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Effect of surgical site skin preparation with povidone-iodine 7.5% and 10%
with chlorhexidine and povidone-iodine 10% on microbial count
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Abstract
Background and Aim: Preparing the skin for surgery with antiseptics is a standard measure to reduce surgical
site infection. This study aimed to evaluate the effect of skin preparation at the surgical site with povidone-iodine
7.5% and povidone-iodine 10% antiseptics with chlorhexidine and povidone-iodine 10% on the microbial count.
Methods: This clinical trial study was performed on 80 patients with elective abdominal surgery. Patients
were divided into two groups by simple random methods and proportional allocation of skin preparation with
povidone-iodine 7.5% and 10% antiseptics or chlorhexidine and povidone-iodine 10% antiseptics. On the day of
surgery, the culture sample was taken before the primary skin preparation, then the primary preparation was done
with povidone-iodine 7.5% or chlorhexidine in alcohol, then the second culture was taken, the secondary skin
preparation was done in both groups with povidone-iodine10% and then the third culture was taken. Specimens
of cultures were taken on a blood agar plate and McConkey plate for the examination of microbial count and type,
were immediately transferred to the laboratory.
Results: The mean differences in microbial counts before and after skin preparation with povidone-iodine
7.5% and povidone-iodine 10% antiseptics were significant (P=0.001). Also, mean differences in microbial counts
before preparation with after skin preparation with chlorhexidine in alcohol antiseptics and povidone-iodine 10%
were significant (P<0.001) and in general, both antiseptic groups significantly reduced microbial counts. In
comparing the effect of the two groups on the mean microbial count, although the skin preparation with
chlorhexidine in alcohol and povidone-iodine 10% antiseptics was better than povidone-iodine 7.5% and
povidone-iodine 10% antiseptics, the difference between the two groups was not significant (P=0.324).
Conclusion: Both antiseptic groups were able to significantly reduce the mean microbial counts. Therefore, it
is recommended that both antiseptic groups be used to prepare skin for surgery.
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تاثیر آمادهسازی پوست محل عمل جراحي با آنتيسپتیکهای پوویدینآیوداین  7/8و 85درصد با
کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین 85درصد بر میزان شمارش میکروبي
حامد تقيلو ،8فردین امیری ،*2مژگان عشاقي ،9آغافاطمه

حسیني4

 9دانشجوی کارشناسی ارشد ،تکنولوژی اتاق عمل ،گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 1استادیار ،دکتری تخصصی پرستاری ،گروه اتاق عمل ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 9استادیار ،دکترای باکتریشناسی پزشکی ،گروه علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 4مربی ،آمار زیستی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :آمادهسازی پوست محل عمل جراحی با آنتیسپتیکها ،یک اقدام استاندارد برای کاهش عفونت محل عمل جراحی
میباشد .این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تاثیر آمادهسازی پوست محل عمل جراحی با آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0و  95درصد
با کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین  95درصد بر میزان شمارش میکروبی انجام شد.
روشها :این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی  15نفر از بیماران انتخابی جراحی شکم انجام شد .بیماران در یکی از دو گروه
آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0و  95درصد یا آنتیسپتیکهای کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین  95درصد به روش
تصادفی ساده با تخصیص متناسب قرار گرفتند .در روز عمل جراحی ،قبل از آمادهسازی اولیه پوست نمونه کشت گرفته شد ،سپس آمادهسازی
اولیه با پوویدینآیوداین  0/0درصد یا کلرهگزیدین در الکل انجام شد ،سپس نمونه کشت دوم گرفته شد ،آمادهسازی ثانویه پوست در هر دو
گروه با پوویدینآیوداین  95درصد انجام و سپس نمونه کشت سوم گرفته شد .نمونه کشتهای گرفته شده بر روی محیط بلادآگار و مککانکی
جهت بررسی نوع و شمارش میکروبی فورا به آزمایشگاه منتقل شدند.
یافتهها :تفاوت میانگین شمارش میکروبی قبل از آمادهسازی با بعد از آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0درصد
و پوویدینآیوداین  95درصد معنیدار بود ( .)p=5/559همچنین اختلاف میانگین شمارش میکروبی قبل از آمادهسازی با بعد از آمادهسازی
پوست با آنتیسپتیکهای کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین  95درصد نیز معنیدار بود ( )p<5/559و در کل هر دو گروه آنتیسپتیک
باعث کاهش شمارش میکروبی به صورت مؤثری شدند .در مقایسه تاثیر دو گروه بر میانگین شمارش میکروبی ،با وجود اینکه آمادهسازی
پوویدینآیوداین  95درصد بود ،ولی تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنیدار نبود (.)p=5/914
نتیجهگیری :هر دو گروه آنتیسپتیک توانستند میانگین شمارش میکروبی را به صورت چشمگیری کاهش دهند؛ لذا پیشنهاد میشود
از هر دو گروه آنتیسپتیک جهت آمادهسازی پوست محل عمل جراحی استفاده شود.
کلیدواژهها :عفونت محل عمل جراحی ،محلولهای ضدعفونی کننده ،پوویدینآیوداین ،کلرهگزیدین ،شمارش کلونی.
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پوست با آنتیسپتیکهای کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین  95درصد بهتر از آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0درصد و

 / 011تقی لو و همکاران

 )infectionمیباشد ( )1که تخمین زده میشود عفونت محل عمل

مقدمه
آمادهسازی پوست ( )skin prepمحل عمل جراحی ،فرایند

جراحی  96درصد از عفونتهای مرتبط با مراقبت از سلامت در

شستشو و ضدعفونی نمودن پوست با آنتیسپتیکها ()antiseptics

انگلیس ( 14 ،)95درصد در آمریکا ( )99و  94-90/0درصد در

قبل از عمل جراحی میباشد که به منظور کاهش تعداد

ایران ( )91را به خود اختصاص میدهد .در بریتانیا ،هزینه سالانه

میکروارگانیسمهای پوست بیمار تا حد ممکن ،تمیز نمودن پوست

عفونت محل جراحی تقریبا  055میلیون پوند (تقریبا  9میلیارد دلار)

از آلودگیها و چربی و قرار دادن یک لایه ضدعفونی کننده بر روی

بوده ( )99و در ایالات متحده هزینه سالانه حتی بیشتر از  9میلیارد

پوست برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها در طول عمل

دلار تخمین زده میشود ( .)94بیمارانی که دچار عفونت محل

جراحی میباشد ( .)9برای انجام آماده سازی پوست محل عمل

جراحی میشوند مستعد بستری طولانی مدت در بیمارستان ،تاخیر

جراحی روش دو مرحلهای استفاده میشود ،به این صورت که در

در ترمیم محل برش و استفاده از آنتیبیوتیکهای زیاد هستند ،که

مرحله اولیه پوست با آنتیسپتیک مخلوط با مایع صابون شسته و

تمامی این عوامل بار مالی و روانی به بیمار تحمیل میکند (.)90

ضدعفونی شده و سپس در مرحله ثانویه با آنتیسپتیک دیگری

علاوه براین ،عفونت شدید محل جراحی میتواند مهلک باشد (.)96
آمادهسازی پوست قبل از جراحی یک گام مهم در پیشگیری

ضدعفونی میگردد (.)1
آنتیسپتیکهای مختلفی جهت آمادهسازی پوست استفاده

از عفونت محل عمل جراحی میباشد ( .)90از طرفی نیز انتخاب

میشوند که از آن جمله میتوان به یدوفورها (پوویدینآیوداین

محلول آنتیسپتیک مناسب یک گام مهم در آمادهسازی پوست

( ،))povidone-iodineالکل ( )alcoholو کلرهگزیدینگلوکونات

محل عمل جراحی است ( .)91آنتیسپتیکهای الکل  05درصد،

( )chlorehexidine gluconateاشاره نمود ( .)9این

کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین اکنون در دسترس هستند (،)91

آنتیسپتیکها تاثیرات و نتایج متفاوتی را نشان دادهاند چنانچه

این محلولها به سرعت تعداد میکروارگانیسمها را در محل جراحی

مطالعه  Darouicheو همکاران نشان داد که آنتیسپتیک

کاهش داده و تا چندین ساعت از رشد میکروارگانیسمها جلوگیری

کلرهگزیدین در الکل برتر از آنتیسپتیک پوویدینآیوداین بود ()4

میکنند ( .)15،19همپچنین این آنتیسپتیکها ایمن بوده و برای

در حالیکه مطالعه  Culliganو همکاران نشان داد که هیچ تفاوتی

ضدعفونی قبل از عمل پوست پیشنهاد میشوند (.)96

بین آمادهسازی پوست محل جراحی با کلرهگزیدین و

هر دو ماده کلرهگزیدین گلوکونات و پوویدینآیوداین با

پوویدینآیوداین وجود نداشت ( .)0نتایج مطالعه  Saltzmanو

مکانیسمهای مختلفی عمل میکنند و طیف اثربخشی متفاوتی

همکاران نشان داد که کلرهگزیدین در الکل بهتر از پوویدین

دارند ( .)11پوویدین آیوداین دارای طیف وسیعی از کشندگی

آیوداین شمارش میکروبی را در آمادهسازی پوست قبل از

باکتری ،قارچ و ویروس میباشد و آزادسازی ید مسئول عمل

جراحیهای شانه کاهش میدهد ( .)6نتایج مطالعه  Peelو

آنتیسپتیکی آن است؛ کلرهگزیدین به صورت گسترده باکتریوسید

همکاران نشان داد که آمادهسازی پوست با آنتیسپتیک پوویدین

و باکتریواستاتیک بوده و عمل خود را با اختلال در غشا نشان

آیوداین موثرتر از کلرهگزیدین میباشد (.)0

میدهد (.)19

میکروبی انجام میشود؛ شمارش میکروبی میتواند در

جراحی بیش از یک پرپ پوستی انجام میدهند ( .)14همچنین

یکسانسازی دوز مصرفی باکتری یا مقایسه و سنجش اثر یک ماده

ترکیب استفاده از دو آنتیسپتیک ممکن است اثر بخشی آنها را

بر شمارش باکتریها بهکاربرده شود .روشهای گوناگونی از جمله

افزایش دهد؛ علاوه بر این اگر مقاومت نسبت به یک آنتیسپتیک

روش تهیه رقت و روش شمارش کلونیها برای شمارش باکتریها

وجود داشته باشد ،ممکن است آنتیسپتیک دوم مؤثرتر باشد (.)10

به کار میرود که به هدف شمارش ،امکانات موجود و مایع یا جامد

با توجه به اینکه انتخاب آنتیسپتیک مناسب از اهمیت بسزایی

بودن کشت باکتری بستگی دارد ( .)1اگر آمادهسازی پوست با

در کاهش زمان جراحی در بیماران با جراحت شدید و همچنین

آنتی سپتیک خوب صورت نگیرد ،شمارش باکتری زیادی روی

کاهش عوارض و پیشگیری از عفونت محل زخم دارد ،که در نتیجه

پوست باقی میماند و میتواند موجب عوارض زیادی بشود که

آن بازگشت به کار سریعتر و دوره نقاهت کمتر میشود و از طرفی

surgical site

چون نتایج مطالعات گذشته تاثیرات متفاوتی از آنتیسپتیکها را

مهمترین آن عفونت محل عمل جراحی (
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آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکها به منظور کاهش شمارش

برخی مراکز برای دستیابی به موفقیت بیشتر در هر عمل

تاثیر آمادهسازی پوست محل عمل جراحی با آنتیسپتیکهای019 / ...

گزارش کردهاند ،بنابراین پژوهشگر پژوهشی با هدف بررسی و

سه عدد گاز آغشته به محلول به روش مالیدن روی پوست انجام

مقایسه تاثیر آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین

شده و بعد از خشک شدن محلول ،اقدام به برداشت نمونه کشت

 0/0و  95درصد با کلرهگزیدین و پویدینآیوداین  95درصد بر

دوم توسط دو عدد سواب مرطوب شده با سرم فیزیولوژی شد.

میزان شمارش میکروبی پوست محل عمل جراحی انجام داد.

سپس اولین سواب روی محیط بلادآگار و نمونه سواب دوم روی

روشها

محیط مککانکی مالیده شد .سپس پرپ ثانویه توسط
پوویدینآیوداین 95درصد با استفاده از دو عدد گاز آغشته به محلول

پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است .جامعه

به مدت دو دقیقه به روش مالیدن روی پوست انجام شده و بعد از

آماری این پژوهش بیماران جراحی شکم مراجعه کننده به مراکز

خشک شدن محلول ،اقدام به برداشت نمونه کشت سوم توسط دو

آموزشی-درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران از اسفند سال

عدد سواب مرطوب شده با سرم فیزیولوژی شد .سپس اولین سواب

 9910تا تیر ماه  9911بود .حجم نمونه با توجه به مطالعه اعرابی

روی محیط بلادآگار و نمونه سواب دوم روی محیط مککانکی

و همکاران ( )16و فرمول تعیین حجم نمونه 91 ،نفر برای هر گروه

مالیده شد.

بیماران کاندید عمل جراحی انتخابی شکم و داشتن حداقل  91سال

دو عدد نمونه کشت اولیه توسط سواب مرطوب شده با سرم

سن و معیارهای خروج از مطالعه شامل :سابقه بیماریهای التهابی

فیزیولوژی برداشته و سپس اولین سواب روی محیط بلادآگار و

پوست ،سابقه حساسیت به آنتیسپتیکها (الکل ،پوویدینآیوداین و

نمونه سواب دوم روی محیط مککانکی مالیده شد .سپس پرپ

کلرهگزیدین) ،وجود زخم یا هر گونه ضایعه پوستی قابل مشاهده

اولیه توسط محلول کلرهگزیدین در الکل به مدت دو دقیقه با

در ناحیه شکم ،ممنوعیت استفاده از محلولهای آمادهسازی پوست،

استفاده از سه عدد گاز آغشته به محلول به مدت دو دقیقه به روش

بیماران دارای نقص سیستم ایمنی و بیمارانی که داروهای تضعیف

مالیدن روی پوست انجام شده و بعد از خشک شدن محلول ،اقدام

کننده سیستم ایمنی مصرف میکردند ،بود.

به برداشت نمونه کشت دوم توسط دو عدد سواب مرطوب شده با

ابزار گردآوری دادهها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی

سرم فیزیولوژی شد .سپس اولین سواب روی محیط بلادآگار و نمونه

(شامل :سن ،جنس ،وضعیت تاهل و سطح تحصیلات) و فرم ثبت

سواب دوم روی محیط مککانکی مالیده شد .و سپس پرپ ثانویه

نوع و شمارش میکروبی بود .پژوهشگر بعد از اخذ مجوز کمیته

توسط پوویدینآیوداین  95درصد با استفاده از دو عدد گاز آغشته

اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت انجام پژوهش ،به محیط

به محلول به مدت دو دقیقه به روش مالیدن روی پوست انجام

پژوهش مراجعه نمود و پس از ارائه توضیحات لازم به جراح و

شده و بعد از خشک شدن محلول ،اقدام به برداشت نمونه کشت

بیماران در بخش جراحی و کسب رضایت کتبی آگاهانه از آنها،

سوم توسط دو عدد سواب مرطوب شده با سرم فیزیولوژی شد.

بیمار را در یکی از گروههای آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای

سپس اولین سواب روی محیط بلادآگار و نمونه سواب دوم روی

پوویدینآیوداین  0/0درصد و پوویدینآیوداین  95درصد (گروه )9

محیط مککانکی مالیده شد .بعد از گرفتن نمونهها در این گروه،

یا کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین  95درصد (گروه  )1به

پوست مجددا به روش روتین با محلولهای پوویدینآیوداین 0/0

روش تصادفی ساده با تخصیص متناسب قرار داد؛ به این صورت

درصد و پوویدینآیوداین  95درصد پرپ شد .سپس در هر دو گروه

که در ابتدای روز ،بیمار اول به صورت قرعهکشی در گروه اول یا

نمونههای گرفته شده سریعا به آزمایشگاه میکروبشناسی منتقل

دوم قرار میگرفت و بقیه بیماران به صورت متناوب در گروه بعدی

شده و در آنجا محیط بلاد آگار و مککانکی آگار را در انکوباتور

قرار میگرفتند و پس از القای بیهوشی اقدام به آمادهسازی پوست

90درجه سانتیگراد به مدت  14ساعت قرار داده و در صورت عدم

و گرفتن نمونه با یکی از روشهای زیر میشد:

رشد کلونی مجدداً به مدت  14ساعت دیگر انکوبه شد .سپس تعداد

گروه اول :در این گروه ،از پوست ناحیه عمل ،قبل از پرپ ،دو

کلونیهای رشد کرده در محیط بلادآگار و مککانکی شمارش شد

عدد نمونه کشت اولیه توسط سواب مرطوب شده با سرم فیزیولوژی

و تستهای تشخیصی و افتراقی برای باکتریهای گرم مثبت و

برداشته و سپس اولین سواب روی محیط بلادآگار و نمونه سواب

گرم منفی انجام شد تا جنس و نوع باکتریها مشخص شود.

دوم روی محیط مککانکی مالیده شد .سپس پرپ اولیه توسط

تحلیل آماری :جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار

محلول پوویدینآیوداین  0/0درصد به مدت پنج دقیقه با استفاده از
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و در مجوع  06نفر تعیین گردید .معیارهای ورود به مطالعه شامل:

گروه دوم :در این گروه ،از پوست ناحیه عمل ،قبل از پرپ،

 / 014تقی لو و همکاران

 SPSS16استفاده شد به این صورت که دادههای توصیفی با
محاسبه فراوانی ،میانگین و انحراف معیار توصیف شد و جهت
مقایسه درون گروهی بعد از آمادهسازی اولیه و ثانویه پوست از
آزمون تی زوجی و جهت مقایسه بین دو گروه از آزمون تی مستقل
استفاده شد.
ملاحظات اخلاقي :این مطالعه دارای کد اخلاق به شماره
 IR.IUMS.REC.1397.1125از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی ایران میباشد .همچنین ارائه اطلاعات کافی به بیمار و
جراح مربوطه در مورد مزایا و معایب مداخله انجام شده ،اخذ رضایت
کتبی و آگاهانه از بیمار و جراح مربوطه ،دادن اطمینان به بیماران
در مورد دریافت آمادهسازی روتین پوست مانند همه بیماران و دادن
اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات کسب شده جزء موارد اخلاقی
رعایت شده در این پژوهش است.

نتایج
از مجموع  15نفر بیمار 44 ،نفر ( )% 00مرد بودند .اکثریت
افراد ( )% 19/1در فاصله سنی  11-90سال قرار داشتند .اکثر
واحدهای پژوهش مجرد ( )% 41/1و  49/1درصد افراد دارای
مدرک کارشناسی و  06/1درصد آنها ساکن شهر بودند (جدول.)9-

همچنین شایعترین نوع میکروارگانیسم شناسایی شده در هر
دو گروه استافیلوکوکوس کواگولاز منفی بود (جدول.)1-
جدول .8-توزیع فراوانی مشخصات جمعیتشناختی واحدهای پژوهش
متغیر

فراواني (درصد)

فراواني (درصد)

گروه 8

گروه 2

سن
(0 )90/0
(99 )10/0
91-10
(سال)
(99 )91/0
(6 )90
11-90
(0 )90/0
(6 )90
91-40
(95 )10
(0 )90/0
41-00
(9 )0/0
(95 )10
01-60
جنس
(15 )05
(14 )65
مرد
(15 )05
(96 )45
زن
وضعیت
(91 )4070
(15 )05
مجرد
تاهل
(96 )45
(94 )90
متاهل
(0 )9170
(6 )90
سایر
(9 )070
(1 )1170
تحصیلات بی سواد
(96 )45
(94 )90
دیپلم
(91 )40
(90 )9070
کارشناسی
(9 )070
(1 )0
کارشناسی ارشد
محل
(95 )00
(99 )0070
شهر
سکونت
(95 )10
(1 )1170
روستا
گروه  :9پوویدینآیوداین  070درصد و پوویدینآیوداین  95درصد
گروه  :1کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین  95درصد

جدول .2-میانگین و انحراف معیار میکروارگانیسمهای محل عمل جراحی
استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس

باسیلوس

اورئوس

اسپوردار

دیفتروئید

میانگین شمارش میکروبي

میکروکوکوس

استرپتوکوکوس

9/94±9/94

5/90±5/04

5/00±1/49

قبل از
پوویدینآیوداین  %0/0و
آمادهسازی پوویدینآیوداین %95
پوست
کلرهگزیدین در الکل و
پوویدینآیوداین %95
بعد از
پوویدینآیوداین  %0/0و
آمادهسازی پوویدینآیوداین %95
پوست
کلرهگزیدین در الکل و
پوویدینآیوداین %95

94/10±05/54

9/54±9/59

11/15±01/11

9/50 4±/15

5/40±1/90

99/95±10/50

9/11±0/91

11/15±41/65

6/50±96/00

5/5

5/5

5/5

5/901

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

5/5

کواگولاز منفي

( )41/64±19/51با بعد از آمادهسازی اولیه ()5/951±5/919

نداشت (( )p=5/919جدول .)9-همچنین نتایج نشان داد میانگین

پوست با آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  0/0درصد تفاوت معناداری

شمارش میکروبی قبل از آمادهسازی ( )09/94±65/554با بعد از

داشت ( .)p=5/559همچنین میانگین شمارش میکروبی قبل از

آمادهسازی اولیه ( )5/510±5/496پوست با آنتیسپتیک

آمادهسازی ( )41/64±19/51با بعد از آمادهسازی پوست

کلرهگزیدین تفاوت معناداری داشت ( .)p<5/559همچنین

( )5/510±5/96با آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0درصد و

میانگین شمارش میکروبی قبل از آمادهسازی ()09/94±65/554

پوویدینآیوداین 95درصد معنیدار بود ( .)p=5/559ولی در این

با بعد از آمادهسازی ثانویه ( )5/5±5/5پوست با آنتیسپتیکهای

گروه میانگین شمارش میکروبی بعد از آمادهسازی اولیه پوست با

کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین  95درصد معنیدار بود

آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  0/0درصد با بعد از آمادهسازی ثانویه

( .)p<5/559ولی میانگین شمارش میکروبی بعد از آمادهسازی

مجله طب نظامي
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نتایج نشان داد میانگین شمارش میکروبی قبل از آمادهسازی

پوست با آنتیسپتیک پوویدینآیوداین 95درصد تفاوت معناداری

تاثیر آمادهسازی پوست محل عمل جراحی با آنتیسپتیکهای010 / ...

اولیه پوست با آنتیسپتیک کلرهگزیدین با بعد از آمادهسازی ثانویه

در کل ،با وجود اینکه آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای

پوست با آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  95درصد تفاوت معناداری

کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین  95درصد در مقایسه با

نداشت (( )P=5/96جدول.)9-

آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0درصد و پوویدینآیوداین 95
درصد بهتر بود اما هیچ تفاوت معناداری بر میزان شمارش میکروبی
با یکدیگر نداشتند (( )p=5/914جدول.)4-
جدول .9-میانگین شمارش میکروبی قبل و بعد از آمادهسازی پوست با آنتیسپتیک ها

شمارش میکروبي

میانگین (انحراف معیار)

آزمون آماری

41/64 ± 19/51

t1*= 9/110
p1=5/559
t2*=9/091
p2=5/559
t3*= 9/906
p3= 5/919
t1*= 0/406
p1< 5/559
t2*= 0/401
p2< 5/559
t3*= 9/491
p3= 5/96

قبل از آمادهسازی پوست باآنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین
 %070و پوویدینآیوداین %95
بعدازآمادهسازیاولیهپوستباآنتیسپتیک پوویدینآیوداین %070

5/951 ± 5/919

بعدازآمادهسازیثانویهپوستباآنتیسپتیک پوویدینآیوداین%95

5/510 ± 5/96

قبل از آمادهسازی پوست با آنتیسپتیک های کلرهگزیدین در الکل و
پوویدینآیوداین %95
بعد از آمادهسازی اولیه پوست با آنتیسپتیک کلرهگزیدین در الکل

09/94 ± 65/54

بعدازآمادهسازیثانویهپوست با آنتیسپتیک پوویدینآیوداین%95

5/510 ± 5/496
5/5

 :t1آزمون اختلاف میانگین قبل از آمادهسازی پوست با بعد از آمادهسازی اولیه پوست
 :t2آزمون اختلاف میانگین قبل از آمادهسازی پوست با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست
 :t3آزمون اختلاف میانگین بعد از آمادهسازی اولیه پوست با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست

جدول .4-مقایسه میانگین شمارش میکروبی قبل و بعد از آمادهسازی پوست
شمارش میکروبي
قبل از آمادهسازی
پوست
بعد از آمادهسازی
اولیه پوست
بعد از آمادهسازی
ثانویه پوست

پوویدینآیوداین  0/0درصد
کلرهگزیدین در الکل
پوویدینآیوداین  0/0درصد
کلرهگزیدین در الکل
پوویدینآیوداین %0/0و پوویدینآیوداین %95
کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین %95

بحث

میانگین (انحراف معیار)

آزمون آماری

41/64 ± 19/51
09/94 ± 65/54
5/951 ± 5/91
5/510 ± 5/496
5/510 ± 5/96
5/5

t= 5/950
p= 5/196
t= - 5/504
p= 5/100
t= - 9/516
p= 5/914

میکروبی قبل از آمادهسازی اولیه با بعد از آمادهسازی اولیه پوست

آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  0/0درصد و آمادهسازی ثانویه با

از آمادهسازی اولیه پوست با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست معنیدار

آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  95درصد انجام شد ،شمارش میکروبی

بود؛ ولی میانگین شمارش میکروبی بعد از آمادهسازی اولیه پوست

قبل از آمادهسازی اولیه با بعد از آمادهسازی اولیه پوست تفاوت

با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست تفاوت معناداری نداشت.

معنیداری داشت؛ همچنین میانگین شمارش میکروبی قبل از

همچنین نتایج نشان داد آمادهسازی پوست با آنتیسپتیکهای

آمادهسازی اولیه پوست با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست معنیدار

پوویدینآیوداین  0/0درصد و پوویدینآیوداین  95درصد در مقایسه

بود؛ ولی میانگین شمارش میکروبی بعد از آمادهسازی اولیه پوست

با آنتیسپتیکهای کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین 95

با بعد از آمادهسازی ثانویه پوست تفاوت معناداری نداشت.

درصد هیچ تفاوت معناداری بر میزان شمارش میکروبی نداشت.

همچنین نتایج نشان داد در گروه دوم که آمادهسازی اولیه

مطالعه حاضر با نتایج پژوهش اعرابی و همکاران ( )16که به

پوست با آنتیسپتیک کلرهگزیدین در الکل و آمادهسازی ثانویه با

مقایسه تاثیر دو محلول آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  95درصد با

آنتیسپتیک پوویدینآیوداین  95درصد انجام شد ،شمارش

کلرهگزیدین در الکل بر کاهش کلونیزاسیون پوست محل جراحی
2019, Vol. 21, No. 5
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نتایج نشان داد در گروه اول که آمادهسازی اولیه پوست با

تفاوت معنیداری داشت؛ همچنین میانگین شمارش میکروبی قبل

 / 016تقی لو و همکاران

پرداخته بود ،هم راستا میباشد زیرا در مطالعه اعرابی و همکاران

در مطالعه  Blonaو همکاران ( )91که به مقایسه آمادهسازی

پس از آمادهسازی پوست با هر دو نوع آنتیسپتیک و گذشت دو

یک مرحلهای پوست با محلول پوویدینآیوداین با آمادهسازی دو

دقیقه از زمان پرپ ،نتیجه کشت میکروبی نشان داد که تفاوت

مرحلهای پوست توسط محلول کلرهگزیدینگلوکونات و محلول

معنیداری بین دو گروه وجود نداشت .در مطالعه حاضر نیز پس از

پوویدینآیوداین پرداخته بود ،نتایج نشان داد که آمادهسازی دو

خشک شدن محلولها و برداشت نمونه میکروبی ،تفاوت معنیداری

مرحلهای پوست موثرتر از آمادهسازی تک مرحلهای بود .این تفاوت

بین دو گروه پیدا نشد .در مطالعه دیگری ( )10نیز که به مقایسه

میتواند ناشی از این باشد که در مطالعه حاضر ،در هر دو گروه ،بعد

محلول کلرهگزیدین گلوکونات و پوویدینآیوداین جهت

از آمادهسازی دو مرحلهای پوست نمونه کشت میکروبی برداشته

آمادهسازی پوست پرداخته بود ،نتایج نشان داد که عفونت محل

شد ولی در مطالعه بلونا و همکاران نمونه کشت میکروبی در یک

عمل جراحی در گروه آمادهسازی پوست با کلرهگزیدین با گروه

گروه بعد از آمادهسازی تک مرحلهای و در گروه دیگر بعد از

آمادهسازی با پوویدینآیوداین متفاوت بود ولی این نتیجه از لحاظ

آمادهسازی دو مرحلهای پوست گرفته شد.

آماری معنیدار نبود ،که با نتیجه مطالعه حاضر همسو بود.

نتایج مطالعه عبدیزدان و همکاران ( )99نشان داد محلول

در مطالعه  Obamuyidو همکاران ( )11نیز نتایج نشان داد

پوویدینآیوداین  95درصد در کاهش فلور میکروبی پوست بلافاصله

که تفاوت معنیداری در کاهش میزان باکتری بعد از آمادهسازی

بعد از آمادهسازی پوست مؤثرتر از کلرهگزیدین میباشد؛ که به نظر

پوست با کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین بعد از برداشت

میرسد تفاوت ناشی از استفاده از محلول کلرهگزیدین به تنهایی

کشت سه دقیقه بعد از پرپ وجود نداشت؛ همچنین در مطالعه Rao

در مطالعه عبدیزدان باشد که در مطالعه حاضر از ترکیب

و همکاران ( )11با هدف مقایسه تاثیر کلرهگزیدین و

کلرهگزیدین در الکل استفاده شده بود.

پوویدینآیوداین در ضدعفونی کاتتر ورید مرکزی و کاتتر اپیدورال،

در مطالعه Yeungو همکاران ( )94نتایج میکروبشناسی

نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین دو گروه در میزان عفونت

نشان داد که کلونیزاسیون باکتری در محل جراحی به صورت

محل جراحی وجود نداشت .که این دو مطالعه نیز با توجه به

معناداری در گروه کلرهگزیدین کمتر از گروه پوویدینآیوداین

یافتههای پژوهش ،همسو با مطالعه حاضر میباشد.

میباشد .همچنین در مطالعه  Tuuliو همکاران ( )90با هدف

کلرهگزیدین و پوویدینآیوداین در از بین بردن پاتوژنهای

جراحی سزارین ،مطالعات میکروبشناسی نشان داد که میزان

باکتریایی از محل جراحی در جراحیهای ستون فقرات انجام شد

عفونت محل جراحی به صورت معنیداری در گروه کلرهگزیدین-

( ،)95بعد از آمادهسازی پوست با هر دو محلول تفاوت معنیداری

الکل کمتر از گروه پوویدینآیوداین است .که به نظر میرسد تفاوت

بین دو گروه مشاهده نشد ،که همسو با مطالعه حاضر بود اما در

مشاهده شده به علت مقایسه محلول کلرهگزیدین در الکل با

نمونه دوم گرفته شده از محل برش بعد از بستن زخم ،نتیجه

محلول پوویدینآیوداین به تنهایی است که در مطالعه حاضر از دو

مقایسه معنیدار و به نفع کلرهگزیدین در الکل بود.که این تفاوت

محلول پوویدینآیوداین  070درصد و پوویدینآیوداین  95درصد در

میتواند ناشی از تفاوت زمانی برداشت نمونه از محل برش باشد

یک گروه استفاده شده بود .به نظر میرسد در هر دو گروه،

که در این مطالعه در پایان عمل ولی در مطالعه حاضر بعد از خشک

آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین  0/0درصد و کلرهگزیدین در

شدن محلول و قبل از ایجاد برش روی پوست ،نمونه میکروبی

الکل که جهت آمادهسازی اولیه پوست به کار رفتهاند به دلیل

براشته شد.

وسیعالطیف بودن و قدرت بالا ،توانستهاند به طور موثری شمارش

در مطالعه  Xuو همکاران ( )99نیز نتایج نشان داد که

میکروبی را کاهش داده و پوست را ضد عفونی کنند .همچنین

پوویدینآیوداین  95درصد بهتر از کلراپرپ (کلرهگزیدین در الکل)

آمادهسازی ثانویه با پوویدینآیوداین  95درصد نیز باعث شده که

پاتوژنهای پوست را کاهش میدهد .به نظر میرسد که تفاوت،

بیشتر میکروارگانیسم های باقی مانده از بین بروند ،که این نتیجه

ناشی از برداشت نمونه از نواحی مختلف بدن که دارای فلور

در هر دو گروه مشابه بود و تفاوت معنی داری با هم نداشت.

میکروبی متفاوت میباشند ،است؛ زیرا در مطالعه ژو نمونه از دست
ولی در مطالعه حاضر نمونه از پوست شکم بیماران گرفته شد.
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محدودیتهای این مطالعه شامل :عدم همکاری بیماران و
جراحان بود که با توضیح تمامی مزایا و معایب مداخله انجام شده،
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در مطالعهای که با هدف ارزیابی اثربخشی دو محلول

بررسی تاثیر ضدعفونی کنندههای پوست بر فلور میکروبی در محل

010 / ...تاثیر آمادهسازی پوست محل عمل جراحی با آنتیسپتیکهای

• استفاده از مناسبترین آنتیسپتیک برای مجروحان جنگی جهت
.کاهش عفونت زخم
• استفاده از سریعالاثرترین آنتیسپتیک در مجروحان با حال وخیم
.برای کاهش زمان آماده شدن برای جراحی
• استفاده از آنتیسپتیکهایی با کمترین حساسیت در زخمهای باز
 وسیعالطیفترین و در،• استفاده از مقرون به صرفهترین
.دسترسترین آنتیسپتیک
 این مقاله حاصل پایاننامه:تشکر و قدرداني
کارشناسیارشد تکنولوژی اتاق عمل است که با حمایت دانشگاه
علوم پزشکی ایران انجام شده و دارای مجوز شماره
) از دانشگاه علوم پزشکی ایرانIR.IUMS.REC.1397.1125(
 پژوهشگران مراتب قدردانی و تشکر خود را از مسئولین.میباشد
 کارکنان، پزشکان،محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و مسئولین
درمانی حضرت رسول-و بیماران محترم بیمارستانهای آموزشی
.اکرم (ص) و فیروزگر را اعلام میدارند

 همچنین جهت.از میزان این عدم تمایل به همکاری کاسته شد
 به دور،جلوگیری از آلودگی محیطهای کشت بعد از گرفتن نمونه
. پارافین پیچیده شد،پلیتهای نمونه کشت

نتیجهگیری
طبق نتایج مطالعه حاضر اگرچه آمادهسازی پوست محل عمل
جراحی با آنتیسپتیکهای کلرهگزیدین در الکل و پوویدینآیوداین
 درصد و0/0  درصد بهتر از آنتیسپتیکهای پوویدینآیوداین95
 درصد میانگین شمارش میکروبی را کاهش داد95 پوویدینآیوداین
اما تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد و هر دو گروه
آنتیسپتیک توانستند شمارش میکروبی را به میزان مؤثر و معنی
داری کاهش دهند ؛ لذا میتوان از هر دو گروه آنتیسپتیک با توجه
به شرایط مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن هر کدام از
آنتیسپتیکها جهت آمادهسازی پوست محل عمل جراحی استفاده
 و همچنین با توجه به اینکه در هر دو گروه تفاوت معنیداری.کرد
بین آمادهسازی اولیه پوست با آمادهسازی ثانویه مشاهده نشده
 به نظر میرسد که میتوان فقط آمادهسازی تک مرحلهای،است

 بدین وسیله نویسندگان تصریح میکنند که:تضاد منافع
.هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

در بیماران مجروح و جنگی که زمان آماده شدن برای جراحی به
. استفاده کرد،علت خونریزی و وخامت حال آنها مهم میباشد
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
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