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چکیده
زمینه و هدف عفونتهای بیمارســتانی ،از مهمترین مشــک ب بیمارســتانها و مراکز درمانی هســتند و ســب از
دســت دادن منابا اصتدــادی ،افزایش مدبزمان بســتری بیماران و مرگومیر آنها میگردند .اســتفاده ــحیح و
ا ــو ی از گندزداها نقش مهمی در کاهش این عفونتها دارند .در مطا عه حاضــر ،ابرب شــی گندزداهای رایج در
ب شهای م تلف یک بیمارستان آموزشی بررسی شد.
مواد و روشهاا در این مطـا عـه مقطعی ،از ب شهـای م تلف بیمـارســـتـان ع مـه بهلو گنـابـادی در مجموع 245
نمونه گرفتـه شـــد .نمونهبرداری صبـ و بعـد از گندزدایی با گندزداهای دکونکس  ،AF 50پراناســـید  ،M1میکروزد
 GPHو سـارفوسـ ت کو یک انجام گرفت .نمونهها روی محیطهای کشـت میکروبی کشـت داده شـد و بعد از شـمار
کلنیها ،توسـط تسـتهای تشـ یدـی میکروبشـناسـی باکتریها تعیین هویت گردیدند .دادهها با اسـتفاده از آزمون
آماری ویلکاکسون آنا یز گردید.
یافتهها در مطا عه حاضـر ،بیشـترین با کتری گرم مثبت جدا شـده ،اسـتافیلوکوا اپیدرمیدیس و بیشـترین باکتری
گرم منفی جدا شــده ،اشــرشــیا کلی بود .میانگین صب و بعد از گندزدایی در گندزداهای دکونکس و میکروزد در
تمامی ب شها تفاوب معنیداری داشـت  .)P>0/05درمورد گندزدای پراناسـید در ب شهای زایشـگاه و  NICUو
میکروزد در ب شهـای داخلی و  ICUبین میـانگین صبـ و بعـد از گنـدزدایی ،تفـاوب معنـاداری مشـــاهـده نشـــد
.)P<0/05
نتیجهگیری نتایج مطا عه نشان داد که مؤبرترین گندزداها دکونکس و میکروزد بودند .ماده گندزدای پراناسید در
ب شهای زنان و زایشگاه و  NICUو ماده سارفوس ت کو یک در ب شهای داخلی و  ICUابرب شی کمتری داشتهاند
و ی در سایر ب شها ابرب شی خوبی داشتهاند.
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این منظور از رو های م تلف فیزیکی و ش یمیایی استفاده
می شود که هر کدام مزایا و معای خا ی دارند و بسته به
شرا یط ،مورداستفاده صرار م ی گیرند .یکی از رو ها ی
گندزدا یی ،استفاده از مواد ش یمیایی گندزداست .)13
تاکنون ترکیباب و مواد گندزدای گوناگونی توسط
شرکت ها ی م تلف ساخته شده است که و یژگی های
متفاوت ی دارند و از نظر ک یفیت و طیف ابر ضدمیکروبی،
زمان تأبیر ،تأب یر بر مح یط زیست ،ابر ت ریبی رو ی وسا ی
فلزی و پ ست یکی و  ...متفاوب هستند .و ی تاکنون ه یچ
ترکیبی که واجد تمام شرایط مطلوب یک محلو گندزدا
باشد تهیه نشده است .به همین د ی انت اب یک گندزدا ی
مناس  ،کار مشکلی است .استفاده از گندزداها به منظور
کنتر و پیشگیری از عفونت موج کاهش صاب م حظه
ابت به ب یماری و مرگ وم یر می شود و از نظر اصتداد ی ،حا ز
اهم یت است  .)15 ,14استفاده از گندزداها ی مؤبر با
حداص آس ی به وسای و پرسن و بیماران ،یکی از ا و
اساسی گندزدا یی است  .)16استفاده مؤبر از گندزداها
فاکتور مهم در پ یشگیری از عفونت های ب یمارستانی م ی باشد
 .)17مواد گندزدای موجود در بازار ،بسته به صدرب ابر به
انواع سطح با  ،سطح متوسط و سطح پا یین  ،تقسیم
می شوند .از جمله این مواد می توان به ترکیباب فنو ی،
ا کلی و ترک یبا ب کلرین به عنوان مواد گندزدا ی با سطح
متوسط و ترک یباب گلوتارآ د ید ،ه یدرو ن پراکس ید ،فرم
آ د ید و اسید پراستیک به عنوان مواد گندزدا ی با سطح
با  ،اشاره کرد .)18
امروزه طیف وسیعی از مواد گندزدا با پایه های م تلف،
موجود می باشند که صدرب ابر م تلفی دارند که در ا ین
مقا ه از ترکیباب آمونیوم چهارتایی با پا یه های م تلف بحث
شده است .یکی از گندزداها ی پرمدر در پزشکی و
دندان زشکی،مایا محلو تجارت ی با نام دکونکس AF50
حاو ی مواد فعا آ کی که نمونه ا ی از نس جد ید ترکیباب
چهارتایی آمونیوم ا ست و در ضمن مطرر می شود خا یت
باکتر ی کشی ،و یروس کشی و صارچ کشی ن یز دارد و طبق
مطا عاب انجام شده باعث کاهش صاب توجه ی در م یزان
آ ودگ ی سطور م ی شوند  .)19ماده گندزدای میکروزد
 GPHهم از ترکیباب چهارتایی آمون یوم هستند و بر طیف
وس یعی از باکتری ها و صارچ ها و ویروس ها و ک ک ها مؤبر
است  .)20در مطا عاب ،همچن ین ب یان شده که مواد گندزدا
با پا یه ترک یبی آمونیوم کلراید چهار ظرف یتی مانند
سارفوس ت کو یک و  ...روی باکتری های گرم مثبت و گرم
منف ی مقاوم و حساس به آنت ی بیوتیک ،تأبیر دارند , 21

 .1مقدمه
عفونـت هـای بیمـارســـتـانی بـا حـدود  1 /4میلیون نفر مبت
بــه عـنـوان یــک نـگـرانـی عـمــده بـهــداشـــتـی در تـمــامـی
بیمارسـتان های جهان خدـو ـاد در کشـورهای درحا توسـعه
می باشـد که سـب از دسـت دادن منابا اصتدـادی ،افزایش
مدب زمان بســتری بیماران و مرگ ومیر آن ها می گردد -1
 .)3عفونت های بیمارسـتانی شـام عفونت هایی می شوند که
در هنگام پذیر بیمار در بیمارسـتان وجود نداشـتند بلکه
در طو دوره اصامت بیمار در بیمارســتان به وجود آمده اند.
مطـا عـاب انجـام شــــده نشــــان می دهـد کـه احتمـا بروز
عفونــت هــای بیمــارســـتــانی در بیمــاران بســـتری در
بیمارسـتان های آمریکا  5 -10در ـد می باشـد که حدود 1
در ـــد این عفونت ها موج مرگ ومیر می گردند .این رصم
برای کشــورهای درحا توســعه ممکن اســت از  25در ــد
تجاوز کند  .)5 ,4درمان عفونت های بیمارســتانی با توجه
به مقاومت اغل سـویه های میکروبی ،بسـیار مشـک اسـت و
بـه علـت طو نی شـــدن زمـان بســـتری بیمـاران ،پرهزینـه
میبـاشـــد  .)2در یـک مرکز بهـداشـــتی -درمـانی ،منـابا
عفونـت ممکن اســـت پرســـنـ  ،بیمـاران یـا محیط بی جـان
بـاشـــنـدب بنـابراین عوامـ بیمـاری زا صـادر خواهنـد بود از این
منابا و از طریق تماس مســـتقیم یا غیرمســـتقیم به یک
میزبـان جـدیـد منتقـ شـــونـد  .)6ســـطور در مجـاورب
بیماران ،دارای فرکانس آ ودگی با تری نســـبت به ســـایر
نقـا هســـتنـد .نمونـه برداری محیطی از ســـطور اطرا
بیماران در بیمارســـتان بابت کرده اســـت که پاتو ن ها ی
ویژه ای در محیط بیمارستان وجود دارند .)7
مطا عاب آزما یشگاهی نشان می دهند که انتقا م ی تواند
از سطور محیطی به دست و برعکس اتفاق افتد  .)8محیط
بیمارستان به عنوان م زنی برای پاتو ن ها ی بیمارستانی
است و به احتما زیاد ،بروز بس یاری از عفونت ها ی
بیمارستانی به علت استفاده نامناس و ناکاف ی از مواد
گندزدا است  .)9زمان ی که سطور مح یطی و وسا ی پزشکی
و جراح ی م ی تواند به عنوان منابا عفونت زا برا ی م یزبان
حساس در بیمارستان مطرر باشد باید در انت اب،
به کارگیری و کنتر ابرب شی مواد گندزدا تأک ید کرد .)10
با توجه به انتقا عوام عفونی از طریق تماس،گندزدایی
به عنوا ن مهم ترین راهکار پ یشگیری از عفونت ها ی
بیمارستانی مطرر م ی شود  .)11گندزدایی ،فرایند حذ
همه یا بس یاری از میکروارگانیسم های ب یماری زا از رو ی
سطور غ یرزنده ،به جز اس ور باکتری ها است  .)12برا ی
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دستورا عم مربو به کارخانه سازنده آن گندزدا یی گردید
و پس از اتمام زمان تماس و خشک شدن ماده گندزدا
مجدد اد طبق رو ب یان شده نمونه برداری شد.
براساس رو استاندارد موجود تعداد بیش از 10
میکروارگانیسم در هر سانتی متر مربا نشانه آ ودگی محیط
موردبررسی می باشد  )11و از آنجایی که تهیه نمونه با
سوآپ از یک سانتی مترمربا به راحت ی میسر نمی باشدب از
مساحت بیشتری  100سانتی مترمربا) نمونه بردار ی
به عم می آید و تعداد کلنی های به دست آمده را بر آن
مساحت تقسیم کردیم تا تعداد م یکروارگانیسم های موجود
در هر سانتی مترمربا به دست آید.
نمونه ها ب فا له به آزمایشگاه م یکروب شناسی منتق
گردید .در آزمایشگاه ابتدا نمونه ها رو ی محیط های کشت
میکروبی کشت داده شدند .پلیت ها در دمای  37درجه
سانتی گراد به مدب  48ساعت گرم خانه گذاری شدند .پس
از گرم خانه گذاری ،پل یت ها صب و بعد از گندزدایی) بررس ی
شدند و در ورب وجود کلن ی ،کلنی ها شمار شدند و
برا ی شناسایی باکتر ی ها از آزمون ها ی تش یدی
میکروب شناسیب از صب ی رنگ آم یزی گرم ،کشت در
مح یط های افتراصی و تست ها ی ب یوشیمیایی استفاده گردید .
داده ها وارد نرم افزار  SPSSنس ه  16شدند و برای
تجزیه وتحلی داده ها از ج داو تو یفی و آزمون
ویلکاکسون استفاده شد.
به منظور رعایت م حظاب اخ صی ،ا ین پژوهش در
کمیته اخ ق دانشگاه علوم پزشکی گناباد مطرر و با کد
اخ ق  )IR.GMU.REC.1396.63تدوی شده است.

 .)22اخیر اد ماده گندزدای پراناس ید  M1وارد بازار شده است
که از سد یم پربوراب مونو ه یدراب به عنوان ماده مؤبره و
فعا کننده ،به ع وه پایدارکننده ،س ت ی گیر ،بافر،
سورفکتانت به عنوان ماده جانبی تشکی شده است .ا ین
ماده دارا ی ترک ی م یکروب کش بس یار صو ی پراکس ی استیک
اس ید و هیدرو ن پراکساید می باشد که از طر یق
واکنش هایی که با میکروارگانیسم ها انجام می دهد باعث
نابود ی آن ها می گردند  .شرکت سازنده پراناس ید آن را از
بین برنده صارچ ،ما یکوباکتریوم ،ویروس ،باکتر ی ،صارچ،
م مر و ب یوفیلم معرفی کرده است  .)23در مطا عه ینبک
و همکاران مش ص شد که گندزداهای بر پایه پراکس ید
هیدرو ن ،ابراب ضدباکتر یایی صاب توجهی در کاهش
بیوفیلم باکتر ی هایی مانند استاف یلوکوا اور وس و
سودوموناس آ رو ینوزا دارند  .)24با توجه به اهم یت
استفاده مناس از ترک یباب گندزدا در ب ش ها ی م تلف
بیمارستانی برای کاهش عفونت ها زوم انجام پژوهش برا ی
تعیین ابرب شی گندزداها در راستای انت اب گندزداها ی
مؤبرتر حتی برای گونه ها ی مقاوم ،زم و ضروری است.

 .2مواد و روشها
مطا عه حاضـر از نوع مقطعی اسـت که با رو نمونه بردار ی
غیراحتما ی آســان از ب ش های م تلف بیمارســتان ع مه
بهلو گنابادی در ســا  1397انجام شــد .با اســتناد به
نرم افزار آماری  PASSو با در نظر گرفتن ســطح اطمینان
 95%و کرانه خطا  %8و نسـبت ابرب شـی  ،%90حجم نمونه
 245عدد محاسبه گردید.
مواد گندزدا ی مورداستفاده عبارتند از :گندزداها ی
دکونکس  ،AF50ساخت شرکت آیریانیک ،کشور سو یس)،
میکروزد  GPHشرکت عطرینه سازیبا ایران) ،پراناس ید
 M1شرکت درنا دارویه ایران ) و سارفوس ت کو یک
شرکت رضاراد ایران ) .ابتدا نمونه بردار ی از دستگاه ها،
وسای و سطور م حیطی که بیشترین سطح تماس ب یمار و
کارکنان را در هریک از ب ش های بیمارستان دارند ،صب از
گندزدایی سطور در پایان ش یفت کاری انجام شد .س س
مح ع مت گذاری شده به وسیله ماده گندزدا طبق

 .3یافتهها
نتایج این مطا عه نشــان داد که در باکتری های گرم مثبت
جـداشـــده ،بیشـــترین و کمترین فراوانی مربو بـه گونـه
اسـتافیلوکوا اپیدرمیدیس و گونه اسـتافیلوکوا اور وس و
در باکتری گرم منفی ،بیشــترین و کمترین فراوانی مربو
به گونه اشــرش ـیاکلی و گونه انتروباکتر بوده اســت جدو
.)1

جدول  .1فراوانی گونههای باکتریهای جداشده از بخشهای مختلف بیمارستان
نوع ارگانیسم

درصد

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

41/66

باسی گرم مثبت اس وردار

17/85

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس

13/09
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نوع ارگانیسم

درصد

اشریشیا کلی

7/14

استرپتوکوکوس ها

5/95

استافیلوکوکوس اور وس

5/05

پسودوموناس

3/57

کلبسی
آسینتوباکتر

2/38
1/78

انتروباکتر

1/48

جما

100

ب ش های داخلی و  ICUنشان دهنده وجود اخت
معنی دار بین میانگین باکتری های جداشده صب و بعد از
استفاده از مواد گندزدای دکونکس ،میکروزد و پراناس ید
می باشد .همچن ین بین م یانگین باکتری¬های جداشده صب
معنی داری
و بعد از استفاده از سارفوس ت کو یک ،اخت
مشاهده نشد جدو .)2

نتیجه آزمون و یلکاکسون برا ی بررسی ابرب ش ی مواد
گندزدا ی مورداستفاده در ب ش های زا یشگاه و NICU
نشان دهنده ابرب شی مواد گندزدا ی دکونکس ،م یکروزد و
سارفوس ت کو یک در حذ باکتر ی های بیماری زا از سطور
موردبررسی در ا ین ب ش است .همچن ین گندزدا ی پراناس ید
در ا ین ب ش ها ،ابرب ش ی خوب ی نداشت.
بررسی ابرب ش ی مواد گندزدای مورداستفاده در

جدول  .2میانگین آلودگی باکتریها ( )Cfu/cm2قبل و بعد از گندزدایی در بخشهای مختلف بیمارستان
بخش
بخش دیالیز

بخش داخلی

بخش زنان و
زایمان
اتاق عمل

بخش اورژانس

ICU

NICU

دکونکس

پراناسید

میکروزد

سارفوسپت

صب

7/11± 13/94

6/93 ± 13/92

20/64 ±15/16

20/00 ± 14/88

بعد
P-value

0/16 ± 0/20

0/19 ± 0/24

1/16 ± 2/15

2/42 ± 4/32

0/04

0/04

0/04

0/04

صب

9/17± 8/22

4/08±2/40

5/17±5/10

5/24±5/72

بعد
P-value

0/13±0/09

0/48±0/22

2/17±1/12

2/71±2/03

0/04

0/04

0/04

0/22

صب

8/21±6/82

1/06±0/62

6/12±4/90

5/50±4/80

بعد
P-value

0/11± 0/11

0/00±0/00

0/00±0/00

0/00±0/00

0/04

0/06

0/04

0/04

صب

2/62±2/90

2/40±3/53

6/09±3/26

5/87±3/02

بعد
P-value

0/00± 0/00

0/00± 0/00

0/00± 0/00

0/44±0/21

0/04

0/04

0/04

0/04

صب

9/14±10/37

9/05±10/91

6/44±5/41

6/83±6/05

بعد
P-value

0/88±0/60

2/50±1/60

0/31±0/14

0/63±0/37

0/04

0/04

0/04

0/04

صب

4/14±4/95

3/86±4/41

2/86±1/73

2/88±1/81

بعد
P-value

0/01±0/01

0/04±0/02

0/88±0/42

0/35±0/17

0/04

0/04

0/04

0/08

صب

3/67±5/12

3/66±4/82

7/61±6/07

7/68±6/45

بعد
P-value

0/00± 0/00

3/03±2/20

0/00± 0/00

0/44±0/20

0/04

0/08

0/04

0/04
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اسـتافیلوکوا های کوآگو ز منفی هسـتند .با توجه به این
یافته ها اسـتفاده منظم از مواد گندزدا برای ضـدعفونی کف
و دیگر سطور در اتاق عم تو یه می شود .)29
در مطا عه حاضر ،گندزداها ی دکونکس و میکروزد در
ب ش های م تلف ب یمارستان ،ابرب شی با یی داشته اند.
ماده گندزدا ی پراناسید ،در ب ش زنان و زا یشگاه و ب ش
 ،NICUابرب شی کمتر ی داشته است .همچنین ماده
سارفوس ت کو یک در ب ش ها ی داخل ی و  ICUابرب ش ی
کمتر ی داشته است و ی این دو ماده در ب ش های دیگر،
ابرب ش ی خوب ی داشته اند.
در مطا عه مشعو و همکاران که به منظور ارز یابی
صدرب ابرب شی ضدعفونی کننده ها و آنت ی س تیک های
موردمدر در بیمارستان های آموزشی در هم دان انجام
شد ،نتا یج نشان داد میانگین میزان آ ودگی صب از
گندزدا یی و بعد از گندزدا یی در دو بیمارستان ،اخت
معنی داری داشت که نشان دهنده کاهش نسب ی
میکروارگانیسم های ب یمارستانی بعد از گندزدا یی بود .)13
نتایج مطا عه آتاوا ی و همکاران در کارو ینای جنوب ی ن یز
نشان داد تم یز کردن با گندزداهای تأیید شده ب یمارستانی،
بار باکتریایی ذات ی روی سطور ریلی ت ت بستری را تا 99
در د کاهش م ی دهد که با نتا یج مطا عه حاضر مبنی بر
کاهش میکروارگانیسم های بیمارستانی ،مطابقت داشتند
 .)30نتایج مطا عه ا ی که بین چهار ماده ضدعفون ی کننده
جدید و دو ماده ضدعفون ی کننده صدیمی در یونیت های
دندان زشکی همدان انجام شد نشان داد که از مواد
ضدعفون ی کننده جدید موردآزمایش آ روساید دارای
ابرب ش ی بس یار خوب ،سانوسی و او نسبتاد خوب اما ب ی
فورب کمابر بود و از ب ین مواد ضدعفونی کننده صدیمی،
دکونکس دارای ابرب شی بس یار خوب و م یکروتن نسبتا د
ضعیف بوده است .همچن ین باکتر ی های گرم مثبت جداشده
در مقایسه با باکتری های گرم منف ی ،در د با تری را دارا
بودند که در توافق با مطا عه حاضر است  .)31مطا عه ا ی
در رابطه با تأب یر ترکیبی ضدعفون ی کننده های ا ک ،
کلروهگزیدین و هایژن روی عفونت های باکتر یا در استرا یا
انجام گرفت که نشانگر کاهش  40در دی م یزان
استافیلوکوکوس اور وس مقاوم به متیسیلین و کاهش 90
در دی در گونه های اشریشیاک ی و کلبسی جداسازی
شده از بیمارستان بود  .)31در پژوهش نورب ش و
همکاران ،همه گندزداهای به کاربرده شده ،توانایی کاهش بار
میکروبی میکروارگانیسم ها را داشتند و تعداد باکتر ی ها بعد
از استفاده از گندزداها به طور معناداری کاهش پیدا کرد

میانگین باکتر ی های جداشده رو ی سطور انت اب ی در
ب ش های اتاق عم  ،دیا یز و اور انس پس از گندزدایی
توسط دکونکس ،م یکروزد ،پراناس ید و سارفوس ت کو یک
برابر فر بود و همه گندزداها ابرب شی خوبی داشته اند.

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطـا عـه حـاضـــر ،بررســـی آ ودگی میکروبی ب ش هـا ی
م تلف نشـــان داد که بیشـــترین باکتری های گرم مثبت
جداشــده به ترتی اســتافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،باس ـی
گرم مثبت اســ وردار ،اســتافیلوکوکوس ســاپروفیتیکوس،
اسـتافیلوکوکوس اور وس و بیشـترین باکتریهای گرم منفی
جداشـده اشـرشـیا کلی ،سـودوموناس ،کلبسـی  ،انتروباکتر و
اســـینتوبـاکتر بودنـد .در مطـا عـه ســـهـ آبـادی و همکـاران،
شــــایا ترین پـاتو ن هـای گرم منفی جـداشــــده شــــامـ
سودوموناس آ رو ینوزا ،کلبسی  ،انتروباکتر ،اشریشیاکلی و
پـاتو ن هـای گرم مثبـت اســـتـافیلوکوکوس اور وس بودنـد و
بین میـانگین تعـداد بـاکتری هـای بیمـاریزا ،صبـ و بعـد از
گنــدزدایی بـا همــه گنــدزداهـای موردمطــا عــه ،اخت
معنی داری وجود داشــــت  )18کـه بـا مطـا عـه حـاضـــر،
هم خوانی دارد .در مطـا عـه امـانلو و همکـاران در اتـاق هـای
عمـ شـــهرســـتـان زابـ پـاتو ن هـای جـداشـــده شـــامـ
سـودوموناس آ رو ینوزا ،کلبسـی  ،اسـتافیلوکوا اور وس و
اشـــریشـــیـاکلی بود  .) 25در مطـا عـه آ ودگی میکروبی
بیمـارســـتـان هـای ایـا ـت تگزاس آمریکـا ،شــــایا ترین
ارگانیسـم های جدا¬شـده ،اسـتافیلوکوا کوآگو ز منفی و
باسیلوس سوبتیلیس بوده اند .)26
کاربرد حیح و ا و ی از گندزداها ،نقش مهم ی در
کاهش عفونت های آندم یک و اپیدمیک ب یمارستانی در
بیماران دارند . ) 27در مطا عه آکابو ز و همکاران در سا
 2014بر نقش ح یاتی تم یز کردن و گندزدا یی سطور جهت
بهبود وضعیت بهداشت ی در مراکز بهداشت ی و درمان ی تأک ید
شده است  .)28در مطا عه کوهزاد ی و همکاران نیز بر نقش
تمیز کردن و گندزدایی سطور و کف زم ین تأکید شده
استب ز یرا به د ی با بودن تعداد بیماران و همراهان ب یمار،
بار میکروارگانیسمها در کف زمین با بوده است و همچن ین
بعضی از م یکروارگانیسم ها مانند استافیلوکوکوس اور وس،
و
استافیلوکوکوس های کوآگو ز منفی و کلبسی
اشر ش یاکلی دارا ی مقاومت نسبت به گندزداها بوده اند .)20
یافته های مهلدین و همکاران نشــان داد بیشــتر گونه های
بـاکتریـایی کـه از ســـطور م تلف یـافـت می شـــونـد،
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در کاهش آ ودگی میکروبی در ب ش ها ابرب شی خوب ی
داشته اند و ی در بعضی از ب ش ها ممکن است به علت
تراکم ب یش ازحد باکتری های مقاوم به گندزداها ،اخت
معنی داری ب ین صب و بعد آن ها مشاهده نشود و ابرب ش ی
زم را نداشته باشند .نوع بیماران بستر ی و همچن ین تراکم
افراد و ب یماران در هر ب ش می تواند رو ی ابرب ش ی
گندزداها تأبیر داشته باشد .ی کی از عوام مهم در ناکارایی
مواد گندزدا در ب یمارستان ها رصیق کردن ب یش ازاندازه آن ها
به علت ب ی دصتی در تهیه آن ها و رفه جویی در کاربرد آن ها
می باشد  .با توجه به نتا یج مطا عه ،انجام تست های م تلف
برا ی انت اب گندزداها و توجه به باکتری های عفونت زا در
هر ب یم ارستان و عوام تأبیرگذار بر افزا یش کارایی
گندزدا یی مانند غلظت و زمان تماس ،ضروری است.
محدودیت پژوهش حاضر این بود که نمی شد در یک
زمان ،همه گندزداهای موردمطا عه را در مکان های از صب
تعیین شده ،بررسی کرد.
نتایج این مطا عه نشان داد عم گندزدا یی علی رغم
همه مشک ب ،موفق یت آمیز بوده است .انتظار م ی رود
مدیران و دست اندرکاران ،وضعیت موجود را ارتقا ب شند یا
حداص وضعیت موجود حفظ شود .پ یشنهاد م ی شود ارزیابی
اصتدادی تأب یر گندزدایی بر کاهش عفونت های بیمارستانی
و تأب یراب زیست محیطی مواد گندزدا بررسی شود .از مواد
گندزدا یی استفاده شود که توج یه اصتداد ی داشته باشد.
تو ید داخ و در دسترس باشد .کارشناسان بهداشت محیط
و کمیته های کنتر عفونت بیمارستان ها بر نوع و رو
کاربرد مواد گندزدا برا ی افزایش ابرب ش ی این مواد،
نظارب ها ی زم را داشته باشند و آموز ها ی زم در زمینه
گندزدا یی مناس به پرسن داده شود.

.)32
در تحقیق طاهره جاسم ی زاد و همکارانش ،تأب یر
گندزداها ی Silvosept ،Descoscid ،Epimax SC
 Deconex 50 AF ،بر باکتر ی های گرم منف ی ایزو ه شده از
بیمارستان یزد را آزمایش کردند که همه گندزداها ی
مورداستفاده باعث کاهش م یزان آ ودگی شده بودند .)33
در مورد دکونکس ،م یکرو زد و سارفوس ت می توان به ا ین
نکته اشاره کرد که ا ین گندزدا از ترکیباب چهارتایی
آمون یوم از طریق چسبندگی و در نهایت پارگی ،غشاهای
سیتوپ سمیک و در نتیجه آن با خروج محتویاب سلو ،
باعث از بین رفتن م یکروارگانیسم می شوند .دی دسی دی
مت ی آمونیوم کلراید موجود در ترکی دکونکس چون فاصد
حلقه بنزنی است و نسبت به آمون یوم های نوع چهارم
ک سیک ،خیلی پایدارتر است ،به همراه آ کی دی مت ی
بنزن ی آمونیوم کلراید سب شده که با ترین ابر
سینر ستیک در راستای میکروب کشی را داشته باشد .)34
مقاوم تر ین باکتر ی نسبت به ترکیباب آمونیم چهارظرفیتی
استافیلوکوکوس های مقاوم به مت ی سیلین م ی باشند .)15
در ا ین مطا عه مش ص شد که دکونکس و م یکروزد از ابراب
آنتی باکتریا مناس تری برخوردار است .در انت اب
گندزدا ،فعا یت در برابر پاتو ن های کلیدی همراه با سرعت
عم کشندگی ،از مهم ترین فاکتورها هستند .)35
بی توجهی به خواص ش یمیایی ماده گندزدا در اغل موارد
می تواند سب کاهش چشمگ یر تأب یر آن شود .برا ی مثا
گندزداها یی مانند دکونکس که ماد ه مؤبر آن از ا ک و
آمون یوم کواترنر می باشد و ترک یباب آمونیوم کواترنر نسبت
به آب س ت حساس هستند و در رص یق سازی آن ها باید
دصت شود  .)11م یکروارگانیسم ها به طور مداوم به گندزداها
و ضدعفونی کننده های جد ید مقاومت پ یدا می کنند  .برا ی
مثا شک اس ور باکتر ی ها در برابر گندزداهای با پا یه
ا کلی مقاومت نشان می دهند  .همچنین باکتری های گرم
منف ی مانند کلبس ی  ،انتروباکتر ،سراش یا و پروتئوس نسبت
به گندزداها ی مانند آمونیوم کلرا ید و ترکیباب فنو مقاوم
هستندب بنابراین زم است تأب یر گندزداها بر پاتو ن ها ی
خاص ارزیابی شود تا بسته به هد و مکان مورداستفاده
انت اب مناسبی برا ی نوع گندزدا داشته باش یم .)33
نتایج این مطا عه نشان داد که مؤبرترین گندزداها
دکونکس و م یکروزد بودند .همه گندزداهای موردمطا عه،

تشکر و قدردانی
این مقا ه ،ب شی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت محیط می باشد که توسط معاونت
تحقیقاب و فناور ی دانشگاه علوم پزشکی گناباد حما یت
ما ی شده استب ذا از آن معاونت صدردانی م ی گردد .
همچنین از مدیران بیمارستان و همه کارکنان که در
نمونه بردار ی از ب ش های م تلف بیمارستان همکار ی
نمودند ،س اسگزاری می گردد .
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علیرضا محمدزاده و همکاران
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Abstract
Introduction: Nosocomial infections are one of the most important
problems in hospitals and medical centers which cause loss of economic
resources increased length of stay in hospitals and mortality. Correct and
appropriate use of antiseptic and disinfectants play an important role in
reducing infections. In this study the efficacy of the Current
Disinfectants on Bacteria Isolated from Different Wards of an
Educational Hospital has been studied.
Materials and methods: In this cross-sectional study, a total of 245
samples were taken from different wards of Allameh Behlul Hospital in
Gonabad. Samples were taken before and after disinfection with
disinfectants of Deconnex AF50, Peranacide M1, microzed GPH and
Sarphosepte Quicks. Samples were cultured on special culture media and
identified by biochemical tests and the number of colonies was
determined. Data were analyzed using Wilcoxon statistical test.
Results: In the present study, microbial contamination of different
sections showed that the most gram -positive bacteria were isolated
included Staphylococcus epidermidis, and the most Gram -negative
bacteria were isolated included, Escherichia coli. Mean before and after
disinfection in deconox and microzed disinfection was significantly
different in all parts (P <0.05). For peranaside disinfection in Internal
and NICU sections, and in ICU and Maternity before and after There was
no significant difference in disinfection (P> 0/05).
Conclusion: The results of this study showed that Deconex and
Microzed were among the most effective disinfectants. Peranaside
disinfectant in the maternity and NICU sections, and the Sarphosepte
Quicks were also less effective in the Internal and ICU sections, but had
good efficacy in other sections.
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