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چکیده
مقدمه :کنترل عفونت در دندانپزشکی ،همواره از مباحث کلیدی بوده است .دندانپزشکان با میکروارگانیسمهای
گوناگونی در تماس میباشند که منابع آنها ،خون و بزاق هستند .در پروتز قالبهای آلوده ،با کارکنان البراتور و
مطب در تماس میباشند .بنابراین ضدعفونی کردن مناسب قالبها ،امری بسیار مهم است .این مطالعه به منظور
بررسی تأثیر ضدعفونیکنندگی سه ماده با ترکیب مختلف بر روی دیسکهای آلژیناتی به روش غوطهوری
انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه ،قدرت ضدعفونیکنندگی سه مادهی هیپوکلریت سدیم  0/5درصد ،دکونکس ( )Deconexو
سورفوسپت ( )Surfoseptبه روش غوطهوری بر روی  240دیسک آلژیناتی که به  3میکروارگانیسم آلوده شده
بودند ،مورد بررسی قرار گرفت .برای هر نوع میکروارگانیسم ،تعداد  80دیسک آلژیناتی تهیه گردید .دیسکها
داخل مادهی ضدعفونیکننده قرار داده شدند .سپس از آنها کشت تهیه شد و پس از  24ساعت ،کلونیهای مورد
نظر شمارش گردید .دادهها با آزمونهای آماری کایاسکوئر و رگرسیون توسط نرمافزار  SPSSنسخهی 20
تجزیه و تحلیل شدند و سطح معنیداری  p value > 0/05در نظر گرفته شد.
يافتهها :نتایج نشان داد که قدرت ضدعفونیکنندگی سه مادهی دکونکس ،سورفوسپت و هیپوکلریت  0/5درصد ،از لحاظ
آماری معنیدار بود ( .)p value > 0/0001سورفوسپت ،بیشترین تأثیر را بر استافیلوکوکوس آرئوس (میانگین
کلونی  )20/05 ± 3/28و دکونکس ،بیشترین تأثیر را بر سودوموناس آئروژینوزا (میانگین کلونی ± 4/27
 )31/15و کاندیدا آلبیکانس (میانگین کلونیها  )7/55 ± 2/37نشان داد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،هیپوکلریت سدیم  0/5درصد ،در هر سه مورد ،کمترین تأثیر را داشت .در مورد
کاندیدا آلبیکانس و سودوموناس آئروژینوزا ،بیشترین تأثیر در مجاورت دکونکس و در مورد استافیلوکوکوس
آرئوس در مجاورت با سورفوسپت مشاهده شد.
کلید واژهها :آلژینات ،ضدعفونیکننده ،غوطهوری.
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تأثیر ضدعفونیکنندگی سه ماده با ترکیب مختلف بر روی دیسکهای آلژیناتی

مقدمه

كدام از این مواد میتوانند جهت ﺿدعفونی كردن قالبها

قالبهاي دندانی تهيه شده توسط پرسنل دندانپزشكی،

مورد استفاده قرار بگيرند .همواره در استفاده از این مواد

میتوانند به عنوان یكی از اجزاي چرخهي انتقال عامل

ﺿدعفونیكننده ،هزینهي مواد در كنار عملكرد این مواد

عفونت به پرسنل مطب و البراتوار عمل نمایند ()1؛ زیرا این

مورد توجه بوده است.

قالبها به ميكروارگانيسمهاي متنوعی كه در دهان و دندان

در این مطالعه به منظور مقایسهي اثر ﺿدعفونیكنندگی

بيماران وجود دارند ،آلوده میشوند و در صورت عدم

مواد رایج بر قالبهاي دندانی ،جهت انتخاب مادهاي كه هم

حذف عفونت از آنها ،میتوانند باعث انتقال عفونت شوند

مقرون به صرفه باشد و هم قدرت مؤثر داشته باشد ،از

( .)2 ،1بر اساس قوانين فدراسيون بينالمللی دندانپزشكی

هيپوكلریت سدیم ،محلول دكونكس  53پالس و

( )World Dental Federationكليهي مواد قالبگيري

سورفوسپت استفاده شد .هيپوكلریت سدیم ،مادهاي شيميایی

قبل از ارسال آنها به البراتوار ،باید عاري از هر نوع آلودگی

با فرمول  NaClOاست .شكل محلول این ماده به عنوان

باشند (.)3

سفيدكننده و با نام تﺠاري آب ژاول عرﺿه میشود ( .)9این

مادهي قالبگيري آلژینات ،در رشتهي دندانپزشكی

ماده داراي معایبی از جمله بوي بد و خوردگی وسایل

استفادهي زیادي دارد و به عنوان یك مادهي نسبتاً مطلوب

میباشد و در مطالعهاي درونتنی نشان داده شد ،محلول 0/5

جهت تهيهي قالب اوليهي پروتزهاي ثابت و متحرك و

درصد هيپوكلریت سدیم در كاهش تعداد باكتريها ،بسيار

قالبگيري براي تهيهي كستهاي تشخيصی ،كست مقابل

مؤثر است ( .)10محلول دكونكس  53پالس ،بطور

براي تهيهي روكش و بریج ،رستوریشنهاي موقت ،ساخت

گستردهاي براي ﺿدعفونی كردن وسایل و سطوح مختلف

تريهاي فلورایدتراپی یا سفيد كردن دندانها ،محافظهاي

در كلينيكهاي دندانپزشكی بكار میرود؛ دكونكس 53

ورزشكاران و نایتگارد به كار برده میشود ( .)4 ،1به دليل

پالس با تركيبات

N,N-Didecyl-N-Methyl-Poly

خواص هيدروفيليك ،آلژینات به راحتی با ميكروارگانيسمهاي

 (Oxyethyl) Ammonium Propionateو

حفرهي دهان آلوده شده و قادر به تﺠمﻊ ميكروبی ،بيش از

 Propylene Diamine Guanidinium Diacetateمادهاي

سایر مواد قالبگيري میباشد (.)5 ،1

ﺿدعفونیكننده بر پایهي الكل میباشد ،كه به لحاظ نداشتن

Alkyl

در گذشته مطالعهي اویل و همكاران ( )6نشان داد كه

مشتقات آلدئيدي و فنلی آسيبی به وسایل نمیرساند و

 67درصد از مواد ارسال شده به البراتوارهاي دندانپزشكی

غلظتهاي پایين آن از خاصيت ميكروبزدایی بسيار باالیی

توسط ميكروارگانيسمهاي مختلف آلوده شدهاند ،كه بيش

برخوردار است؛ اما از لحاظ اقتصادي براي ﺿدعفونی كردن

ترین موارد ميكروارگانيسم گزارش شده ،گونههاي

قالبها خيلی به صرفه نيست ( .)11مایﻊ محلول دیگر مورد

استرپتوكوك ،استافيلوكوكوس اورئوس ،اشریشياكولی،

استفاده با نام سورفوسپت ( )Surfoseptبوده است ،تركيبات

گونههاي اكتينومایسس ،گونههاي سودوموناس و انتروباكتر،

تشكيل دهندهي آن شامل ديدسيل ديمتيل آمونيوم

كلبسيال پنومونيه ،و گونههاي كاندیدا میباشد .از این رو

كلراید ،ان آمينوپروپيل گالیسين ،بنزالكانيوم كلراید ،فتی

كاندیدا آلبيكانس ،سودوموناس آئروژینوزا و استافيلوكوكوس

اسيد اتوكسيالت  EDTAو آب دیونيزه است و بر اساس

آورئوس ،ميكروارگانيسمهاي انتخاب شدهي ما ،به منظور

اذعان سازندهي آن ،شوینده و ﺿدعفونیكنندهي سطوح

انﺠام این مطالعه بودند (.)8 ،7

بزرگ محيطی ،مقرون به صرفه ،بدون بو و بخارات ،بدون

امروزه ﻃيف وسيعی از مواد ﺿدعفونیكننده در بازار

اثر خورندگی و رنگبري ،سازگار با انواع سطوح ،فاقد

جهانی موجود میباشند كه قدرت اثر مختلفی دارند و هر

آلدئيد و فنل ،براي انهدام بيوفيلمها بر روي سطوح ،داراي
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مدت سه دقيقه ،دیسكهاي آلژینات سفت شدند؛ سپس

در گذشته نيز در مطالعات گوناگونی اثر ﺿدعفونی-

دیسكهاي آلژینات از سيلندر فلزي جدا و جهت ایﺠاد

كنندگی هيپوكلریت سدیم ،محلول دكونكس  53پالس و

بيوفيلم تﺠربی بر روي آنها بكار رفت .دو سویهي باكتري

سورفوسپت ،به صورت جداگانه و یا در مقایسه با مواد

پس از كشت روي محيط كشت ( Merck KGaA,

ﺿدعفونیكنندهي دیگر سنﺠيده شده است ( ،)14 ،13ولی

 Blood agar )Darmstadt, Germanyو ( Macconkey

به صورت مﺠزا ،مطالعهاي به منظور مقایسهي كاركرد این

 (Merck KGaA, Darmstadt, Germanyكشت داده

سه مادهي ﺿدعفونی به روش غوﻃهوري بر قالبهاي

شدند و در دماي  37درجهي سانتیگراد به مدت  48ساعت

آلژیناتی انﺠام نگرفته است.

انكوبه شدند .همچنين قارچ كاندیدا آلبيكنس را بر روي

این مطالعه با هدف مقایسهي اثر سه مادهي هيپوكلریت

محيط كشت سابروزدكستروز آگار ( Merck KGaA,

سدیم  0/5درصد ،دكونكس ( )Deconexو سورفوسپت

 )Darmstadt, Germanyكشت داده و در دماي  30درجه

( )Surfoseptبه صورت غوﻃهوري ،بر ﺿدعفونی قالبهاي

ي سانتیگراد به مدت  48ساعت انكوبه شد .سپس یك

آلژیناتی انﺠام شد تا با توجه به شيوع و تنوع

كلونی از ميكروبهاي مذكور داخل سرم فيزیولوژي

ميكروارگانيسمها ،مؤثرترین ماده جهت انتخاب به عنوان

استریل برده شد و بر روي شيكر قرار داده شدند ،تا

ﺿدعفونیكننده در همراهی با سایر مطالعات انتخاب شود.

سوسپانسيونی برابر ( 1/5×108 cfu/mlنيم واحد مك

در این مطالعه بر اساس فرﺿيهي صفر ،تفاوت معنیداري از

فارلند) سلول از ميكروبها ایﺠاد گردید .تعداد  240عدد

نظر آماري در بين اثر سه مادهي ﺿدعفونیكنندهي یاد شده

دیسك از آلژینات به عنوان نمونههاي مورد آزمایش آماده

بر روي ميكروارگانيسمهاي كاندیدا آلبيكانس ،سودوموناس

شدند و هر دیسك را داخل یك پليت حاوي سوسپانسيون

آئروژینوزا و استافيلوكوكوس آورئوس وجود ندارد.

ميكروب براي زمان  60دقيقه به ﻃور جداگانه غوﻃهور
ساخته و در دماي  37درجهي سانتیگراد قرار گرفت.

مواد و روشها

دیسكها به چهار گروه  60عددي تقسيم شدند (-1

این مطالعه به صورت آزمایشگاهی بر روي دیسكهاي

هيپوكلریت سدیم  0/5درصد -2 ،دیكونكس-3 ،

آلژیناتی (ایرالﺠين ،تهران ،ایران) كه به سه گونهي باكتري

سورفوسپت -4 ،گروه شاهد) بعد از آلودهسازي دیسكها با

مختلف با غلظت  cfu/ml 1/5×108آلوده شده بودند ،انﺠام

ميكروبها توسط  50سیسی آب مقطر استریل ،به مدت

شد و اثر سه مادهي ﺿدعفونیكنندهي مختلف ،هيپوكلریت

 15ثانيه شستشو داده شدند .بر اساس گروه از قبل تهيه شده

سدیم  0/5درصد (شيمی ،تهران ،ایران)Deconex ،

براي هر گونهي باكتري 60 ،عدد دیسك به روش

(بورورشيمی ،زوریخ ،سوئيس) و ( Surfoseptرﺿاراد،

غوﻃهوري ،ﺿدعفونی شده و  20عدد با آب مقطر شستشو

كرج ،ایران) ،بر روي آنها مقایسه شد .از سه گونهي

داده شدند .دیسكهاي آلژینات به مدت  10دقيقه ،داخل

استاندارد شامل سودوموناس آئروژینوزا (،)PTCC = 1573

مادهي ﺿدعفونی كننده قرار داده شدند .سپس دیسكهاي

كاندیدا آلبيكانس ( ،)PTCC = 5027استافيلوكوكوس

ﺿدعفونی شده وارد یك سیسی سرم فيزیولوژي استریل

اورئوس ( )PTCC = 1112استفاده گردید ( .)13براي

گردیده و به مدت  20دقيقه با شيكر هم زده و سپس از آن،

ساخت نمونهي دیسك آلژینات ،از سيلندر فلزي به قطر

 0/1سیسی بر روي محيط كشت مولر هيلتون آگار

دایرهي  20ميلیمتر و ﺿخامت  2ميلیمتر استفاده شد .پس

( )Merck KGaA, Darmstadt, Germanyكشت سطحی

از پر نمودن سيلندر با خمير آلژینات ،با یك فشار متعادل به

داده شد و  24ساعت در دماي  37درجهي سانتیگراد قرار
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داده و سپس شمارش كلونیها انﺠام گردید و براي مطالعهي

دو به دوي ميانگين كلونی رشد یافته بر اساس  4گروه مورد

ميكروبيولوژیكی به روش انتشار آماده شدند (.)15 ،14

ارزیابی را ،با صرف نظر كردن از نوع ميكروب از لحاظ

سپس دادهها با استفاده از آزمونهاي آماري كاياسكوئر و

آماري معنیدار نشان داد (( )p value > 0/0001جدول .)1

رگرسيون تﺠزیه و تحليل گردید و سطح معنیداري

الگوي ميانگين تعداد كلونی رشد یافته بر روي

 p value > 0/05در نظر گرفته شد.

دیسكهاي آلژیناتی بر اساس نوع ميكروب در مواد

اﻃالعات گردآوري شده توسط نرمافزار  SPSSنسخهي

ﺿدعفونیكنندهي مختلف ،متفاوت بود (جدول  .)1بر اساس

)version 20, IBM Corporation, Armonk, NY( 20

این مقایس ،كمترین ميانگين تعداد كلونی رشد یافته بر روي

مورد تحليل قرار گرفت .دادههاي كمی به صورت (ميانگين

دیسكهاي آلژیناتی مربوط به مادهي ﺿدعفونیكنندهي

 ±انحراف معيار) گزارش شدند .سپس به منظور مقایسهي

دكونكس (نمودار  )1و نوع ميكروب كاندیدا آلبيكانس

ميانگين كلونی رشد یافته بر روي دیسكهاي آلژیناتی بر

( )7/55بود و بيشترین آن مربوط به گروه شاهد و نوع

اساس نوع باكتري و مادهي ﺿدعفونیكننده از آزمون

ميكروب سودوموناس آئروژینوزا ( )579/15بود.

پارامتریك آناليز واریانس دو ﻃرفه ()Two-Way ANOVA

همانﻃور كه نمودار  2نيز نشان میدهد ،ميانگين تعداد

استفاده شد؛ بدین صورت كه با استفاده از آزمون

كلونی رشد یافتهي ميكروبهاي مختلف بر اساس نوع

كولموگروف -اسميرنوف فرض نرمال بودن توزیﻊ دادههاي

ميكروب ،كامالً باهم تفاوت دارد ( )p value > 0/0001به

متغير پاسخ بررسی گردید.

ﻃوري كه شيب تعداد كلونی رشد یافته بر اساس نوع
ميكروب متفاوت است .همچنين ميانگين تعداد كلونیهاي

یافتهها

رشد یافته ميكروبهاي مختلف بر اساس نوع مادهي

این مطالعه بر اساس مقایسهي تأثير مواد ﺿدعفونیكنندهي

ﺿدعفونیكننده ،كامالً متفاوت است و نمودار خطی تعداد

دكونكس ،سورفوسپت و هيپوكلریت سدیم  0/5درصد و

كلونیهاي رشد یافته بر اساس مواد ﺿدعفونیكننده نيز

آب مقطر بر ميكروبهاي استافيلوكوكوس آرئوس،

بيانگر همين تفاوت معنیدار است (نمودار .)3

سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكانس بود.
با استفاده از آزمون كولموگروف -اسميرنوف ،فرض

بحث

نرمال بودن توزیﻊ دادههاي متغير پاسخ بررسی شد .نتایج این

بر خالف فرﺿيهي در نظر گرفته شده ،نتایج نشان داد ،تأثير

بود

ﺿدعفونیكنندگی دكونكس ،سورفوسپت و هيپوكلریت

( .)p value < 0/05همچنين با استفاده از آزمون لون ،فرض

سدیم  0/5درصد بر ميكروارگانيسمهاي استافيلوكوكوس

همگن بودن واریانس نيز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این

آرئوس ،سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكنس

آزمون نيز نشان داد كه این فرض نيز برقرار میباشد

متفاوت گزارش شد (.)p value > 0/0001

آزمون

نشان

دهندهي

برقراري

این

فرض

( .)p value < 0/05همچنين به منظور مقایسههاي جفتی بين
گروهی از آزمون بونفرونی استفاده شد.

در مطالعهي حاﺿر كه با هدف بررسی تأثير مواد
ﺿدعفونیكنندهي دكونكس ،سورفوسپت و هيپوكلریت

به ﻃور كلی ،كمترین ميانگين تعداد كلونی رشد یافته بر

سدیم  0/5درصد در مقایسه با آب بر روي سه

روي دیسكهاي آلژیناتی ،مربوط به مادهي ﺿدعفونی-

ميكروارگانيــسم استافيـلوكـــوك آرئـوس ،ســودومـوناس

كنندهي دكونكس و بيشترین تعداد آن مربوط به گروه

آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكانس انﺠام گرفت ،نتایج نشان داد

شاهد میباشد .همچنين آزمون تعقيبی بونفرونی نتایج مقایسهي

كه اگرچه هر سه مادهي ﺿدعفونی داراي اثر ﺿد باكتریایی
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جدول  :1مقایسهی میانگین کلونی رشد یافته بر روی دیسکهای آلژیناتی به تفکیک نوع میکروب و مادهی ضدعفونیکننده
نوع مﻴكﺮوب
مﺎدهی
ضدعفونی ﻛننده

هیپوکلریت سدیم 0/5
دیکونکس
سورفوسپت
شاهد
مجموع

ﺳودومونﺎس آﺋﺮوژينوزا

ﻛﺎنديدا آلبﻴكنس

اﺳﺘﺎﻓﻴﻠوﻛوﻛوس اورﺋوس

مجموع

انحﺮاف معﻴﺎر  ±مﻴﺎنگﻴن

انحﺮاف معﻴﺎر  ±مﻴﺎنگﻴن

انحﺮاف معﻴﺎر  ±مﻴﺎنگﻴن

انحﺮاف معﻴﺎر  ±مﻴﺎنگﻴن

245/80 ± 6/37
31/15 ± 4/27
91/90 ± 4/22
579/15 ± 7/27
237/00 ± 213/88

127/55 ± 3/88
7/55 ± 2/37
37/00 ± 3/26
552/90 ± 6/17
181/25 ± 220/50

187/05 ± 6/37
75/75 ± 3/68
20/05 ± 3/28
530/90 ± 6/55
203/43 ± 199/70

186/80 ± 49/00
38/15 ± 28/72
49/65 ± 31/12
554/31 ± 20/94
-

نمودار  :1میانگین تعداد کلونی رشد یافته بر روی دیسکهای آلژیناتی بر اساس نوع مادهی ضدعفونی کننده

نمودار  :2مقایسهی میانگین تعداد رشد کلونی بر روی دیسکهای آلژیناتی به تفکیک نوع میکروب
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نمودار  :3مقایسهی میانگین تعداد رشد کلونی بر روی دیسکهای آلژیناتی به تفکیک نوع مادهی ضدعفونی کننده

بوده و از رشد ميكروارگانيسمهاي استافيلوكوك آرئوس،

تعداد كلونیهاي استافيلوكوك آرئوس بعد از ﺿدعفونی،

سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكانس ممانعت به

در هر سه گروه با یكدیگر اختالف معنیدار آماري نداشته و

عمل آوردند ،ولی بيشترین تأثير در مورد دكونكس بر

در نتيﺠه هر سه مادهي ميكروتن ،دكونكس و گلوتارآلدهيد

روي دو ميكروارگانيسم سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا

اثر ﺿدباكتریایی مشابهی بر استافيلوكوك آرئوس داشتند.

آلبيكانس دیده شد ،اگرچه براي استافيلوكوك آرئوس،

اما در مطالعهي كنونی ،تأثير ﺿدعفونیكنندگی دكونكس،

بيشترین تأثير ﺿدعفونیكنندگی در مﺠاورت آن با محلول

سورفوسپت و هيپوكلریت سدیم  0/5درصد در مقایسه با

سورفوسپت حاصل آمد .مواد ﺿدعفونیكننده ،اثر ﺿد

آب بر ميكروارگانيسمهاي استافيلوكوكوس آرئوس،

ميكروبی خود را به روشهاي گوناگونی از جمله اتصال به

سودوموناس آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكنس متفاوت

دیوارهي سلولی باكتریایی و تخریب باكتريها ایفا میكنند؛

گزارش شد ،شاید علت این اختالف استفاده از تركيبات

از آنجا كه آلژینات كربوهيدرات پيچيدهاي است كه آب

مختلف گروه آمونيوم كواترنر حاوي الكل در مطالعهي آنها

جذب میكند ،اگر پاتوژنها به داخل سطوح آلژینات گير

بوده است ،در حالی كه در مطالعهي حاﺿر ،از گروه

افتاده باشند ،كمتر در معرض مادهي ﺿدعفونیكننده قرار

متفاوتی از ﺿدعفونیكنندهها استفاده شد.

میگيرند ( .)16بنابراین عالوه بر تركيب و پایهي شيميایی

برخالف مطالعهي حاﺿر ،قهرمانلو و و همكاران ()14

مواد ﺿدعفونیكننده ،نفوذ آنها نيز به داخل مواد قالبگيري

نشان دادند كه هيپوكلریت سدیم  0/5درصد ،بيشترین

براي تأثير هرچه بيشتر از اهميت ویژاي برخوردار است.

خاصيت ﺿدميكروبی را داشته و همچنين دكونكس ،قادر به

در مطالعهاي كه توسط جميليان و همكاران ( )17با

حذف سودوموناس آئروژینوزا نبود .مغایرت نتایج مطالعهي

هدف بررسی مقایسهي اثر ﺿدباكتریایی ميكروتن،

آنها با اكثر مطالعات انﺠام شده ،شاید ناشی از نحوهي

دكونكس و گلوتارآلدهيد بر روي باكتري استافيلوكوك

انﺠام آزمایش مثل استفاده از زمان كمتري براي غوﻃهوري

آرئوس در 30قالب آلژیناتی انﺠام شد ،نتایج نشان داد كه

و شستشو و یا استفاده از تركيبات غير خالص باشد.
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در مطالعهي همتی و همكاران ( )18كه به مقایسهي اثر

است ،از آنﺠایی كه آلژینات در مقایسه با سيليكونهاي

ﺿدميكروبی  ،Septiturboدكونكس و هيپوكلریت سدیم

افزایشی به ﻃور مشخص تعداد بيشتري باكتري را حمل

 0/5درصد بر روي قالبهاي آلژیناتی پرداختند؛ برخالف

میكند و همچنين ميكروارگانيسمها تمایل بيشتري به ماندن

مطالعهي ما نشان دادند ،هيپوكلریت سدیم در مقابله با

در قالبهاي آلژیناتی داشته و روشهاي ﺿدعفونی نسبت

باكتريهاي سودوموناس آئروژینوزا و استافيلوكوكوس

به سایر مواد قالبگيري در مورد آنها اثر كمتري دارد،

آرئوس مؤثرتر از دكونكس است ،كه این تفاوت میتواند

بنابراین در صورت مؤثر بودن انواع ﺿدعفونیكنندهها در از

به دليل روش متفاوت ﺿدعفونی (اسپري) و زمان متفاوت

بين بردن ميكروارگانيسمهاي مختلف در قالبهاي آلژیناتی،

انﺠام آن باشد ،همچنين در مقابله با استافيلوكوكوس

میتوان نتيﺠه گرفت كه بر سایر مواد قالبگيري نيز اثر

آرئوس Septiturbo ،از هيپوكلریت سدیم ،مؤثرتر بود.

مشابهی داشته و قادر به محدود كردن ميكروارگانيسمها در

همچنين در مطالعهي بدریان و همكاران ( )13كه به

موارد دیگر نيز میباشند .براي شناسایی مزایا و عوارض

بررسی تأثير سه مادهي مختلف ﺿدعفونی كنندهي سدیم

احتمالی این مواد ،انﺠام مطالعات بيشتر آزمایشگاهی و

هيپوكلریت  0/5درصد ،دكونكس و اپيماكس به روش

بالينی اجتنابناپذیر است و با توجه به محدود بودن

افشانه بر روي نمونههاي قالب آلژیناتی آلوده به

باكتريهاي حاﺿر در مطالعه ،نسبت به همهي باكتريهاي

ميكروارگانيسمهاي استافيلوكوكوس آرئوس ،سودوموناس

داخل دهان ،بررسی اثر این سه ﺿدعفونیكننده بر سایر

آئروژینوزا و كاندیدا آلبيكانس پرداختند؛ نتایج نشان داد كه

باكتريهاي داخل دهان و همچنين استفاده از غلظتهاي

اپيماكس ،بيشترین اثر ﺿدعفونیكنندگی را نسبت به بقيه

متفاوت آنها به منظور مقایسهي دقيقتر اثر این سه مادهي

داشت ،اگرچه اثر ﺿدعفونیكنندگی هر سه ماده براي

ﺿدعفونیكننده ،پيشنهاد میشود.

جلوگيري از انتقال عفونت مؤثر بود ،بنابراین اگرچه آخرین
پروتكل پذیرفته شده توسط مركز Centers for ( CDC

نتیجهگیری

 )Disease Control and Preventionروش غوﻃهورسازي

نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادند كه اگرچه هيپوكلریت

است ،اما كاربرد ﺿدعفونی كنندهها به روش افشانه نيز

سدیم  0/5درصد ،دكونكس و سورفوسپت داراي اثر

میتواند تا حد زیادي مؤثر باشد .در هر صورت باید به این

ﺿدباكتریایی قابل توجه بر عليه ميكروارگانيسمهاي

نكته توجه گردد كه تعداد باكتريهاي بزاق از تعداد

سودوموناس آئروژینوزا ،كاندیدا آلبيكنس ،استافيلوكوكوس

باكتريها در مطالعهي حاﺿر بيشتر بود ،بنابراین كاهش صد

آرئوس میباشد ،اما در مورد كاندیدا آلبيكانس و

درصدي كلونیهایی نظير استافيلوكوك آرئوس ،قابل

سودوموناس آئروژنوزا ،بيشترین تأثير در مﺠاورت

تعميم در كلينيك نمیباشد ،اگرچه میتواند بر قدرت این

دكونكس و در مورد استافيلوكوكوس آرئوس در مﺠاورت

مواد در كاهش قابل توجه این باكتري داللت داشته باشد .در

با سورفوسپت مشاهده شد و هيپوكلریت سدیم  0/5درصد

نهایت بر اساس تمام مطالعاتی كه در این زمينه انﺠام گرفته

در هر سه مورد كمترین تأثير را داشت.
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Abstract
Introduction:

Infection control has always been one of the most important issues in dentistry.
Dentists are exposed to harmful microorganisms originating from the blood and
saliva. In prosthodontics contaminated impression materials are in contact with the
laboratory personnel. Therefore it is absolutely necessary to establish a method for
disinfecting these materials. The aim of this study was to survey the effect of three
different disinfectants on alginate disks using the immersion method.

Materials

The disinfecting efficacy of 0.5% sodium hypochlorite, Deconex and Surfosept was
evaluated in vitro by immersion method using 240 alginate disks contaminated with 3
microorganisms. Eighty alginate disks were prepared for each microorganism. The
disks were immersed in the disinfecting solution. Cultures were prepared and colony
counts were determined after 24 hours. Data were analyzed with chi-squared test and
logistic regression using SPSS 20 (α = 0.05).

& Methods:

Results:

The antimicrobial activities of 0.5% sodium hypochlorite solution, Deconex and
Surfosept were significant (p value < 0.001). Surfosept exhibited the greatest effect on
Staphylococcus aureus (mean colony count of 20.05 ± 3.28) while Deconex exhibited
the greatest effect on Pseudomonas aeruginosa (mean colony count of 31.15 ± 4.27)
and Candida albicans (mean colony count of 7.55 ± 2.37).

Conclusion:

The results of this study showed that 0.5% sodium hypochlorite solution in all the
three cases was the least effective. In the case of Candida albicans and Pseudomonas
aeruginosa, the greatest effects were recorded with Deconex and for Staphylococcus
aureus with Surfosept.
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