو نسی، پریو، جراحوی،   گرق . کت ی مشتهد  شدند

هتیی  و نود کو        لشخقص ق نقز پذیر  از جول   خش

   . سووطوح مووو    ر سووی  ا ای مقکرقکوکووو   ووو  

هتی ا لو نسی ق لشخقص، آلو گی    هر س  سط   خش 

 کرقسوکتل زمو  آموت ی  آنتتیج . مو    ر سی مشتهد  شد

مقزا   وتکتری یتفوت شود     سوتیر       ا  می قالقس نشت 

 خوش جراحوی ق    پذیر ، الوتق ایزقلو ،  شتمأ )هت   خش

ی  قشوتر   ا  معنیق  خش ا لو نسی    صو   ( لشخقص

   ایون   . وو  هتی ارفتل، پرقلز، لرمقوی ق انودق   از  خش

   هوت   مطتلع  لفتق     مقوزا  آلوو گی مقکرقکوکوو    

  . و   ا  معنیمختلف هتی   خش

هتیی گرم م بت ق اسپو  ا  هسوتند    تکتریهت   تسقلو 

حضو  این  تکتری  ر . ق    آب، ختک ق هوا قجو   ا ند

 قیبووت     آ  مقووأ   قی قسووتیأ نشووتن  حضووو  گر 

هوتی   هت    سقت  زخو ق مسوومقت این  تکتری (12). تشد می

   مطتلع  کنونی آلو گی  سقت   وتالیی  . یذایی نیش  ا ند

. از  تسقلو     پشتی سر یونقت  خش پرقلز مشتهد  شد

    ر سی  ستگقر  چراغ، آلو گی  تالیی     خش ارفوتل  

    ر سوی آلوو گی   . ق  خش اندق ق پرقلز مشوتهد  شود  

هتی پرقلز،  ، آلو گی مقدق ی     خشلت و       تسقلو 

ممودقیت  نقوز    مطتلعو     . ارفتل ق لشخقص مشتهد  شد

خو     خیو  آلو گی سطقی  خش پرقلوز  انشوکد    

 ندانپزشکی مشمد  قشترین مقزا  آلو گی  ا     سوتگقر   

لرین نووع   چراغ ق  ستگقر  یونقت مشتهد  کر ند ک  شتی 

 (17).هت  تسقلو   و   تکتری مشتهد  شد     مطتلع  آ 

هتی فرصت رلب  لوانند  تعث ای ت  عفونت هت می بت ا

   خیو     افرا   چت  نیص سقسوتو  .    انست  شوند

لواند موجوب کریپتوکوکووز ق حتوی     ایونی متنند ایدز می

از ایون  ق ضودعفونی نووو   مقوقط     . مرگ  قوت  شوو  

 ت لوجو   و     (12ق21).هت ضرق ی است  ندانپزشکی از بت ا

اینک   قوت ا   ا ای نیص سقستو ایونوی    الوتق ایزقلو     

گقرند،      انشکد   ندانپزشکی مشمد مو     مت  برا  می

مطتلع  حتضر هقنگون  آلو گی بت چی     خوش ایزقلو    

مشتهد  نشد ک  نشت   هند  قضعقت منتسوب ایون الوتق    

التق  قشترین آلو گی بت چی    پشتی سر یونقت .  تشد می

 .نبو   ا  معنیپذیر     مشتهد  شد قلی    لقتظ آمت ی 

کو نت،  تسقأ گرم م بت  دق  اسپو  ق لتران  کوکسی  

ایون  ق گونو   ور  قی    .  تشود  گرم م بت  دق  اسپو  می

    (21).شوند سط  پوست    صو   فلو  ربقعی یتفت می
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مطتلع  کنونی آلو گی مقدق ی از این  ق گون     سطوح 

 وت ایون حوتل       . هتی مختلف مشتهد  شود      خش کت 

 ر سی آمت ی آلو گی لتراننی مشوخص شود کو  مقوزا      

ی  ا  معنوی مختلف  انشکد  لفتق  هتی  آلو گی     خش

آلو گی لتراننی لوت و    قشوتر از آلوو گی    . نداشتقجو  

پشتی سر یونقت  و ، اموت ایون لفوتق  از لقوتظ آموت ی      

 .نبو   ا  معنی

   مطتلع  حتضر نوون  گقری     ق زمت  ا تودای  قز  

 ت لوجو   و  اینکو     . ق نقز قسط  قز کت ی صو   گرفت

سطوح کلقنقکی  تیستی پس از هر  قوت  ضد عفونی شوند 

هتی مخیو  از آلوو گی آنموت    ق یت  ت استفت   از  قکش

 ق     شورقع  قز کووت ی   جلووگقری شوو ، انتظوت  موی    

ق  Williams. حوودابأ  تشوود آلووو گی    مقووقط کووت   

کو  آلوو گی    ند   مطتلع  خو  مشتهد  نوو  (22)هوکت ا 

سطوح کت     پتیت   قز  قشتر از ستعت  پقش از شورقع  

   مطتلعو  خوو        (23)ق هوکت ا قلقت  . کت   و   است

 انشکد   ندانپزشکی شمقد  مشتی هقنگونو  آلوو گی      

ین حوتل    مطتلعو     ت ا. ا تدای  قز کت ی مشتهد  نکر ند

حتضر آلو گی  تکتریتیی     عضی سطوح    ا تدای  قز 

قجو   اشت ک  نشت   هند  عدم ضدعفونی منتسب ایون  

 . تشد سطوح    ا تدای هر  قز کت ی می

   مطتلع  حتضر    منظو   ر سوی آلوو گی سوطوح    

مشت   مطتلع  . مختلف از کشت    مققط آگت  استفت   شد

   مطتلعت  خوو    ر از مقییقن  یگر نقز رخی  یگکنونی، 

از مققط کشت  ورای  ر سوی آلوو گی سوطوح اسوتفت        

 (24-27).کر ند

مقزا  آلو گی بسوت پشتی سر یونقت،  ستگقر  چراغ 

از . ق لت و      مطتلع  کنونی مو    ر سوی بورا  گرفوت   

ی  سو سطوح مذکو  سوطوحی هسوتند کو     لووتمی     

هتی مققط کت   ندانپزشکی قجو   اشت   هت ق بسوت  خش

هتیی هستند ک   قوت  ق یوت  سوت    ق از سوی  یگر بسوت

لوت   ت آنمت  ا  اشت  ق آلوو گی   آلو    ندانپزشکی امکت 

هتی پقشگقری از انتیتل  ای از مقزا   عتیت  ق  آنمت نشتن 

قلقت  نقز از س  مقأ پشتی صندلی، کلقد .  تشد عفونت می

 قشن ختمو  چراغ ق  سوتگقر  سوقنی نوونو   ور ا ی     

ق  Bortoluzziایوون    حووتلی اسووت کوو      (23).کوور  

لوت  کلقنقکی شوتمأ     مطتلع  خو  سطوح  (27)هوکت ا 

هت، پووا    اهرم صندلی  ندانپزشکی، مقأ برا   هی لو  قن

هوا، مقأ برا  هوی ستکشون، مقوز چوو ی، یوونقفرم      /آب

هوتیی کو   و       انش ویت   ندانپزشکی ق یت سوتیر بسووت  

شدند متنند الیوت   قسقل   انش ویت     حقن کت  لوس می

  ا یوگرافیکقو ، آمتلگتمتلو ، اسکقلر اقلتراسونق ، لقوب 

   مطتلعو   . فقلو  ا یوگرافی  ا مو    ر سی برا   ا ند ق

Smith
 ندانپزشوکی ق     هتی  آلو گی سطوح هندپقس (28)

Anjumnمطتلع  
هوتی   آلو گی صفق  کلقود لوت لوت     (24)

هوتی کلقنقکوی  انشوکد   ندانپزشوکی      موجو      خوش 

Abaraق  Selim. ا زیت ی گر ید
 و   ر سوی آلوو گی     (22)

 .نود ا للفن هورا  کت کنت   خش مراببت از سسمت پر اخت 

لفتق  موجوو     سوطوح موو    ر سوی    مطتلعوت       

مختلف موجب شد  است ک  میتیس  مستیقو مطتلع  کنونی 

 .پذیر نبتشد  ت ستیر مطتلعت  امکت 

لوا  نتق   گقری کور    یم ر است  نتتیج مشتهد  شد  

 انشوکد   ندانپزشوکی   ک     لوتم سطوح مو    ر سوی  

مشمد    ی  یوت هور  ق زموت  نوونو   ور ا ی آلوو گی       

هوتی   ک     مو    عضوی از گونو    شتمقکرق ی قجو   ا

ی  وقن   ا  معنیلفتق  ( مقکرقکوکو )هت  مقکرقا گتنقسو

 ت این حتل  ت لوج     نظر . مختلف مشتهد  شدهتی   خش

 مقکرق قولونیست از لقتظ کلقنقکی قضعقت سوطوح کوت   

 . انشکد   ندانپزشکی مشمد    مقدق   ایون برا   ا  
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از آن ت کو     ا تودای  قز کوت ی     قشوتر مووا        

شوو   عود از    آلو گی زیت ی قجو   اشت ، لذا لوصق  موی 

هت ان تم  الوتم کت  کلقنق  قیژ   سفتصل  لوقز کر   یونقت

شو  ق این ممو    صب   قز  عد موکول نشو  ک  بطعت     

لر پوتک   هت خش  شد  ق سخت فتصل  ن  لنمت آلو گی این

هت من ر    ای ت  مقوقط   شوند  لک  حضو  این آلو گی می

 . تشد هت می کشت منتسبی  رای لک قر مقکرقا گتنقسو

هتیی م أ ا لو نسی، جراحی ق لشخقص کو        خش

استفت   از لو  قن ندا نود فراقانوی مقکرق وی     عضوی     

کو    اسوت احتوتال     این خترر  ک  ؛سطوح کت ی  تال  و 

پرسنأ  ت ایون لیوو  کو  از قسوتیأ چرخنود  اسوتفت         

شو ،  بت کوتری     شو  ق آلو گی کوتری ای ت  می نوی

   مو    خش پوذیر    . رند ضدعفونی سطوح    کت  می

 ست آمد ، نقتز    نظوت    قشوتر     هو  ت لوج     نتتیج  

هتی    آلو گی     خش   خقلی از موا  .شو  احست  می

ارفتل، پرقلز ق   مت   یش   تاللر  و  کو  ایون نقوتز  و      

 . سقدگی  قشتر  ا  

 نتیجه گیری

   لوتم سطوح مو    ر سی    ی  یت هور  ق زموت    

آلو گی مقکرق ی مشتهد  شد  ،نوون   ر ا ی از لقتظ کلی

سط  کنترل عفونت  انشکد   ت آموز   یک  نقتزمند ا لیت

نقوتز اسوت ا زیوت ی     . تشد  قشتر کت  پرسنأ میق نظت   

ای لقوت   سطوح کت ی  انشکد   ندانپزشکی    رو   ق  

 .نظت   کوقت  کنترل عفونت  انشکد  ان تم گر  

 تشکر و قدردانی

 نتتیج این میتل   رگرفت  از پتیت  نتم   انش ویی  ت

 پشتقبتنی متلی نویسندگت  میتل  از . تشد می 2782شوت   

معتقنت پژقهشی  انشگت  علوم پزشکی مشمد لشکر 

 .نوتیند می
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