
مقاله پژوهشی

دين بر روي فلور نرمال پوست دستبا پويدون آيودکوسپتيهمقايسه اثر ضد عفوني كنند

٢، دکتر ناصر صمدي آيدنلو١دکتر نورالدين شريفي

11/6/87رش یتاریخ پذ،14/4/87تاریخ دریافت 

چكيده

- فاده از محلولند لذا استهستكان با بيماران متعددي در ارتباطهاي انتقال بيماري از طريق تماس پوستي است جراحان از جمله چشم پزشيكي از راه:مقدمه

و پويدون آيودين انجام دکوسپتيکنندگياثر ضدعفونهدف مقايسهاين تحقيق با.كرده استتر اهميت پيداتر با عوارض جانبي كمقويي ضد عفوني كنندهها

.شده است

صورت گرفته اروميه )ره(ياتاق عمل بيمارستان امام خميننفر از پزشکان و کادر۳۰بر روي است کهبعد–از نوع قبل ايمداخلهمطالعه نوع:كارمواد و روش 

و دکوسپتقبل از شستشو با يدومي بعد از شستشو با بتادين سپس بعد از يك هفته سوم،يكي قبل از شستشو با بتادين،نمونه از دست هر فرد۴.است

.انجام گرفته استتي تست و فيشرودوي كايهاآناليز آماري با آزمون.گرفته شدسپتدکوچهارمي بعد از شستشو با 

داري بين قبل و بعد از اختالف معني=۰۹/۰pبا توجه بهکه مثبت شده هاكشتدرصد۲۰از آن و بعددرصد۴۰قبل از شستن دست با بتادين :هاافتهي

يداريختالف معنا=۰۰۲/۰pمثبت شده با توجه به هاکشتدرصد۳و بعد از آن درصد۳۳دکوسپتز استفاده از قبل ا.استفاده از بتادين وجود نداشته است

.وجود دارددکوسپتبين قبل و بعد از استفاده از 

.تري در مقايسه با بتادين داردقدرت ضد عفوني كنندگي قويدکوسپتدر اين تحقيق نتيجه گرفته شد كه :يريگنتيجهبحث و 

.فلور نرمال پوست،قدرت ضد عفوني كنندگي،دكوسپت،بتادين:يکليديهاواژه

۱۳۸۷پاييز ،١٢٣-١٢٦ص ،شماره سوم،سال ششم،فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

)ره(مرکز آموزشي درماني بيمارستان امام خميني ،اروميه:آدرس مكاتبه

استاديار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکي اروميه١
نشگاه علوم پزشکي اروميهاستاديار گروه چشم دا٢

مقدمه

روش هـاي انتقـال بيمـاري   امروزه مشخص شده كه يكي از روش

كـه  و با توجه به ايناستيانتقال مستقيم از طريق تماس پوست

جراحان و از جمله چشم پزشكان با بيماران متعـددي در ارتبـاط   

توانـد عـاملي جهـت انتقـال عوامـل      هستند پوست دستشان مـي 

درسـت و مناسـب قبـل از عمـل كـه      اسکرابلذا .زا باشدبيماري

مناسـب جهـت   مـاده يكـي از نكـات اساسـي آن انتخـاب    مسلماً 

سـزايي در جلـوگيري از انتقـال عوامـل     هاسكراب اسـت نقـش بـ   

جراحـان و از جملـه چشـم پزشـكان مجبـور بـه       . زا داردبيماري

آنتـي سـپتيک  غير قابـل اجتنـاب از تركيبـات    روزانه وفادهاست

تـر و مـدت زمـان    لذا موادي را كـه عـوارض جـانبي كـم    .هستند

تـري  عفوني كنندگي قـوي ر ضدتر و در عين حال اثمصرف كوتاه

هاي اخير دو دسته از تركيبـات  در سال.دهنددارند را ترجيح مي

الكلـي  هيكي بتادين كه بر پايه يد است و ديگري تركيبات بر پاي

بتـادين بـر روي   .باشـد يبيشتر مورد اسـتفاده مـ  دکوسپتمثل 

و بـر روي  با حساسـيت بـاال  هاي گرم منفي و گرم مثبت باكتري

و حسـاس صـورت بهيهاي آميبكيستها وها و قارچفستاسيد

بـر  .اثـر دارد حسـاس صورتها بههاگبر رويبااليهادر غلظت

.)۱(هاي آب دوست تاثير ندارد ويروسها وروي پريون

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


دکتر ناصر صمدي آيدنلو،دکتر نورالدين شريفي

فصلنامه دانشکده پرستاري و مامایی1387پاییز، مسودوره ششم، شماره 124

کونيـوم  لبنزو، ٢، ايزوپروپانل١ان-دکوسپت تركيبي شامل پروپانل

و HIVو باسيل كـخ و  هاو قارچهااست كه بر روي باكتري٣کلرايد

HBVبتادين سـبب تحريـك پوسـت و    .مؤثر استهاو روتاويروس

شود و در كساني كه گواتر كلوئيدي گرهي ميي آلرژيك هاواكنش

والني تواند طـ ميمصرف كنندگان ليتيم نغير سمي دارند و نيز در

ي گـرم منفـي   هـا تواند توسط بـاكتري ميمدت استفاده شود و نيز 

دکوسپت ممكن است سبب خشكي پوسـت  .)۲(هوازي آلوده شود 

شود كه با اضافه كردن مـواد نــرم كننــده مثــل گلــيسرين بـه      

ايجـاد درماتيـت   .يابـد مـي تركـيب آن اين عــارضه نيــز كـاهش    

.)۳(دهد ميآلرژيك و تحريك پوست به ندرت رخ 

ــلطان  ــر س ــه دکت ــدر مطالع ــام  يدر بيروانيزاده و ش ــتان ام مارس

درصد کشت مثبت ۱۰۰ن يتهران پس از استفاده از بتاد) ع(نيحس

مثبـت  هـا درصـد از کشـت  ۴۳و پس از استفاده از دکوسپت فقط 

.بوده است

ع تعـداد  ين باعـث کـاهش سـر   يدر مطالعه آليف و همکارانش بتـاد 

شود يدرصد م۹۵درصد و دکوسپت تا ۷۰-۸۰زانيتا مهايباکتر

اين تحقيق با هدف مقايسه اثر ضدعفوني كننده دکوسپت و بتادين 

.)۶،۳(انجام شده است

كارمواد و روش 

اي از نوع قبل و بعد انجام شده است با اين مطالعه به روش مداخله

نفر از كادر اتـاق عمـل اعـم از    ۳۰گيري تصادفي ساده روش نمونه

دهنـد  مـي راح و كمك جراح كه بـراي جراحـي اسـکراب انجـام     ج

انتخاب شدند و دقت شد كه دست افراد بدون خراش و زخم باشـد  

۴.و از آنتي سپتيک ديگري استفاده نكنند و آنتي بيوتيك نگيرند

:نمونه از دست هر يک از اين افراد تهيه شد

1 N-propanol
2 Isopropanol
3 Benzol Koniam Chloride

بعـد از  :نمونـه دوم ،قبل از شستشوي دست بـا بتـادين  :نمونه اول

سپس بعد از يک هفتـه نمونـه سـوم و    ،شستشوي دست با بتادين

قبل از شستشوي دست با دکوسـپت،  :نمونه سوم،چهارم تهيه شد

.بعد از شستشوي دست با دکوسپت:نمونه چهارم

محيط کشت تهيه شد كـه محـيط كشـت شـامل     ۱۲۰در مجموع 

شت در ي كهابوده است اين محيط٤ک کونکاي و آگار خونمآگار 

سـاعت بـاقي   ۴۸مـدت  گراد بهدرجه سانتي۳۷انكوباتور در دماي 

Semiquantitiveي باكتري به روش هامانده و سپس تعداد كلوني

.خوانده شدند

روش استفاده از بتادين طبق دستور كارخانه سازنده به اين ترتيب 

سي سي ۵تا آرنج با آب شسته شده و سپس هابود كه ابتدا دست

تـا  هـا درصد كف دست ريخته شده و دسـت ۱۰لول بتادين از مح

دقيق مالش داده شـد  ۵آرنج كامالً به آن آغشته شد و به خوبي تا 

تا كف فراوان ايجاد شود و سپس با آب جاري آبكشي شد و مراحل 

دقيقـه  ۵سي سي ديگر محلـول بـه مـدت    ۵براي بار دوم با فوق

و سـاعد  هاخانه دستمورد دکوسپت طبق دستور كارتكرار شد در

دقيقه با مقادير مناسبي از محلـول آغشـته شـده و بـه     ۳به مدت 

.خوبي مالش داده شد

آمـار  يهـا بـا تسـت  هـا داده،هـا بعد از آماده شـدن جـواب كشـت   

تست فيشر و تي تسـت مـورد تجزيـه و    ،استنباطي شامل كاي دو

داري در نظـر از نظـر آمـاري معنـي   >۰۵/۰p.تحليل قرار گرفتنـد 

.گرفته شد

هايافته

درصد مثبـت  ۴۰كشت ۱۲كشت قبل از استفاده از بتادين ۳۰از 

درصـد  ۲۰كشـت  ۶كشـت  ۳۰شدند بعد از استفاده از بتـادين از  

بين قبل و بعـد  دارمعنييعني ارتباط آماري =۰۹/۰pمثبت شدند 

از استفاده از بتادين وجود نداشته و بتـادين در ضـدعفوني كـردن    

4 Blood Agar, Mac Conkey Agar
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.از نظر آماري نداشته استدارمعنيپوست و دست نقش فلورنرمال 

يدست نقـش مـؤثر  يهاباکترييهايهر چند که در کاهش کلون

طـور  بتـادين بـه  ،۱اساس نتايج جـدول بر.)۱جدول شماره (دارد 

مؤثري باعث منفي شدن نتايج كشـت دسـت افـراد مـورد مطالعـه      

.=۰۹/۰pنشده است 

ج کشت قبل و بعد از استفاده از مقايسه نتاي:)۱(جدول شماره 

بتادين در جمعيت مورد مطالعه

نتايج کشت

استفاده از بتادين

کشت منفيکشت مثبت

فراوانيدرصدفراوانيدرصد

%۱۸۶۰%۱۲۴۰قبل از استفاده از بتادين

%۲۴۸۰%۶۲۰بعد از استفاده از بتادين
۳/۳۳كشت ۱۰اده از دکوسپت كشت قبل از استف۳۰از طرفي از 

۱كشـت  ۳۰درصد مثبت شد ولي بعد از اسـتفاده از دكوسـپت از   

كـه نشـانه ايـن بـود كـه      ،=۰۲/۰pدرصد مثبـت شـد   ۲/۳كشت 

ي در منفـي شـدن نتـايج    دارمعنـي دكوسپت از نظر آمـاري تـأثير   

داشته و دكوسپت در ضدعفوني كردن فلورنرمـال پوسـت   هاكشت

براسـاس نتـايج جـدول    .)۲دول شـماره  جـ (دست مؤثر بوده است 

ي در منفـي شـدن   دارمعنـي طور به،استفاده از دکوسپت۲شماره 

.=۰۰۲/۰pكشت مؤثر بوده است 

مقايسه نتايج کشت قبل و بعد از استفاده از ):۲(جدول شماره 

دکوسپت در جمعيت مورد مطالعه

نتايج کشت

استفاده از دکوسپت

ت منفيکشکشت مثبت

درصدفراوانيدرصد
فراوان

ي

۲۰%۱۰۳/۳۳قبل از استفاده از دکوسپت 
۷/۶۶

%

۲۹%۱۲/۳بعد از استفاده از دکوسپت
۷/۹۶

%
۱۲در مورد مقايسه اثر ضـد عفـوني كننـدگي ايـن دو تركيـب از      

بعـد از  .كه قبل از استفاده از بتادين مثبـت بـود  انجام يافتهكشت

بعـد از  هـا درصد كشت۵۰تا منفي شد يعني ۶استفاده از بتادين 

كـه قبـل از   كشـت ۱۰از طرفـي از  .دين منفي شـد استفاده از بتا

كشت ۹استفاده از دکوسپت استفاده از دکوسپت مثبت بود بعد از

و نشانه =۰۵/۰pمنفي شد كه هادرصد كشت۹۰منفي شد يعني 

عفوني كردن فلورنرمال پوست دست اين است كه دكوسپت در ضد

براساس نتايج جدول .)۳جدول شماره (مؤثرتر از بتادين بوده است 

در منفي شـدن نتـايج كشـت بعـد از شستشـو      ،دکوسپت۳شماره

.=۰۵/۰pمؤثرتر از بتادين بوده است 

مقايسه تأثير دکوسپت و بتادين در منفي ):۳(جدول شماره 

هشدن کشت در جمعيت مورد مطالع

مواد ضد 

عفوني کننده

کشت مثبت بعد از 

استفاده

کشت منفي بعد از 

استفاده

درصدفراوانيدرصدفراواني

%۹۹۰%۱۱۰دکوسپت 

%۶۵۰%۶۵۰بتادين

بحث و نتيجه گيري 

نتايج اين مطالعه نشان داد كه بتـادين در ضـدعفوني كـردن فلـور     

-يکه در کاهش کلوني نداشته هر چند دارمعنينرمال دست تأثير 

دارد ولـي دکوسـپت از نظـر    يفلور نرمال دست نقـش مـؤثر  يها

در ضد عفوني كردن فلـور نرمـال پوسـت    يدارمعنيطور بهيآمار

و هادزسـلطان كه توسط دكتـر يدر تحقيق.دست مؤثر بوده است

دكتر شيرواني در تهران انجام شـد نتـايج حاصـله حـاكي از تـأثير      

و هم دكوسپت در ضدعفوني كردن فلور نرمال هم بتادين دارمعني

كه ما در مورد بتـادين  ) ۳(تر دکوسپت بوده است دست با اثر قوي

به نتيجه مشابه نرسيديم ولي در آن تحقيق نيـز تـأثير دکوسـپت    

.بيشتر از بتادين بود كه تحقيق حاضر نيز مويد همين مطلب است

يـن مطالعـه و   ا،مخـدوش كننـده  البته بايد توجه داشت كه عوامل

دهند و از آن جمله اين است ميمطالعات مشابه را تحت تأثير قرار 

اي كه افراد شركت كننده در اين مطالعه در مدت يك هفته فاصـله 

كه بين برداشتن نمونه با دكوسپت و بتادين وجود داشت مجبور به 

ليـف و  يآ.فعاليت خود در اتاق عمل و شسـتن دسـت بودنـد   ادامه 
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شويي را بـا  ماده دستچهاردهكه اثرات آنتي سپتيک ١همكارانش

هم مقايسه كردند در تحقيـق خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه        

ان و ايزو پروپانـل در تركيـب   –تركيبات الكلي به خصوص پروپانل 

ــد بيشــترين اثــر را در كــاهش كلــوني   دكوســپت نيــز وجــود دارن

ي غيـر  هـا وننشان دادنـد و بتـادين هـم مـؤثرتر از صـاب     هاباكتري

.)۴(دارويي بوده است 

ان را بر روي فلـور نرمـال پيشـاني    –اثر بتادين و پروپانل ٢هارتمن

جه گرفت که فلـور نرمـال بالفاصـله پـس از     يافراد بررسي كرد و نت

ان –سـاعت بعـد از آن نسـبت بـه پروپانـل      ۳-۶ن و يمصرف بتاد

نرمال دست تحقيق حاضر نيز گر چه بر روي فلور .)۵(شتر است يب

يعنـي تـأثير كمتـر بتـادين در     ،اي مشابه داشتبود ولي باز نتيجه

.ان–مقايسه با پروپانل 

1 Ayliff & etal
2 Hartmann

نتيجـه  ،در يك مطالعه كه توسط دكتر انساني در تهران انجام شـد 

درصـد  ۶۰حاصل به اين ترتيب بود كه بعد از استفاده از دکوسپت 

هـا شـت درصـد ك ۹۰حاضـر تحقيق در.)۵(منفي شدند هاكشت

.منفي شدند

لذا با توجه به نتايج اين مطالعه و مطالعات انجـام يافتـه در مراكـز    

گيريم كه دكوسپت در ضدعفوني كردن فلور نرمال ميديگر نتيجه 

پوست دست تأثير مؤثرتري در مقايسه بـا بتـادين دارد و بـه نظـر     

رسد كه جايگزين كردن دکوسپت به جاي بتـادين در اسـکراب   مي

عمل اقدام مناسبي باشد البته بهتر است مطالعات با حجـم  قبل از 

نمونه باالتر انجام شود و نيز مطالعـات گسـترده ديگـري براسـاس     

ي كشت مجزا براي هاي مختلف پوستي و محيطهاميكرو ارگانيسم

.هر كدام انجام گيرد
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