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Abstract
Background and Objectives: According to hazardous infection
possibility in patients with a weakened immune system, old adults, and
children, microbial contamination in the waterlines of dental units has
become a recent concern. The aim of the present study was to evaluate
the microbial contamination in dental unit waterlines in the School of
Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.

Methods: This descriptive-analytical study investigated 94 water
samples collected from three parts of each unit, including air/water
syringe, turbine headpiece, and cup filler, in the School of Dentistry in
2019. The water samples were taken on Saturday and Wednesday
before and 60 sec after flushing on the same unit. The samples were
transported in closed sterile containers to the Microbiology Laboratory.
All the samples were incubated on nutrient agar plates using the Spread
plate technique. Subsequently, bacterial contaminations were counted
and reported based on CFU/ml for every plate. The data were analyzed
using the Kruskal-Wallis test and Wilcoxon signed-rank test by SPSS
software version 25.
Results: The total mean of the bacterial counts was reported as 16,457
CFU/ml. The pre-clinic and periodontics were reported with the
highest and lowest bacterial counts, respectively. The mean of bacterial
counts after flushing was significantly lower than that reported before
flushing on the same unit (P<0.001). The mean bacterial contamination
of different parts of the dental units was similar (P=0.145). There was
no statistically significant difference between the mean bacterial counts
of Saturday and Wednesday (P=0.074).
Conclusion: The obtained results of this study demonstrated that the
biological contamination level of dental unit waterlines is high, and
flushing can result in a partial decrease in this regard.
Keywords: Biofilms; Dentistry; Water microbiology.
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بررسي ميزان آلودگي باکتريايي آب يونيتهاي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم
پزشکي قم در سال 7931
سميرا
9

حاجيصادقي7

گروه بيماريهاي دهان ،فک و

 ،محمد

آقاعلي2

 ،سمانه عقيقي

حاتميپور9

 ،محمد

خليفهقلي*4

چکيده

صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه

زمينه و هدف :با توجه به احتمال بروز عفونتهاي خطرناک در افراد با ضعف ايمني ،افراد

علوم پزشكي قم ،قم ،ايران.

مسن و کودکان ،آلودگي ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي مورد توجه ميباشد .در اين

 2گروه اپيدميولوژي ،دانشكده بهداشت،

ارتباط ،پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آلودگي باکتريايي آب يونيتهاي دانشكده

دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران.

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم انجام شد.

3

گروه بيماريهاي دهان ،فک و

صورت ،دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه

روش بررسي :مطالعه توصيفي -تحليلي حاضر که در سال  9311در دانشكده دندانپزشكي قم
انجام شد 14 ،نمونه آب از سه قسمت هر يونيت شامل :توربين ،پوار آب و هوا و ليوان پرکن بررسي
گرديد .نمونهگيري در روز شنبه و چهارشنبه قبل از شروع کار و پس از  00ثانيه فالشينگ انجام

علوم پزشكي يزد ،يزد ،ايران.
 4گروه ميكروبشناسي و ايمنيشناسي،

شد .نمونههاي گرفته شده داخل ظروف دربسته استريل به آزمايشگاه ميكروبيولوژي منتقل گرديدند

مرکز تحقيقات سلولي و مولكولي،

و روي محيطهاي کشت نوترينت آگار از قبل آماده شده با روش کشت سطحي ()Spread Plate

دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي

کشت داده شدند .سپس کلونيهاي رشديافته روي هريک از پليتها شمارش گرديد و تعداد کل

قم ،قم ،ايران.

کلني بر حسب واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر براي هر پليت گزارش شد .تحليل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSS 25و آزمونهاي  Kruskal-Wallisو  Wilcoxonصورت گرفت.
يافتهها :ميانگين کل شمارش باکتريايي  90461واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر بود.
پريکلينيک بيشترين و بخش پريودانتيكس کمترين ميانگين شمارش باکتريايي را داشتند.

*نويسنده مسئول مكاتبات:

ميانگين شمارش باکتريايي پس از فالشينگ به طور چشمگيري کمتر از قبل از آن بود

محمد خليفهقلي؛ گروه ميكروبشناسي

( .)P<0/009ميزان آلودگي در قسمتهاي مختلف يونيت تقريباً مشابه بود ( .)P=0/946ميانگين

و ايمنيشناسي ،دانشكده پزشكي،
دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم ،ايران.

شمارش باکتريايي روز شنبه با چهارشنبه از نظر آماري اختالف معناداري نداشت (.)P=0/014
نتيجهگيري :ميزان آلودگي آب يونيتهاي دندانپزشكي باال است و فالشينگ ميتواند تا حدي
از آن بكاهد.

آدرس پست الكترونيكي:
mkhgh2000@gmail.com

کليدواژهها :بيوفيلم؛ دندانپزشكي؛ ميكروبشناسي آب.

تاريخ دريافت9311/02/24 :
تاريخ پذيرش9311/00/91 :
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مقدمه

باالي سودوموناس آئروژينوزا سبب ايجاد عفونتهاي ريوي در

از آنجايي که بيماران و کارکنان دندانپزشكي در معرض تماس با

مبتاليان سيستيك فيبروزيس ميشود .در اين راستا فوت يك

آب و آئروسلهاي توليد شده از عملكرد دندانپزشكي هستند،

دندانپزشك به علت پنوموني پس از مواجه با آب آلوده يونيت

بحث کيفيت ميكروبي آب مورد استفاده در يونيت دندانپزشكي

گزارش شده است ( .)1تاکنون مطالعات گستردهاي در ارتباط با

قابل مالحظه است .آب موجود در يونيت دندانپزشكي که توسط

آلودگي آب يونيتهاي دندانپزشكي به کوکسيهاي گرم مثبت

توربين و پوار آب وارد دهان بيمار ميشود ،حاوي مقادير قابل

انجام شده است ( .)9باکتريهاي مذکور از بيوفيلم موجود روي

مالحظهاي از ميكروارگانيسمها است و اين آلودگيها ميتوانند

سطوح داخلي لولههاي آب يونيت دندانپزشكي منشأ ميگيرند و

از بيمار يا از منابع آب سرچشمه بگيرند ( .)9آبي که از طريق

اين بيوفيلم توانايي آلوده کردن بيماران و کارکنان دندانپزشكي را

شبكه آب شهري يا چاه به داخل يونيت دندانپزشكي هدايت

دارد .بيوفيلم باکتريايي در وسايل پزشكي تا حدودي نسبت به

ميشود ،آلودگي ميكروبي ندارد؛ اما آبي که از محل اتصال

آنتيبيوتيكها مقاوم هستند و کانونهاي مستعد براي عفونتهاي

پوار آب و هوا از دستگاه خارج ميشود ،در مواردي بيش از

مكرر و مقاوم ميباشند (.)90

يك ميليون ميكروارگانيسم در هر ميليليتر دارد ()2؛ از اين رو

به دنبال انتشار گزارشاتي مبني بر آلودگي منابع آب در يونيتهاي

آب در داخل يونيت آلوده ميشود .حين انجام اعمال

دندانپزشكي)American Dental Association ( ADA ،

دندانپزشكي که با خونريزي همراه هستند ،امكان ورود عوامل

توصيههايي از جمله استفاده از آب ذخيره بدون ارتباط با آب

بيماريزا به داخل بافتهاي دهان نيز وجود دارد؛ بنابراين در

شهر ،استفاده از ترکيبات شيميايي براي زدودن ميكروبها از آب،

صورت وجود پاتوژن در داخل خون ،تماس با بزاق بيمار حين

تميز کردن محل خروج آب و هوا به طور روزانه ،استفاده از

عملكرد يونيتهاي دندانپزشكي ميتواند موجب انتقال عامل

فيلترهاي خاص براي کنترل آب يونيتهاي دندانپزشكي و پاشيدن

بيماريزا به دندانپزشك شود و از آنجايي که تشخيص خون در

آب ( )flushingبه مدت چند دقيقه قبل از شروع کار جهت کنترل

بزاق کار دشواري است ،بايد بزاق تمام بيماران دندانپزشكي را

و محدوديت آلودگي را ارائه نموده است (.)99

بالقوه عفوني در نظر گرفت ( .)9،4خطر عفونت به مقاومت

از آنجايي که تحقيقات اپيدميولوژيك در کشورها و شهرهاي

ميزبان نيز بستگي دارد .اکثر ميكروارگانيسمهاي موجود در آب

مختلف ،نتايج متفاوت داشته و تاکنون مطالعهاي در قم در اين

يونيت دندانپزشكي براي اغلب بيماران بيخطر هستند؛ اما در

زمينه صورت نگرفته است و نيز با توجه به اينكه آب ميتواند يك

افراد با سيستم ايمني ضعيف ،داراي عضو پيوندي ،بچهها و افراد

منبع آلودگي براي اشاعه بيماريهاي عفوني به ويژه در بيماران با

مسن ميتوانند منجر به بيماري گردند (.)5

ضعف ايمني باشد و عفونتهاي غير معمول ايجاد کند ،کيفيت

آب يونيتهاي دندانپزشكي آلوده به مقادير قابل توجهي از

ميكروبي آب يونيتهاي دندانپزشكي از اهميت قابل توجهي

سوشهاي لژيونال ،پسودوموناس و اشريشيا کلي هستند که براي

برخوردار است ( .)9با توجه به مطالب بيان شده ،پژوهش حاضر با

انسان پاتوژن ميباشند ( .)6-8سودوموناس آئروژينوزا در 25

هدف بررسي ميزان آلودگي باکتريايي آب يونيتهاي دانشكده

درصد از آب يونيتهاي دندانپزشكي با غلظتي بيش از  905واحد

دندانپزشكي قم به عنوان مهمترين مرکز آموزشي -درماني

تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر يافت شده است .همچنين نمونههاي

دندانپزشكي در استان انجام شد.

لژيونال با غلظتي در حدود  902-905واحد تشكيلدهنده کلني بر
ميليليتر از آب يونيتهاي دندانپزشكي جدا شدهاند (.)7

روش بررسی

عفونتهاي چرکي موضعي در حفره دهان دو بيمار مبتال به

مطالعه توصيفي -تحليلي حاضر از نوع مقطعي ميباشد .جامعه

ضعف سيستم ايمني پس از درمان دندانپزشكي با آب يونيت

پژوهش را نمونههاي آب جمعآوري شده از يونيت دندانپزشكي

حاوي سودوموناس آئروژينوزا گزارش شده است ( .)9غلظتهاي

تشكيل دادند .از هفت بخش فعال دانشكده دندانپزشكي

23
مجله دانشگاه علوم پزشكي قم /دوره چهاردهم ،شماره هشتم آبان 9911
International License Creative Commons Attribution License 4.0

ميزان آلودگي باکتريايي آب يونيتهاي دانشكده دندانپزشكي
...

سميرا حاجيصادقي و همكاران

نسرين جاويد تبريزي و همكاران

(بيماريهاي دهان ،اندو ،اطفال ،جراحي ،پريو ،پروتز و ترميمي) و

شعله و در شرايط تحت کنترل 0/9 ،ميليليتر از هر نمونه و

همچنين پريکلينيك ،يك يونيت به صورت تصادفي انتخاب

رقتهاي سريالي مربوطه روي محيطهاي کشت نوترينت آگار از

شدند .معيار ورود به نمونه عبارت بودند از :يونيتهاي فعال

قبل آماده شده با روش کشت سطحي ( )Spread Plateکشت

دانشكده از تمامي بخشهايي که به صورت فعال پذيرش بيمار

داده شد .تمامي پليتها به مدت  48ساعت در دماي  97درجه

داشتند و پريکلينيك دانشكده بودند که بايد جريان آب سالم

سانتيگراد انكوبه شدند .سپس کلونيهاي رشديافته روي هريك

داشته باشند .يونيتهاي غير فعال دانشكده و نيز يونيتهايي که

از پليتها شمارش شدند .سپس با توجه به رقت سريالي مربوطه و

جريان آب سالم نداشتند نيز از فرايند پژوهش حذف گرديدند.

ضرب تعداد کلني شمارش شده در عكس رقت ،تعداد کل کلني

حجم نمونه براساس مطالعات مشابه و با در نظر گرفتن ميزان

بر حسب واحد تشكيلدهنده آن در ميليليتر براي هر پليت

آلودگي  64درصد ،خطاي  0/9درصد و مقدار آلفاي  0/05و نيز

گزارش گرديد.

با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه براي تعيين تعداد جامعه برابر

تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد و از

با  29نمونه محاسبه گرديد که با توجه به روش نمونهگيري و

آزمونهاي  Kruskal-Wallisو  Wilcoxonاستفاده گرديد .سطح

تعداد بخشهاي مورد نظر معادل  14نمونه تعيين شد .برداشت

معناداري نيز معادل ( )P<0/05در نظر گرفته شد.

نمونهها در روزهاي شنبه (پس از  60ساعت خاموش بودن
يونيتها) و چهارشنبه (پس از  96ساعت خاموش بودن يونيتها)

یافتهها

در دو نوبت صورت گرفت :قبل از شروع کار در زمان صفر،

نتايج حاصل از ميانگين شمارش باکتريايي در بخشهاي مختلف

قبل از شروع کار و پس از  60ثانيه فالشينگ .آب نمونهها از

در جدول  9نشان داده شده است .ميانگين آلودگي کل معادل

سه قسمت پوار آب و هوا ،آب توربين و آب آشاميدني يونيت

 96457±28615بود .در بين بخشهاي مورد مطالعه ،بيشترين

مربوط به  5يونيت در بخشهاي بيماريهاي دهان ،اطفال،

ميزان آلودگي به ترتيب در بخشهاي پريکلينيك با

ترميمي ،پروتز ،اندودانتيكس و جراحي برداشته شدند .در بخش

 40850±46064واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر و سپس

پريودنتولوژي ،چهار نمونه در هر نوبت از يونيت برداشته شد :آب

بخش اطفال با  24498±21666واحد تشكيلدهنده کلني بر

ليوان پرکن ،آب توربين ،آب پوار آب و هوا و آب اسكيلر .در

ميليليتر بود .کمترين ميزان آلودگي نيز به ترتيب در بخشهاي

پريکلينيك نيز تنها دو نمونه در هر نوبت از يونيت برداشته شد:

پريودانتيكس و سپس تشخيص بيماريها با  9089±4294و

آب ليوان پرکن و آب پوار آب و هوا .تعداد نمونههاي برداشت

 9550±9104واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر مشاهده شد.

شده در هر روز  47عدد و در مجموع  14عدد بود.
براي نمونهگيري از لوله فالكون  50ميليليتري استريل به عنوان
ظرف نمونهگيري استفاده شد و حجم  50ميليليتر از هر نمونه آب
تهيه گرديد .به منظور پيشگيري از ايجاد آلودگي ثانويه ،بالفاصله

جدول شماره  :1ميانگين شمارش باکتریایی بخشهاي مختلف دانشکده
دندانپزشکی قم در سال 1931
بخش

تعداد

ميانگين شمارش باکتریایی
(واحد تشکيلدهنده کلنی بر ميلیليتر)

پريکلينيك

8

40850±46064

يا پوار با لوله فالكون جلوگيري به عمل آمد .پس از ثبت

اطفال

92

21666±24498

اندودانتيكس

92

26296±94177

مشخصات نمونه ،ظروف در مجاورت يخ قرار گرفته و بالفاصله

پروتز

92

29898±45974

جراحي

92

90590±97877

پزشكي قم منتقل شدند .ظروف حاوي نمونه به خوبي تكان داده

ترميمي

92

6989±7540

بيماريهاي دهان

90

9550±9104

شدند تا باکتريهاي تهنشين شده يكنواخت گردند .سپس اقدام به

پريودانتيكس

96

9089±4294

کل نمونهها

14

96457±28615

پس از نمونهگيري درب ظروف بسته شد و از برخورد سر توربين

به آزمايشگاه ميكروبيولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

تهيه رقتهاي سريالي  9/90و  9/900شد .در ادامه در مجاورت
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شکل شماره  :1مقایسه ميانگين شمارش باکتریایی بخشهاي مختلف دانشکده دندانپزشکی قم در سال 1931

براساس نتايج آماري آزمون  ،Kruskal-Wallisاختالف معناداري

در اين مطالعه در پي مقايسه ميانگين شمارش باکتريايي بخشهاي

بين ميزان آلودگي بخشهاي مختلف وجود داشت (.)P=0/009

مختلف يونيت ،آزمون آماري  Kruskal-Wallisاختالف

همچنين مطابق با آناليز  ،Post hoc Benferroniبين بخشهاي

معناداري را بين قسمتهاي مختلف يونيت نشان نداد ()P=0/945

پريکلينيك و پريودانتيكس ( ،)P=0/095پريودانتيكس و اطفال

(شكل .)2

( ،)P=0/006تشخيص و اطفال ( )P=0/028و تشخيص و

در مقايسه ميانگين شمارش باکتريايي به تفكيك روز انجام

پريکلينيك ( )P=0/047اختالف آماري معناداري وجود داشت

نمونهبرداري ،ميزان آلودگي در روزهاي شنبه به ميزان

(شكل .)9

 98852±99886واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر باالتر از روز

نتايج حاصل از ميانگين شمارش باکتريايي قسمتهاي مختلف

چهارشنبه به ميزان  94969±25914واحد تشكيلدهنده کلني بر

يونيت شامل مجراي سر توربين ،پوار آب و هوا و ليوان پرکن در

ميليليتر بود .نتايج آزمون آماري  Wilcoxonاختالف معناداري را

جدول  2ارائه شده است .براساس نتايج به دست آمده ،مجراي سر

بين ميانگين شمارش باکتريايي در روزهاي شنبه و چهارشنبه نشان

توربين آلودهترين قسمت يونيت به ميزان  29999±96717واحد

نداد (.)P=0/074

تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر ميباشد .بر مبناي يافتهها ،اسكيلر

به طور کلي ،نمونههاي برداشت شده در زمان قبل از فالشينگ در

که مختص بخش پريو است داراي کمترين ميانگين آلودگي به

هر سه محل توربين ،پوار و آب آشاميدني يونيت ،آلودگي

ميزان  9065/00±9158/46واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر

بيشتري نسبت به ميزان تأييد شده توسط  200( ADAواحد

بوده و پس از آن ليوان پرکن با ميانگين آلودگي 99028±96942
واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر قرار دارد.
جدول شماره  :2ميانگين شمارش باکتریایی قسمتهاي مختلف یونيت
بخشهاي
مختلف یونيت

تعداد

ميانگين شمارش باکتریایی
(واحد تشکيلدهنده کلنی بر ميلیليتر)

مجراي سر توربين

90

29999±96717

پوار آب

92

96687±21456

ليوان پرکن

28

99028±96942

اسكيلر

4

9065±9158

کل نمونهها

14

96457±28615

شکل شماره  :2مقایسه شمارش باکتریایی براساس محل نمونهگيري
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تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر) داشتند .هرچند که  60ثانيه

بخش پريودانتيكس بود .آلودگي باال در بخش پريکلينيك

فالشينگ در برخي از نمونهها منجر به کاهش آلودگي به کمتر از

نسبت به ساير بخشها احتماالً به دليل مستعمل بودن يونيتهاي

 200واحد تشكيلدهنده کلني بر ميليليتر شد؛ اما در بسياري از

اين بخش نسبت به ديگر بخشها ،استفاده بيشتر از يونيتها و

نمونهها نتوانست آلودگي را به کمتر از اين ميزان برساند (هم در

دقت کمتر در ضد عفوني کردن مناسب آنها به دليل عدم

روزهاي شنبه و هم در روزهاي چهارشنبه)؛ اما انجام فالشينگ

درگيري بيماران ميباشد .آلودگي کمتر آب يونيتهاي بخش

توانست بر ميانگين شمارش باکتريايي اثر معناداري بگذارد و

پريودانتيكس را ميتوان به جديد بودن يونيتهاي اين بخش

ميانگين شمارش باکتريايي را کاهش دهد (.)P<0/009

نسبت داد.
شايان ذکر است که در مقايسه ميانگين شمارش باکتريايي

بحث

قسمتهاي مختلف يونيت ،اختالف بين نمونهها معنادار نبود .در

در مطالعه حاضر ميانگين شمارش باکتريايي قسمتهاي مختلف

اين ارتباط بيشترين ميانگين مربوط به توربين بود و کمترين آن به

يونيت از استاندارد توصيه شده انجمن دندانپزشكي آمريكا بسيار

اسكيلر و سپس ليوان پرکن اختصاص داشت .در مطالعه معماريان

باالتر بود .در اين ارتباط ،يزدانبخش و همكاران ميزان آلودگي

و همكاران ،آلودگي مجراي سر توربين به طور معناداري باالتر از

باکتريايي آب يونيتهاي دندانپزشكي شاهرود را  64درصد

ساير قسمتهاي يونيت بود ( .)4در اين زمينه Monterio ،و

گزارش کردهاند ( .)92قائم مقامي و همكاران نيز آلودگي

همكاران بيان کردهاند که آلودگي در توربين با سرعت باال بيشتر

باکتريايي آب يونيتهاي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي را

از آلودگي پوار آب و هوا بوده و ميزان آلودگي اين دو به طور

 50درصد ثبت نمودند ( .)99در اين راستا در مطالعه Szymanska

چشمگيري باالتر از آلودگي منبع آب ميباشد ()96؛ اما در مطالعه

و همكاران که در لهستان صورت گرفت 69/9 ،درصد از نمونهها

ملكوتيان و نوروزي ،آلودگي در قسمت ليوان پرکن بيشتر از ساير

آلودگي داشتند ( .)94آلودگي در مطالعه حاضر معادل 19/89

قسمتها بود .با انجام اقدامات دندانپزشكي ممكن است مقداري

درصد بود که در مقايسه با مطالعات مذکور بيشتر است .به نظر

از فلور ميكروبي دهان بيمار از طريق فشار منفي هنگام ايستادن

ميرسد که يكي از داليل آن ،زمان نمونهبرداري باشد .بايد

توربين به داخل سيستم آب يونيت برگشت کند و آلودگي توربين

خاطرنشان ساخت که مطالعه حاضر در آغاز ترم تحصيلي انجام

را افزايش دهد ( .)5با توجه به اينكه توربين بيشترين استفاده را در

شد و همين امر ممكن است باعث افزايش ضخامت بيوفيلم و

دندانپزشكي دارد و در مقايسه با ساير قسمتهاي يونيت ارتباط

افزايش آلودگي شده باشد .از سوي ديگر ،آب قم سنگين بوده و

بيشتري با بيمار دارد ،اتخاذ روشي جهت کاهش بار آلودگي

لولههاي باريك عبور آب در يونيتها به سرعت مسدود ميشوند

باکتريايي به ويژه در سر توربينها ضروري ميباشد .در اين راستا،

که اين پديده در تشديد بيوفيلم و آلودگي باکتريايي مؤثر است.

 Pankhurstو همكاران گزارش نمودند که نصب دريچهاي که از

در اين ارتباط توصيه ميشود که آلودگي باکتريايي آب ورودي

برگشت مايع از دهان بيمار به سيستم آب يونيت جلوگيري کند

دانشكده نيز بررسي گردد .در اين زمينه Montobugnoli ،و

باعث کاهش آلودگي ميشود ( Berlutti .)97و همكاران نيز به

همكاران به اين نتيجه دست يافتند که يونيتهاي تازه نصب شده

اين نتيجه رسيدند که حتي نصب آنتيرترکشن در  74درصد از

نسبت به يونيتهاي قديمي آلودگي کمتري دارند ()95؛ بنابراين

موارد هنگامي که توربين از حرکت ميايستد ،مانع برگشت مايع

با وجود تازه تأسيس بودن يونيتهاي دانشكده دندانپزشكي قم،

از داخل دهان بيمار به داخل سيستم آب يونيت نميشود؛ در نتيجه

ميزان آلودگي باکتريايي آب يونيتها باال بوده و اين امر لزوم

عفونت متقاطع بين بيماران رخ ميدهد ( .)98در مقابل،

بررسي داليل آلودگي باال را بيش از پيش نشان ميدهد.

 Szymanskaو همكاران بيان نمودند که آلودگي توربين با

در مقايسه بخشهاي دانشكده دندانپزشكي قم با يكديگر،

سرعت باال ،توربين با سرعت پايين و پوار آب و هوا اختالف

آلودهترين بخش ،پريکلينيك بود و کمترين آلودگي مربوط به

معناداري با يكديگر ندارند؛ اما آلودگي آنها در مقايسه با منبع
23
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آب بسيار باالتر است (.)91

يونيتها قبل از نمونهگيري طوالنيتر باشد ،ميزان آلودگي آب

در تمامي مطالعات مذکور ،آلودگي قسمتهاي مختلف يونيت

بيشتر ميشود .اگرچه زمان زياد فالشينگ موجب کاهش تعداد

باالتر از منبع آب بود که بهتر است در مطالعات بعدي مقايسه

کلنيها ميشود؛ اما فالشينگ طوالني در کلينيكهاي بزرگ غير

آلودگي منبع آب نسبت به آب يونيت انجام شود؛ بنابراين ميتوان

عملي است ADA .بر فالشينگ به مدت چند دقيقه قبل از اولين

گفت عامل عمده آلودهکننده آب در يونيتهاي دندانپزشكي،

ويزيت بيمار 20 ،تا  90ثانيه بين ويزيت دو بيمار و چندين دقيقه

تشكيل بيوفيلم در مجاري سيستم آب يونيت است.

در پايان روز تأکيد کرده است؛ اما اين کنترل عفونت بايد به

از سوي ديگر در مقايسه روزهاي شنبه و چهارشنبه ،ميزان

صورت موقت و گذرا در نظر گرفته شود؛ زيرا همان طور که

آلودگي در روز شنبه باالتر از چهارشنبه بود؛ اما اين تفاوت از نظر

قطعاتي از بيوفيلم کنده ميشود ،بيشتر گونهها بالفاصله به همان

آماري معنادار نبود .در اين ارتباط ،معماريان و همكاران در

سطح قبل از فالشينگ ميرسند (.)97،29

دانشكده دندانپزشكي تهران نمونهگيري را در روز شنبه و وسط

در انتها بايد خاطرنشان ساخت که مؤسسه ملي استاندارد آمريكا

هفته انجام دادند .بر مبناي نتايج ،آلودگي در روز شنبه بيشتر از

روشهايي را براي کنترل ميزان آلودگي پيشنهاد نموده است که

وسط هفته بود ( .)4آلودگي بيشتر در روز شنبه احتماالً به دليل

عبارت هستند از :قرار دادن سوپاپ جلوگيريکننده از برگشت

خاموش بودن يونيتها در روزهاي پنجشنبه و جمعه در نتيجه

مايع از دهان بيمار به داخل سيستم آب يونيت ،استفاده از فيلتر در

ايستايي آب داخل مجراي سيستم يونيت و تشكيل بيوفيلم بيشتر

مسير آب يونيت جهت کاهش باکتريهاي معلق در آب يونيت،

است که منجر به افزايش آلودگي ميشود ( .)5نتايج اين مطالعه با

استفاده از مواد ضد عفوني کننده و داشتن منبع آب مستقل از آب

يافتههاي پژوهش حاضر همخواني ندارد که احتماالً به دليل زمان

شهري ( .)24با توجه به شرايط و امكانات موجود ميبايست از

نمونهگيري متفاوت در بخشها و شروع ترم بوده است.

روشهاي فوق به منظور کاهش آلودگي استفاده کرد.

بر مبناي نتايج به دست آمده ،ميزان آلودگي نمونهها پس از
فالشينگ کمتر از نمونههاي قبل از فالشينگ بود .در اين راستا،

نتيجهگيري

 Cobbو همكاران دريافتند که فالشينگ  2تا  4دقيقهاي باعث

ميانگين شمارش باکتريايي قسمتهاي مختلف يونيت از

کاهش قابل توجه باکتريهاي پالنكتونيك ميشود ( .)20در

استاندارد توصيه شده بسيار باالتر بود .بر مبناي نتايج ميتوان

مطالعه ديگري که در ارتباط با  929يونيت دندانپزشكي در

گفت که ا گرچه فالشينگ باعث کاهش قابل توجهي در تعداد

دانشكده مونترال انجام شد ،تفاوت قابل توجهي بين نمونههاي

باکتري آب يونيت ميشود؛ اما الزم است از روشهاي کمكي

گرفته شده در آغاز روز و نمونههاي گرفته شده پس از  2دقيقه

در راستاي کاهش آلودگي استفاده گردد .پيشنهاد ميشود در

کار کردن وجود داشت ( .)91در اين زمينه Teixeira ،فالشينگ

مطالعات آتي ميزان حضور سودوموناس آئروژينوزا در آب

به مدت  20ثانيه را با  2دقيقه مقايسه کرد و نتيجه گرفت که

يونيتها بررسي گردد.

فالشينگ  2دقيقهاي سبب کاهش بيشتر ميزان آلودگي آب
ميشود ( .)29قاسمپور و همكاران نيز در دانشكده دندانپزشكي

تشکر و قدردانی

بابل به نتايج مشابهي دست يافتند ( .)22به نظر ميرسد وجود

بدينوسيله از همكاري معاونت پژوهشي و کارکنان محترم

تفاوت در زمانهاي فالشينگ ناشي از شرايط متفاوت مطالعات

آزمايشگاه ميكروبيولوژي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

باشد؛ زيرا در هيچيك از آنها مدت خاموش بودن يونيتها قبل

پزشكي قم تشكر و قدرداني به عمل ميآيد.

از نمونهبرداري ذکر نشده است .هرچه زمان خاموش بودن
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