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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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 چکیده

مطرح  عفونی سطوح دندانپزشکیضدعوارض شناخته شده آن و اهمیت  های دندانپزشکی، هایی که از آلودگی یونیت با توجه به گزارش :مقدمه

جدید بر آلودگی  کننده حاضر با هدف بررسی تأثیر سه محلول ضدعفونیهای رایج در ایران، تحقیق  کننده عفونیضدو به منظور مقایسه  است

 .انجام شدتهران دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  واحدسطوح یونیت دندانپزشکی در بخش ترمیمی 

عفونی ضددر این تحقیق ابتدا پیش از . انجام گرفتیونیت بخش ترمیمی  9تجربی بر روی تحقیق حاضر با طراحی  :هاروشمواد و 

 آنیوس ،(Septisurface)سپتی سورفیس های از محلول یسپس سطوح مورد آزمایش به وسیله یکو  انجام به صورت کامالً تصادفی گیری نمونه

(D.D.S.H) و بایوسانی تایزر (H2O2) یافته شمارش  های رشد تعداد کلنی انجام وبرداری نمونهسپس در سه زمان . فعال شده ضدعفونی شد 

زوجی و آنالیز  tداده ها با استفاده از آزمون . ی اختصاصی شناسایی شدندها های باقیمانده بعد از ضدعفونی به کمک تست باکتری. گردید

 (.=50/5α)واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد 

بیشترین فراوانی و اورئوس  وساستافیلوکوک .ها پیش از ضدعفونی دارای آلودگی باکتریایی بودند این تحقیق نشان داد تمامی نمونه :ها یافته

های باکتریایی قبل و بعد از  داری بین تعداد کلنی این تحقیق نشان داد اختالف معنی .کمترین فراوانی را داشتند پیوژن وساسترپتوکوک

عفونی کنندگی سه محلول ضدداری بین خاصیت  ولی اختالف معنی ،(P<550/5) داردوجود  کننده عفونی عفونی با هر یک از سه محلول ضد ضد

 .(P>50/5)ی گرم مثبت نسبت به هم وجود ندارد ها فعال شده برای باکتری سورفیس، آنیوس و بایوسانی تایزر سپتی

هرچند که همگی آنها  ،یافت نشد های گرم مثبت داری از لحاظ تاثیر روی باکتری سه ماده مورد استفاده در این مطالعه فرق معنی :نتیجه گیری

 .به طور معنی داری آلودگی سطوح را کم کردند

 .سطوح دندانپزشکیاورئوس،  یلوکوکوساستاف استرپتوکوکوس پیوژن، :کلیدیهای  واژه

 . 959-01:  1شماره /  99دوره  0991سال / مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 

 

 مقدمه
ه كالت اساسي كه امروزه با آن مواجيكي از مش

در ميان ي خاص ها هستيم، افزايش روزافزون بيماري

اهميت اين مسئله در ( 1و2).شاغلين رشته دندانپزشكي است

اي اين افراد با افراد  اين است كه به علت تماس حرفه

ريسك انتشار عفونت در جامعه باال ( بيماران)ديگر جامعه 

باشد لذا كنترل عفونت از مباحث مهم در علوم پزشكي  مي

نده كن تاكنون تركيبات و مواد ضدعفوني( 3و4).است

شده كه هر   ي مختلف ساختهها گوناگوني توسط شركت

هاي  باشند و ويژگي يك داراي معايب و مزايايي مي

به همين دليل گاه انتخاب يك . متفاوتي دارند

كننده مناسب كار مشكلي است چرا كه  ضدعفوني

هاي سازنده در اغلب موارد در توصيف محصول  شركت

نگراني از عدم  ،نمايند و مشكل عمده خود اغراق مي

عفوني براي كنترل عفونت در ضدي ها كارايي محلول

باشد كه استفاده از اين مواد گاهي  سطوح دندانپزشكي مي

لذا  (4).ي جبران ناپذيري ايجاد نمايدها تواند خسارت مي

ضروري است پيش از استفاده و توصيه اين قبيل 

محصوالت جديد آزمايشاتي مبني بر بررسي صحت نكات 

در . ي سازنده انجام پذيردها شده توسط شركت ذكر

ي اخير تحقيقات متعددي در كشورهاي مختلف در ها سال

 ها سپتيك ها و آنتي كننده خصوص ارزيابي تأثير ضدعفوني

نكته حائز اهميت  .بر عوامل باكتريايي صورت گرفته است

كننده به خصوص محصوالت  عفونيضدهاي   اثر محلول

تاكنون . ايران، بر سطوح دندانپزشكي استتوليد شده در 

تست كلينيكي مشابه اين روش بر روي محصوالت جديد 

فعال شده، آنيوس دي دي اس اچ ( H2O2) بايوساني تايزر

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

لذا در  .انجام نشده است( SaniSwiss)محصول شركت 

ه نوع محلول باكتري سضدتحقيق حاضر اثر اين 

كننده بر روي سطوح كار دندانپزشكي مورد  عفونيضد

 .گرفتبررسي قرار 
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 هامواد و روش

جامعه مورد بررسي . دوبتجربي روش تحقيق از نوع 

هاي موجود در بخش ترميمي  يق يونيتقدر اين تح

در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران دانشكده دندانپزشكي 

تعيين حجم نمونه بر  .دوآن روز بپايان استفاده از آنها در 

هاي هاي گزارش شده يونيتاساس ميزان آلودگي

 براي هر محلول .دندانپزشكي تعيين گرديد

انتخاب سطح  3هر يونيت از يونيت و  3 ،كننده عفونيضد

عفوني و سه ضدقبل از )زمان  4كه از هر سطح در گرديد 

صورت  برداري نمونه( مدت زماني پس از ضدعفوني

نمونه تعيين  33براي هر محلول  يعني در مجموع. گرفت

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

برداري پس  نمونه .در اين آزمايش انجام گرفت گيري نمونه

كامالً صورت ه بها ، نمونهكارهاي باليني بخشاز پايان 

سه  دري مورد نظر ها در محل (كشي با قرعه) تصادفي

يونيت دندانپزشكي و در هر ه وه شامل سكه هر گر ،گروه

يونيت از سه سطح شامل پشت سري، سيني نگهداري 

 كننده ارتفاع دستگاه لوازم كار دندانپزشك و پانل تنظيم

هاي انتخاب شده براي  از كليه قسمت. استفاده شد

روز از  7برداري در فواصل زماني مشخص  نمونه

. نوبت انجام شد 3برداري در  هاي مختلف نمونه يونيت

 اتر تون وپپ كشتهاي محيط  برداري از لوله براي نمونه

هاي آزمايش  سي در لوله سي 2حجم  با (آلمان-مرک)

در اين . گرديداستفاده اي استريل  پ پنبهآسو همراه با

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

استريل در چند جهت  پمتر را توسط سوا ميلي

 ،برداري از سطوح نمونه در ادامه .شدانجام برداري  نمونه

 (عفونيضد)گندزداي  يها بعد از گندزدايي توسط محلول

 فعال شده، آنيوس دي دي اس اچ ( H2O2) بايوساني تايزر

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

به صورت  ها اسپري كردن محلوليكبار با فعال شده 

سطح مورد نظر با فاصله مشخص انجام روي عمودي بر 

  .شد

اين تركيب آماده  :فعال شده (H2O2) بايوساني تايزر

 30تأثيرگذاري آن بسيار سريع و كمتر از  بوده ومصرف 

نظير  زا بيماريي ها بسياري از قارچروي بر . ثانيه است

ودوموناس، سپ ماننديي ها باكتري وكانديدا و آسپرژيلوس 

اثر  كلياشريشيا ،اورئوس استافيلوكوكوسديوم، يكلستر

بر اساس گزارشات شركت . برد داشته و آنها را از بين مي

را  H1N1و  HBV ،HCV ،HIVهايي نظير  سازنده ويروس

  (5).برد ثانيه بعد از مصرف از بين مي 30طي 

اين تركيب  (:Anios D.D.S.H) اچ اس دي دي آنيوس

از مشتقات گوانيدي  ميكروبيضدداراي دو عامل مؤثره و 

 ها اين فرآورده بر انواع باكتري .و آمونيوم كواترنر است

مايكوباكتريوم وباكتر، تودوموناس، آسينسسالمونال، پ نظير

و ( ها  روتاويروس)، بدون پوشش ها ، قارچتوبركلوزيس

 (3).مؤثر است (HIV, HBV) دارهاي پوشش ويروس

سورفيس سپتي (:Septi Surface) سپتي سورفيس

گيري از سه نوع  محصولي است كه در آن با بهره

قدرتمند، قادر به از بين بردن طيف  كننده ضدعفوني

و  ها ي گرم مثبت، گرم منفي، ويروسها وسيعي از باكتري

مواد مؤثره اين تركيب هگزا متيلن بيس . باشد مي ها قارچ

، آلكيل دي متيل بنزيل (كلر هگزيدين) گوانيد كلروفنيل بي

كلر هگزيدين با خواص . مونيوم كلرايد و اتانول استآ

هايي متفاوت قادر به از  با مكانيسم ،ماندگار و پايدار خود

  (3).است زا بيماريبين بردن انواع عوامل 

برداري در فواصل زماني پيشنهادي  نمونه :برداري نمونه

به منظور . گرديدانجام  پآزنده توسط سوكارخانه سا

بالفاصله بعد از  ها و تزايد ميكروب جلوگيري از رشد

در سطح محيط پليت  كشتبه آزمايشگاه ها  ارسال نمونه
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شمارش  به منظور( آلمان -مرک-PCA)كانت آگار 

 درجه 30-37دماي )ي هوازي مزوفيل ها ميكروب

محيط ها بر روي همچنين نمونه .انجام گرفت( سانتيگراد

 ،(وستانهند-هايمديا) آگارسويازتريپتيك هايكشت

 (آلمان-مرک)يك هاي اختصاصي كروموژن محيط

دوموناس آئروژينوزا پسو ،سنكانديدا آلبيككلي، اشريشيا

 (7و1).كشت داده شد ها به منظور جداسازي كامل باكتري

هاي رشد يافته بر روي ساعت كلني 24بعد از گذشت 

آميزي گرم و محيط كشت بررسي و با انجام رنگ

سيمون  ،OF، TSI نظير اختصاصي ي بيوشيمياييها آزمون

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

-هايمديا) تخمير قند مانيتول يناز وت، لسكواگوالز ،كاتاالز

براي اطمينان از  .شناسايي شدند ها باكتري (هندوستان

ي ها در توانايي رشد ميكروب كشتهاي  عملكرد محيط

كنترل مثبت  استاندارد يها شاز سومورد انتظار 

موناس پسودو، ، اشريشياكلياستافيلوكوكوس اورئوس

، آسپرژيلوس نايجر استفاده آئروژينوزا، كانديدا آلبيكنس

هاي  يهداروي جميكروبي ضدزيابي اثرات ارجهت  .شد

حداقل غلظت  آزمونحاصل از مرحله غربالگري 

براي انجام  و انجام گرفت (MIC)كننده از رشد  ممانعت

 استفاده گرديد Serial Dilution Methodآزمون از روش 

نيز  (MBC)گي ندشكحداقل غلظت  ،بررسيدر ادامه 

در اين تحقيق براي آناليز  .قرار گرفت ارزيابيمورد 

دار يا هاي حاصل از آزمايش و به منظور بررسي معني داده

جديد  كننده دار بودن تاثير سه محلول ضدعفونيغيرمعني

ي مختلف از تحليل واريانس ها مورد مطالعه در زمان

براي  .استفاده گرديد( One Way ANOVA)يكطرفه 

ها در هر يك از زمان ها از  كننده مقايسه بين ضدعفوني

طرفه استفاده شده و جهت مقايسه هر  آناليز واريانس يك

 ضدعفوني از   قبل  با ها  زمان از   يك  در  ها كلني تعداد 

t  زوجي به كار برده شد(05/0α=.) 

 ها یافته

هاي  ي گرفته شده از قسمتها نمونه كشتنتايج 

ي دندانپزشكي كه در روش كار نمونه ها مختلف يونيت

برداري شرح داده شده است بيانگر اين موضوع است كه 

ي ها اي بررسي شده قبل از استفاده از محلوله در نمونه

ها داراي آلودگي باكتريايي  تمامي نمونه ،كننده عفونيضد

 100بوده كه نتايج آزمون، نشان دهنده اين است كه 

ها داراي آلودگي باكتريايي گرم مثبت  تمامي نمونه درصد

ها عالوه بر آلودگي باكتريايي گرم مثبت  نمونه درصد 71و 

. اند داراي آلودگي باكتريايي از نوع گرم منفي نيز بوده

در ( درجه 37)ي هوازي مزوفيل ها ميكروب نتايج شمارش

نوع  3عفوني با ضدمرحله غربالگري قبل و بعد از 

ذكر به تفكيك  1-3عفوني كننده در جداول ضدمحصول 

تعداد در اين آزمايش مشخص شد كه  .گرديده است

و در سه زمان هاي گرم مثبت در هر سه سطح  باكتري

. است ها بوده رياز ساير باكتمورد ارزيابي بيشتر متفاوت 

 امل،ش H2O2در اين آزمون براي سه زمان به كار رفته 

 زمان اصلي كه زمان توصيه شده توسط كارخانه سازنده

قه دقي 1باشد و بر اساس اطالعات مندرج بر روي بسته  مي

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

ضدعفوني نيز مورد ه كارخانه بعد از توصي( دقيقه 2)بيشتر 

دهد كه در زمان  نتايج نشان مي .ارزيابي قرار گرفت

 كننده توصيه شده كارخانه در سطوح پشت سري و تنظيم

هاي  ارتفاع صندلي اين ماده كارآمد بوده و توانسته باكتري

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

فوني حتي پس از اعمال ضدع يكلني باكتر تعدادي

ي گرم ها دقيقه تمامي باكتري 2در زمان . مشاهده گرديد

 (. 1 جدول) اند مثبت و منفي در تمامي سطوح از بين رفته
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  H2O2عفونيضدعفوني بوسيله محلول ضدهاي مختلف يونيت قبل و بعد از  هاي جداسازي شده از قسمت هاي ميكروب ميانگين تعداد كلني : 1جدول 
 سطح

 نمونه برداري

تعداد  نوع باكتري

 نمونه

 (تكرار)

در ( CFU/ml)ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني 

 ي مختلفها زمان

 بعد از ضدعفوني قبل از ضدعفوني

 دقيقه 2 ثانيه 30 ثانيه 30

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس پشت سري

 سوبتيليس باسيلوس-باسيلوس سرئوس
9 9/311±3/1343 7/157±2/314 1/3±3/11 0/0 

 0/0 0/0 9/141±9/43 1/792±2/177 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس سيني وسايل

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 1/513±5/1121 5/111±9/145 5/5±7/19 0/0 

 0/0 3/1±9/2 5/593±3/143 1/1304±1/443 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

تنظيم كننده 

 ارتفاع صندلي

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 2/410±0/1331 4/131±3/731 4/4±2/15 0/0 

 0/0 0/0 4/231±7/32 3/153±4/190 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا

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

 

سپتي سورفيس  كننده عفونيضدبه منظور بررسي اثر 

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

باشد و بر  كه زمان توصيه شده توسط شركت سازنده مي

دقيقه بوده است و  3اساس اطالعات مندرج بر روي آن 

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

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

 دهد كه در زمان توصيه شده كارخانه در ان مينتايج نش

هيچكدام از سطوح مورد بررسي اين محلول نتوانست به 

را از بين ببرد، بديهي است كه  زا بيماريطور كامل عوامل 

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

در حالتي كه اين محلول . ها كاسته است ها و كلني باكتري

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

  (.2 جدول) است

آنيوس  كننده عفونيضدبه منظور بررسي اثر 

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

زمان توصيه شده شركت سازنده بود و بر اساس اطالعات 

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

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

. كارخانه بعد از ضدعفوني نيز مورد استفاده قرار گرفت

دهد كه در زمان توصيه شده كارخانه در  نتايج نشان مي

هيچكدام از سطوح مورد بررسي اين محلول نتوانست به 

زماني كه اين . را از بين ببرد زا بيماريطور كامل عوامل 

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

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

 ارتفاع صندلي كننده ي و در تنظيمباكتري گرم مثبت و منف

هاي گرم منفي را به طور كامل از  و سيني وسايل باكتري

 (. 3 جدول)بين ببرد 
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 سورفيس سپتي عفونيضدعفوني بوسيله محلول ضدهاي مختلف يونيت قبل و بعد از  ي جدا شده از قسمتها هاي ميكروب ميانگين تعداد كلني : 2 جدول

 سطح

 نمونه برداري

تعداد  نوع باكتري

 نمونه

ي ها در زمان( CFU/ml)ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني 

 مختلف

 بعد از ضدعفوني قبل از ضدعفوني

 دقيقه 5 دقيقه 3 دقيقه 1

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس پشت سري

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 3/390±3/1273 3/201±5/141 0/17±4/31 0/0 

 0/0 9/25±9/3 9/417±1/119 4/735±2/133 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس سيني وسايل

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 7/503±1/1794 3/245±2/993 1/22±7/19 9/1±2/5 

 4/2±9/0 4/41±3/13 3/319±0/155 1/1577±2/402 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

تنظيم كننده 

 ارتفاع صندلي

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 3/419±9/1301 9/111±1/795 4/20±1/12 5/0±1/1 

 0/0 2/31±7/7 7/543±4/133 4/904±0/224 آئروژينوزاسودوموناس  -كلياشريشيا

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

 

 

 D.D.S.Hعفوني آنيوس ضدعفوني بوسيله محلول ضدهاي مختلف يونيت قبل و بعد از  ي جداسازي شده از قسمتها ميانگين تعداد ميكروب : 3جدول 

 سطح 

 نمونه برداري

تعداد  نوع باكتري

 نمونه

ي ها در زمان( CFU/ml)ميانگين و انحراف معيار شمارش كلني 

 مختلف

 از ضدعفوني بعد قبل از ضدعفوني

 دقيقه 7 دقيقه 5 دقيقه 3

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس پشت سري

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 7/331±3/1243 1/144±3/732 1/11±9/41 0/0 

 0/0 3/11±9/4 2/451±3/103 9/724±1/157 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس سيني وسايل

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 9/490±3/1724 2/203±1/113 7/7±3/34 9/0±1/3 

 0/0 3/21±3/5 3/301±9/134 4/1595±2/401 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا
       

تنظيم كننده 

 ارتفاع صندلي

 -استرپتوكوک پيوژن-استافيلوكوكوس اورئوس

 باسيلوس سوبتيليس-باسيلوس سرئوس
9 5/393±5/1514 0/159±1/733 9/1±0/39 1/0±4/1 

 0/0 7/10±3/3 5/414±5/111 2/193±0/211 سودوموناس آئروژينوزا -كلياشريشيا

 )*001/0P< مقايسه نسبت به قبل از ضدعفوني 
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با توجه به نمودار مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني 

ي ها هاي گرم مثبت و گرم منفي در بين محلول باكتري

درسه زمان ( 2 نمودار)و ( 1 نمودار) كننده عفونيضد

 .شود متفاوت مورد استفاده در اين تحقيق مشخص مي

بيشترين ميزان اثر اين مواد در زماني بيشتر از مدت 

باشد، در زمان كمتر  مشخص شده توسط كارخانه مي

همانطور كه . هاي رشد يافته بسيار بيشتر است ميزان كلني

كار ه واد شيميايي بدر نمودار مشخص گرديده است بين م

كه در زمان  داري وجود ندارد، درحالي رفته اختالف معني

توصيه شده توسط كارخانه و زمان بيشتر از آن اختالف 

كه محلول  داري بين مواد وجود دارد به طوري معني

نسبت به دو محلول ديگر توانسته ( D.D.S.H)آنيوس 

. بين ببرد هاي گرم منفي از ي بيشتري را از باكتريها كلني

دار وجود  در حالي كه بين دو محلول ديگر اختالف معني

  .ندارد

دست ه هاي ب نتايج جداسازي و تعيين هويت جدايه

به تفكيك هر  4 جدولنتايج : آمده در مرحله غربالگري

دهد از بين يك از مواد ضدعفوني مورد استفاده نشان مي

قبل  ي يافت شده بر روي سطوح مورد آزمايشها باكتري

عفوني بيشترين فراواني مربوط به استافيلوكوكوس ضداز 

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

بوده  درصد 1/3فراواني مربوط به استرپتوكوک به ميزان 

ي باقيمانده ها روي باكتري هاي انجام شده بر بررسي. است

عفوني توسط هريك از ضدبر روي سطوح پس از 

ر زمان توصيه شده توسط كارخانه بيان گرديده د ها محلول

 .است

 
 

 
 هاي مختلفبر حسب زمان كننده عفونيضدهاي گرم مثبت بين مواد  مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني باكتري : 1 نمودار

T1)  ؛  دقيقه 3بعدT2  دقيقه؛  5بعدT3  دقيقه 7بعد) 
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 هاي مختلفبر حسب زمان كننده هاي گرم منفي بين مواد ضدعفوني مقايسه ميانگين كاهش تعداد كلني باكتري : 2 نمودار

T1)  ؛  دقيقه 3بعدT2  دقيقه؛  5بعدT3  دقيقه 7بعد) 

 

 از رشد كننده نتايج حاصل از حداقل غلظت ممانعت

(MIC:)  بر اساس نتايج حاصل ازMIC توان صحت  مي

نتايج اين تحقيق در . ميكروبي را تأييد نمود آزمايشات

آمده است بر اساس نتايج هرچه مخرج كسر  5 جدول

كوچكتر باشد يعني مقاومت باكتري بيشتر بوده و محلول 

ي باال هم توانايي ممانعت از رشد باكتري را ها در غلظت

 . نداشته است

از شناسايي  پس(MBC):  نتايج حاصل از كشندگي

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

و ( كننده عفونيضدحاوي غلظت بيشتر محلول ) لوله قبل

( كننده عفونيضدحاوي غلظت كمتر محلول )لوله بعد 

نتايج . شده و در محيط كشت قرار داده شد گيري نمونه

از رشد  كننده دهد كه حداقل غلظت ممانعت نشان مي

MIC  همان حداقل غلظت كشندگيMBC است.  

 

هاي بخش ترميمي دانشگاه  از يونيت گيري نمونهعفوني، بر روس سطوح مورد ضدي يافت شده بعد از ها توزيع فراواني انواع باكتري:  4جدول 

 آزاد به تفكيك نوع محلول

 سورفيس سپتي D.D.S.Hآنيوس  فعال شده H2O2 نوع محلول عفونيضدقبل از  نام باكتري

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد تعداد درصد

 7 3/33 7 1/33 3 1/42 عفونيضدبعد از  20 3/32 استافيلوكوكوس اورئوس

 3 5/21 5 2/23 2 3/21 عفونيضدبعد از  13 3/24 باسيلوس سرئوس

 5 1/23 4 1/21 2 3/21 عفونيضدبعد از  13 0/20 باسيلوس سوبتيليس

 3 2/14 2 5/10 0 0/0 عفونيضدبعد از  1 3/12 پسودوموناس آئروژينوزا

E. coli 7/7 5  0 0/0 1 3/5 0 0/0 عفونيضدبعد از 

 0 0/0 0 0/0 0 0/0 عفونيضدبعد از  2 1/3 استرپتوكوكوس پيوژن
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 µg/mlبر حسب  MICنتايج حاصل از  : 5جدول 

 
استافيلوكوكوس 

 اورئوس

باسيلوس 

 سرئوس

باسيلوس 

 سوبتيليس

پسودوموناس 

 آئروژينوزا

E. coli  استرپتوكوكوس

 پيوژن

H2O2 253/1 121/1 121/1 34/1 34/1 13/1 فعال شده 

 D.D.S.H 1/1 32/1 32/1 34/1 121/1 121/1آنيوس 

 121/1 253/1 253/1 34/1 32/1 1/1 سورفيس سپتي

 

 

 بحث
، جلوگيري از شيوع آنها زا بيمارياز بين بردن عوامل 

و به طور كلي كنترل عفونت از نكات كليدي در 

يكي از مشكالت مهم در دندانپزشكي . دندانپزشكي است

باشد؛ لذا مواد  اي موارد احتمال انتقال بيماري مي در پاره

شيميايي مختلفي جهت ضدعفوني محيط و ابزار 

به منظور بررسي اثر سه  .گردد عرضه ميدندانپزشكي 

جديد بر روي سطوح دندانپزشكي  كننده محلول ضدعفوني

 در بين سه سطح مورد آزمايش .تحقيق انجام گرفت ناي

( ارتفاع صندلي كننده سري، سيني وسايل و تنظيم پشت)

بيشترين ميزان آلودگي مربوط به سيني وسايل و كمترين 

كمتر بودن . باشد سري مي ميزان آلودگي مربوط به پشت

ميزان آلودگي در پشت سري به خاطر استفاده از پوشش 

كار مورد  پالستيكي است كه دانشجويان قبل از شروع

ميزان اما ميز وسايل كه بيشترين . دهند استفاده قرار مي

 .باشد آلودگي را نشان داد در اغلب موارد فاقد پوشش مي

همچنين اين سطح به خاطر وسعت زياد و قرار گرفتن در 

ي بيشتري را به خود ها ها ميكروب معرض آلودگي

هاي انجام گرفته قبل و بعد از  با بررسي .گيرد مي

ها و همچنين  عفوني، شناسايي نوع ميكروارگانيسمضد

بت و منفي مشخص گرديد هيچكدام از سه تفكيك گرم مث

محلول مورد آزمايش در زمان توصيه شده توسط شركت 

در اين تحقيق . سازنده از كارايي الزم برخوردار نيستند

مشخص شد بيشترين نوع آلودگي در سطوح مورد 

آزمايش در بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي قبل از 

بوده و كمترين ضدعفوني مربوط به استافيلوكوک اورئوس 

هر چند كه اين  .باشد ميزان مربوط به استرپتوكوک مي

ها يافت  از انواعي است كه در بيشتر محيط ها باكتري

كنند  شوند و به طور معمول خطر چنداني ايجاد نمي مي

ولي در مواردي كه فرد ضعيف و مسن باشد يا به 

ار باشد ي قلبي عروقي، كبدي يا كليوي دچها بيماري

بر اساس تحقيقات  (9).شديدي خواهد داشت عوارض

ترين باكتري استافيلوكوک  ترين و فراوان انجام گرفته مقاوم

اي كه در  تركيبات شيميايي گسترده وباشد  اورئوس مي

نتوانسته است به طور كامل  اين تحقيقات به كار گرفته

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

هاي بدون اسپور نسبت به عوامل فيزيكي و  باكتريتمام 

هاي خشك به مدت  حتي در محيط. تر است شيميايي مقاوم

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

وجود كپسول يا لعاب خارج سلولي يكي از . ماند مي

 غشاء. شود داليل مقاومت اين باكتري محسوب مي

دليل ديگري بر مقاومت آن  سيتوپالسمي سه اليه آن نيز

فعال  H2O2در بين تركيبات به كار رفته . شود محسوب مي

يسه با شده توانست اين باكتري را به ميزان بيشتري در مقا

ها نيز كه از  باسيلوس (10-12).ي نابود كندها ساير محلول
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نظر فراواني در مقام دوم و سوم قرار داشتند از 

شوند كه در گردوغبار هوا به  مي هايي محسوب باكتري

هاي  باسيلوس سرئوس از باكتري. شوند فراواني يافت مي

توانند به  اسپورها مي. هوازي گرم مثبت و اسپوردار است

اسپور . باسيل تبديل شده و منجر به بروز مسموميت گردند

آنها در برابر عوامل خارجي مقاومت زيادي دارد اسپور 

برابر حرارت، سرما، خشكي،  تواند اين باكتري را در مي

مقاوم علت . مواد شيميايي و تشعشعات زنده نگه دارد

بودن اسپور را به ضخامت جدار، نفوذناپذيري پوشش 

خارجي اسپور، كم بودن فعاليت متابوليكي و كمي آب آن 

همچنين هنگام ساخته شدن اسپور مواد . دهند نسبت مي

. رار گيردداخل باكتري متراكم شده تا درون اسپور ق

ي ها نيروي ناشي از اين عمل سبب پايدار شدن اتصال

بوده و به آساني  در باكتري موجود شود كه قبالً سستي مي

حقيق در ت (13).شود مي تحت تأثير عوامل فيزيكي شكسته

با هدف مقايسه تأثير محلول نانوسيل و  (13)السمي

هاي دندانپزشكي در دانشگاه  دكونكس بر آلودگي يونيت

ها به ترتيب مربوط  نتايج نشان داد آلودگي. زاد انجام شدآ

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

هاي مختلف بررسي شد كه  ميزان آلودگي در بخش. است 

بيشترين ميزان آلودگي مربوط به بخش راديولوژي 

ي مختلف ها در اين تحقيق آلودگي قسمت. است بوده

ثابت شد اما بيشترين آلودگي به ترتيب مربوط به يونيت 

سري  ارتفاع صندلي و پشت كننده سيني وسايل كار، تنظيم

از مشكالت پژوهش انجام گرفته اين بود . بيمار بوده است

كه آنها نتايج را به صورت كيفي بيان داشتند و ميزان 

هاي باكتري همچنين نوع آنها را قبل و  كاهش تعداد كلني

هاي  همچنين تعداد نمونه. اند ضدعفوني اشاره نكرده بعد از

براي مختلف يونيت  يها بررسي شده براي قسمت

 در حالي. هاي مختلف يكسان نبوده است كننده عفونيضد

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

عفوني ضدبل و بعد از را نيز ق ها كرده و نوع باكتري

توان  حقيقات مشابه در اين زمينه ميتاز . مشخص كرديم

اشاره كرد در آن تحقيق  (15)به تحقيق واحدي و همكاران

 2، ميكروتن درصد 10پوويدين  تركيب 4ميكروبي ضداثر 

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

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

هاي آلوده به  اين تركيبات را براي ضدعفوني هندپيس

استافيلوكوک طاليي، پسودوموناس آئروژينوزا و كانديدا 

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

. يابد يها كاهش م تيمار مواد شيميايي رشد ميكروارگانيسم

تركيبات فوق بر كانديدا آلبيكنس و پسودوموناس مثبت 

مقاومت بيشتري به  وسكه استافيوكوك بود؛ در حالي

ي فوق ها در بين محلول. داد محلول شيميايي نشان مي

 (15).كارايي بيشتري را نشان داده است درصد 70اتانل 

. نتايج فوق با نتايج حاصل از تحقيق حاضر همسو است

ي شيميايي به كار رفته متفاوت است ها ه محلولهرچند ك

دو تحقيق اما مقاومت استافيلوكوكوس اورئوس در اين 

 (19)معتمدي. ها بوده است بيشتر از ساير ميكروارگانيسم

در  هاي دندانپزشكي ميزان آلودگي باكتريايي سطوح يونيت

بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد را مورد 

هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد  يافته. ادبرسي قرار د

ها داراي رشد باكتريايي بوده كه   نمونه درصد 1/95كه 

در اين تحقيق در . باشد اين نتايج مطابق نتايج تحقيق ما مي

باسيلوس سوبتليس بيشترين  زا بيماريها غير بين باكتري

 زا بيماريي ها فراواني را داشته و از ميان باكتري

ترين باكتري پيش از انجام ضدعفوني  ک فراواناسترپتوكو

هاي از يونيت  آنها عالوه بر نوع باكتري بخش. بوده است

وي دريافت . را از نظر ميزان آلودگي بررسي كردند

كليدهاي تغيير وضعيت يونيت بيشترين ميزان آلودگي 
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باكتريايي و دستگيره چراغ كمترين ميزان آلودگي را در 

از نظر . داشت گيري نمونهي مورد ها تمقايسه با ساير قسم

اما . ميزان آلودگي تحقيق ما با تحقيق انجام يكسان است

از نظر ميزان آلودگي بر خالف تحقيق آنها كه كليدهاي 

ترين بخش گزارش كرده  تغيير وضعيت يونيت را آلوده

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

مهدويان و در تحقيقي كه توسط  (17).آلودگي قرار داشت

هاي بخش  بر روي آلودگي باكتريايي يونيت (1)همكاران

هاي  پروتز دانشكده دندانپزشكي مشهد انجام شد، قسمت

ها مورد بررسي قرار گرفت و اهميت  زيادي از يونيت

جهت از بين بردن  كننده استفاده از ماده ضدعفوني

تايج حاصل از اين ن. ها نشان داده شد ميكروارگانيسم

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

عفوني آلوده ضدقبل از  ها تحقيق درصد بااليي از نمونه

بودند و استافيلوكوک اورئوس بيشتريت درصد فراواني را 

اما تفاوت اين . ي يافت شده داشتها در بين باكتري

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

وسايل يونيت بود اما آنها  درصد آلودگي مربوط به سيني

اين امر . ترين بخش را دستگيره چراغ معرفي كردند آلوده

و تجهيزات متفاوت براي  ها به واسطه استفاده از تكنيك

در جمع  (13).باشد كنترل عفونت در مراكز متفاوت مي

مورد با وجود اينكه سطوح توان گفت كه  بندي كلي مي

آزمايش در اين تحقيق از سطوح غيربحراني محسوب 

هاي بسيار قوي  عفوني با محلولضدو نياز به  شود مي

عفوني استفاده شده در اين تحقيق ضدي ها ندارد و محلول

ها  زم براي كاهش جمعيت باكتريباكتريايي الضدفعاليت 

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

تواند در  مي باشند تقيم با بيمار و دندانپزشك ميتماس مس

اين تحقيق نشان داد  .روند انتقال عفونت تاثيرگذار باشند

نتوانستند در  كننده ي ضدعفونيها كه هيچكدام از محلول

را از بين ببرد  ها زمان پيشنهادي كارخانه تمامي باكتري

ولي در مدت زمان بيشتر از آنچه توصيه شده تعداد 

هاي باكتريايي به طور چشمگيري كاهش يافت و به  كلني

ا توجه به اينكه نوع و فراواني ب. صفر نزديك شدند

ها در جوامع مختلف متفاوت است در ايران به  باكتري

هاي مقاوم  گونهها  بيوتيك واسطه استفاده نادرست از آنتي

يايي ايجاد شده است، در نتيجه ضرورت دارد كارايي  باكتر

شوند  اي كه وارد كشور مي كننده عفونيضدي ها محلول

همچنين در شرايط . مورد ارزيابي قرار گيرد مجدداً

كلينيكي عوامل زيادي نظير ميزان رطوبت، دما، فشار 

ايي يهاي باكتر اكسيژن، وجود مواد ارگانيك، وجود گونه

ي ها لولباكتريايي محضدتواند بر روي اثر  متفاوت و مي

  (11).شدموثر با كننده فونيعضد

 گیرینتیجه

ي مورد استفاده نشان داد كه محلول ها مقايسه محلول

H2O2 تواند در زماني بيشتر از زمان پيشنهاد فعال شده مي

هاي گرم مثبت و منفي هوازي را  شده كارخانه تمام باكتري

كنندگي بيشتري نسبت به  نابود كند و توانايي ضدعفوني

سورفيس  و سپتي( D.D.S.H)دو محلول ديگر، آنيوس 

كه زمان پيشنهادي كارخانه براي  يياز آنجاب. داشته باشد

در شرايط آزمايشگاهي تعيين  كننده عفونيضدمحصوالت 

اين محصوالت در زمان توصيه  رسد شود، به نظر مي مي

لذا ضرورت دارد  ،يي مطلوب را ندارندآشده كارخانه كار

به صورت عملي در يك محيط واقعي سطوح مورد نظر 

كند  فراهم مي ن انتقال بيماري راادر دندانپزشكي كه امك

صورت از  و در غير اين ده شوددامورد ارزيابي قرار 

مدت زمان بيشتري جهت ضدعفوني با هر تركيبي استفاده 

 .گردد
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 و قدردانی تشکر

از  17095ن نامه به شماره اين مقاله منتج از پايا

از كليه . باشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مي

دانشگاه آن كاركنان بخش ترميمي دانشكده دندانپزشكي 

ها و دكتر علي آوري نمونهجهت همكاري بابت جمع

ي آماري اين تحقيق تقدير ها خاني بابت انجام آزمونقاضي

  .آيدبه عمل مي
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