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  چکیده:

جراحی الپاراسکوپی یکی از جدید ترین و گسترده ترین تکنیک ها در میان روش هاي جراحی است .در  مقدمه :
الپاراسکوپیک کاربرد دارد .کشور هاي متعددي در سراسر جهان از جمله این تکنیک انواع مختلفی از ابزار جراحی 

ایران ، جهت کاهش هزینه هاي مربوطه ، از ابزار جراحی الپاراسکوپی مجددا استفاده میکنند ، بدین منظور این ابزار 
لین گام فرایند استفاده ) .پاکیزه سازي درست و دقیق به عنوان او1باید پاکیزه و استریل شوند (فرایند استفاده مجدد

مجدد میتواند موجب استریلیزاسیون موثرتر و حفاظت تیم درمانی و بیماران از عفونت هاي منتقله گردد .از آنجایی 
که این ابزار داراي پیچیدگی هاي ساختاري هستند ، بهترین و معتبرترین پروتکل ها براي پاکیزه سازي موثر و 

ی باید شناسایی شوند . این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو پروتکل پاکیزه سازي سودمند ابزار جراحی الپاراسکوپ
  بر روي میزان کلونیزاسیون میکروارگانیسم هاي ابزار الپاراسکوپی انجام گردید.  AAMI2بیمارستان الزهرا و انجمن

اکیزه سازي الزهرا و ابزار الپاراسکوپی به طور تصادفی در دو گروه پ 128در این پژوهش مواد و روش ها :
AAMI با هریک از   قرار داده شدند و طی دو مرحله ي بالفاصله بعد از جراحی و بعد از فرایند پاکیزه سازي

پروتکل هاي فوق ، از ابزار مورد نظر نمونه برداري شد و برروي محیط کشت هاي ، سابوردکستروز آگار، بالد 
  آگار ومک کانکی آگار ، میکروارگانیسم ها جدا شدند و از نظر نوع و تعداد بررسی گردیدند. 
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در هر  CFU  610×2,4بالفاصله بعد از جراحی، میانگین تعداد کل میکروارگانیسم هاي جداشده از ابزار یافته ها :
در هر  CFU 510 ×7,2میلی لیتر بدست آمد . بعد از انجام فرایند پاکیزه سازي در گروه پاکیزه سازي الزهرا به 100
میلی لیتر کاهش پیدا نمود ، که این کاهش در  100در هر   CFU410 ×3,4به   AAMIو در گروه  میلی لیتر 100

).  بیشترین فراوانی نوع میکروارگانیسم هاي >05/0pه طور معناداري بیشتر از گروه الزهرا بود (ب AAMIگروه 
 % 57,8 کلبسیال،  % 68,8موناس آئروژینوزاسودو،  ٪81,2اشریشیا کولیجداشده بعد از جراحی به ترتیب مربوط به 

 فراوانی نوع میکروارگانیسم ها بعد از پاکیزه سازي در گروه بودند.  % 42,2و انتروباکتر% 50 استافیلوکوك، 
AAMI ) به طور معناداري کمتر از گروه بیمارستان بودp<0/05. (  

اکثر مطالعات انجام شده، مرطوب سازي ابزار جراحی و غوطه وري در محلول آنزیمی را بحث و نتیجه گیري : 
از جمله مراحل موثر در پاکیزه سازي دانسته اند که در مطالعه حاضر نشان داده شد که این دو مرحله موجب پاکیزه 

یکروارگانیسم ها بعد از انجام سازي بهتر ابزار الپاراسکوپی می گردد.  کاهش میانگین تعداد کل و فراوانی نوع م
به عنوان روشی  AAMIبیشتر از گروه بیمارستان بود.  بنابراین پروتکل  AAMIفرایند پاکیزه سازي در گروه 

  شود.  موثرتر جهت پاکیزه سازي ابزار الپاراسکوپی پیشنهاد می
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  کنترل عفونت

 

 


