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دهان هاه اخیر توج  جهانیان را برانگیخت. شييیوب بیماره هاه عنونی و رسييره هی ده  مقدمه و هدف:

هاسيت . انجام اعمال ها و راه انتقال بسيیاره از بیمارهگاه و رحل رشيد انواب ریکروارگانیسي انسيان زیسيت

هاه روجود در بزاق و خون بر سطوح کار و وسایل پزشکی در رحیط دهان باعث انتقال ریکروارگانیس دندان

هاه عنونی نظیر یشگیره از انتقال بیمارهشود. کنترل عنونت ن  تنها شارل پدندانپزشکی و آلودگی آنها ری

هاه پاتوژن فلور دهان نیز باشد بلک  شارل جلوگیره از انتقال رتقاهع ریکروارگانیس ایدز، هپاتیت و سل ری

هاه بهداشتی، دررانی ه کنترل عنونت در رحیطب  رنظور پیشگیره از انتقال آنها اصولی در زرین باشد ری

این اصييول توسييط تبراتوارها و دندانپزشييکان هنگام اقداران دررانی ری تواند تهدید عدم رعایت ارائ  شييد. 

 جلوگیره اساسی در و اولی  اصول از یکی کردن ضدعنونیجده براه سالرتی بیماران و خود افراد باشد. 

شد ری ب  بیماران بیماریزا هاه عنونت انتقال از سیاره از ینک ا ب  توج  با .با سا ب شکی یلو  ءجز دندانپز

سایل نیم  ستند و غیر بحرانی بحرانی و سیب آنها ه ستناده وجود دارد. اتوکالو با و احتمال آ  رواد از لذا ا

سا در کننده ضدعنونی شکی یلو ستاهمیت  از دندانپز  اهالعاتی خالء دلیل ب رحقق  .زیاده بر خوردار ا

رطالع  اه با هدف بررسی دندانپزشکی  در رایج کننده ضدعنونی ریزان کارائی رحصوتن زرین  در روجود

  .دادانجام  را در دندانپزشکی ه رایجکننده ها ضدعنونیضد ریکروبی اثر 

 SID،Google  ،,Magi، رجالن و پایگاه هاه گرپس از جسيتجو در روتورهاه جسيتجو روش پژوهش:

ran Iranian journal of Nursing and Midwifery Research ,PubMed  وGoogle 

scholar  سی ستناده از کلید واژه هاه فار شکی،با ا ضد عنونی کننده، دندانپز کنترل عنونت  رحلول هاه 

قال  با روضيييوب، در  338تعداد  قال  انتخاب و پس از دخیل کردن رعیارهاه ورود: ررتبط بودن عنوان ر ر

 ضوب در بین غیر دندانپزشکان،رودسترس بودن رتن کارل، زبان نوشتاره فارسی و رعیارهاه خروج: بررسی 

وارد  1398ب  صورن سرشماره در سال  1394تا  1382رقال  انجام شده بین سال هاه 13در نهایت تعداد

 رطالع  شدند.

نمون  انتخاب و پس از آلوده کردن با  1094شييهر ایران انجام شييده بود. تعداد  7این تحقیقان در  :یافته ها

رحلول هاه ضد  پس از ضدعنونی کردن با B  رورد آلودگی با هپاتیت  2و  ریکروارگانیس  هاه شایع دهان

ضد عنونی سپره  صورن غوه  وره یا ا شت نهایی و تهی  عنونی کننده ب   بعد از انکوباتور در  نمون  هاه ک

 آنها را بررسی کردند. 037دراه 



شارل:  شارلنمون  ها  سدی   Bپلیت آلوده ب  ویروس هپاتیت  27گروه اول  شده با هیپوکلریت  ضدعنونی   (

سييطوح وسييایل دندانپزشييکی آلوده با اشييریشييیاکلی،  30گروه دوم شييارل(، 50AF. %، دکونکس /05. %، /5

ضد ال، پروتئوسسیکلب سیلین )  ستافیلوکوکوس اورئوس رقاوم ب  پنی  سین، ا ، انتروکوک رقاوم ب  ونکورای

نمون  قالب آلوده با کاندیداآلبیکانس 150 گروه سوم شارل(، دقیق  1عنونی شده با اسپره آلپروسید ب  ردن 

ریکروتیوب 10 گروه چهارم شارل)ضدعنونی شده با اسپره دکونکس، ریکروتن، آلپروسید، یونی سپتاپالس(، 

 ،)  ضدعنونی شده با هیپوکلریت سدی  با رارک هاه اشی رشی، پاکناز، اکتیو، وایتکس( Bآلوده با هپاتیت 

اسيييتافیلوکوک هالیی، سيييودوروناس آئروژینوزا، کاندیداآلبیکس هندپیس آلوده با  35گروه پنج  شيييارل 

،  256/1با رقت  %2، ریکروتن 64/1% با رقت  10، بتادین 4/1% با رقت  70)ضيييدعنونی شيييده با اتانول 

ده شده با باکتره یونیت دندانپزشکی آلو 60(، گروه شش  شارل  1024/1% تا رقت  25/5هیپوکلریت سدی  

 1)ضييدعنونی شييده با دکونکس، ریکروزد، آلپروسييید ب  ردن هبق پیشيينهاد کارخان ،  –هاه گرم + و گرم 

فرز آلوده با اسييتافیلوکوک هالیی، کاندیداآلبیکانس  88گروه هنت  شييارل  ،دقیق  بیشييتر( 1دقیق  کمتر، 

سیپت، هلورد فورن، ریکروتن با ردن  شده با دی شارل  ،(15 ±3)ضدعنونی   RCTعدد فایل  3گروه هشت  

سوبتلیس، کورین باکتریوم،  سیلوس  سترپتوکوک پنورونیا، کاندیداآلبکانس، با ستافیلوکوک آرئوس، ا آلوده با ا

شده با ریکروتن  ضدعنونی  سوپروفینیکوس، نانپاتوژنیک )  30فلور دهان  (%1پالس  53، دکونکس %2نیزریا

را سييخت آکروپاس آلوده شييده با اسييترپتوکوک ویریدانس، باسييیلوس آکریل گر 90گروه نه  شييارل  بیمار،

رخروط گوتاپرکا آلوده  360، گروه ده  (%2 د. %، گلوتارآلدئی/5سابتلیس)ضدعنونی شده با هیپوکلرید سدی  

سدی   شده با هیپوکلرید  ضدعنونی  سابتیلیس )  سیل  سپوربا شیاکلی، ا شری ستافیلوکوک آئروس، ا شده با ا

 (.%4پالس  53، دکونکس %10وتن %، ریکر 25/5

سدی   54گروه یازده ،  ضدعنونی با هیپوکلریت  ستئاروترروفیلوس)  سیل ا سپور با  25/5دندان آلوده ب  اندو

شارل ساعت( 48ب  ردن  %10، فررالین %2گلوتارالدئید  %5، دکونکس %5%، ریکروتن  ، گروه دوازده  ه  

، اسيييترپتوکوکوس آرئوس، نایسيييریا، سيييودوروناس آئروژینوسهاه توربین آلوده شيييده با سيييو   120

 بودند.اسپورباسیلوس سابتلیس 

 

سدی   :بحث شده با هیپوکلریت  ضد عنونی  شان داد ک  در گروه اول هیچ یک از  نمون  هاه  . % /5نتایج ن

شده با  ضدعنونی  شت. در حالیک  در نمون  هاه  نمون  هاه % و در  1/11. % ریزان آلودگی /05آلودگی ندا

. % قادر ب  حذف /5تنها هیپوکلریت  ها% آلودگی وجود داشييت. در نتیج  از بین این رحلول  4/44دکونکس 

سطوح کاره در رحیط هاه  Bهپاتیت  ضدعنونی کردن  سید فراورده ایده آل براه  ست. در گروه دوم آلپرو ا

ضدعنونی کنندگی بات، ب  دلی ست. زیرا علی رغ  توان  شکی ا صیت خورندگی و عدم بقایا دندانپز ل عدم خا

  ری توان ب  راحتی و سریع براه ضد عنونی کلی  سطوح از آن استناده نمود.



پاکناز بیشترین کارایی و رارک اشی رشی کارایی رطلوبی  100/2 کلریت سدی ودر گروه چهارم رحلول هایپ

 .نداشتB بر روه نمون  هاه آلوده ب  ویروس هپاتیت 

 نوب سيي  هر روه ضييدریکروبی اثر4/1 رقت تا اتانول رحلول پنج  حاکی از این بودند ک  یافت  هاه گروه

 در رطالع  را رورد ریکروارگانیسيي  هاه کلی 64/1 رقت تا بتادین .اسييت داشييت  رطالع  رورد ارگانیسيي 

صل تماری سودوروناس روه را خود رمانعتی اثر64/1 رقت در ارا .برد بین از زرانی فوا ست از پ  . داد د

 ب  قادر باتتر هاه رقت در ارا .نمود حنظ خود را ضييدریکروبی اثران 256/1رقت تا ریکروتن رحلول

 ریکروارگانیس  س  هر رشد 1024/1 رقت تا سدی  هیپوکلریت .نبود ها ریکروارگانیس  رشد از جلوگیره

 رورد روارد بین در ضدریکروبی داروه رؤثرترین سدی  نتیج  ری گیری  ک  هیپوکلریت .ساخت رتوقف را

 .بگیرد را ریکروبی رشد جلوه غلظت کمترین در توانست ک  چرا بود. رطالع 

 Alprocid کنندگی ضدعنونی خاصیت بین تناون رعنی داره نیز در گروه شش  ک  دادند  یا فت  ها نشان

 تعداد گذشت زران بودند با یا اینک  هریک از این س  رحلول توانست  ندارد و وجودMicrozed، Deconex و

 کاهش دهند. چشمگیره هور ب  را یاییباکتر کلنی هاه

شت.  س  نمون  کشت هیچگون  رشد ریکروبی وجود ندا شده در هر  سپره  در گروه هنت  پس از ردن زران 

با رحصوتن ریکروتن و هلورد است. در گروه هشت  نیز   لذا قدرن ضد عنونی کنندگی دیسپت ایرانی رشاب

سی در شت ها برر شد یک هیچ در نظر رورد رحلول هاه با تماس از پس ک شاهده ریکروبی کلونی ر  ر

سيياعت خواض ضييد عنونی کنندگی باتیی بر روه وسييایل  1ب  ردن  %1و دکونکس  %2ریکروتن . نگردید

 د.ندندان پزشکی دار

ساس یافت  ها هر دو رحلول سترپتوکوک ویریدانس ر ،در گروه نه  نیز بر ا سیلوس  30ا در زران ا دقیق  و با

 .بردندساعت از بین  4سابتیلیس را در ردن 

سیدال سپورو سیدال و ا س  رحلول اثر باکتری شان دادند ک  هر   1دارند و در ردن  در گروه ده  یافت  ها ن

دقیق  ری توانند کارآرد باشييند. بنابراین ب  دلیل بوه نارطبوب و اثران تحریکی هیپوکلریت سييدی  بر روه 

سریع رخروط هاه گوتاپرکا  ضدعنونی  ست از دو رحلول ریکروتن و دکونکس نیز ری توان براه  ش  و پو چ

 استناده نمود.

سيياعت قادر  48هیچکدام از رحلول هاه ذکر شييده در ردن زران نتایج گروه یازده  حاکی از این بودند ک  

 6ب  از بین بردن تماری روارد از رشد ریکروارگانیس  ها نیستند. هر چند قرض فررالین با ضد عنونی نمودن 

 دندان تأثیر بهتره را نشان داده بود. رطالعان خارج از کشور نیز این یافت  را را تأیید نمودند. کمترین اثر ه 

 % صورن گرفت  بود.  25/5توسط هیپوکلریت سدی  



پالس در رقایسيي  با اسييپره  53وازده  نیز نشييان دادند ک  رحلول دکونکس داده هاه حاصييل از گروه د

ست.  سیدال باتیی بر خوردار ا سپور ست. و از توانایی ا سپورها ا سپت آن  قادر ب  از بین بردن تماری ا سوتر

 نونی کننده  هاه لول قبل از استریلیزاسیون بکاربرد.بنابراین ب  عنوان یک ضد ع

ضد عنونی کننده  ب  هور کل صحیح بارحلول هاه  ض با انتخاب رحلول  ست  ب   ت و ردن زرانغل سب ب رنا

ری توانند ب  عنوان یکی از رو  هاه کنترل عنونت در دندان پزشکی سه  رهمی ب   نوب ریکروارگانیس  ها

 اثر در ایران ردن زرانرجددآ در رابط  با رحلول هاه خارجی باید ب  ذکر است ک  تزم  عهده داشت  باشند.

ست  ب  ریکروب هاه روجود در ایران  هاآن سیب جهت پی بردن ب  کارایی بهتر رحلول و همچنین  د.نشو برر

  ها ب  صورن غوه  وره نسبت ب  اسپره ها باید رطالعان بیشتره صورن گیرد.
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