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 دهیچک
 توجه مورد میکروبی آلودگی نظر از دندانپزشکی هاي یونیت آب منابع بیماران، در اكخطرن هاي عفونت بروز احتمال به توجه با :هدف و نهیزم

  .بود یاسوج شهر دندانپزشکی هاي یونیت آب در زا بیماري هاي میکروارگانیسم وجود ارزیابی مطالعه این از هدف. هستند
  

ه ب شهري آب نمونه دو و یدندانپزشک یونیت 5در  )فالشینگ از بعد و قبل(توربین و پوار از آب نمونه 120 مطالعه تجربی ایندر  :یبررس روش
دن یپاش(نگیر فالشیثأت یسپس جهت بررس .گرفت انجام کار  شروع زا قبلوسط هفته  و ن روز هفتهیاول در گیري نمونه .شد  گرفته عنوان کنترل 

بر روي محیط  ها نمونه از  یشمارش و قسمت جهتنت آگار یوترنط یمح ياز نمونه بر رو یبخش. صورت گرفت  يبردار ن عمل نمونهیبا انجام ا )آب
آمار با استفاده از  ها  داده .انجام گرفت ییایمیوشیب يها تستله یها به وس يباکتر ییشناسا .شدکشت داده  آگار بالد و لن بلوین متیائوزکشت 
  .شدند  تحلیل و تجزیه  یفیتوص

  
ن ین ایچن هم ،بودتر یل یلیدر هر م یکلن  1040و 5360ب یبه ترت نگیاز فالش و بعد نگیشل از فالبدر اول هفته در پوار ق شمارش کل میانگین :ها یافته

ل از بشمارش در وسط هفته در پوار ق کل میانگین. بود تریل یلیم هر در یکلن 1020نگیو بعد از فالش 2800 نگین قبل از فالشین در توربینگایم
 و بعد قبل هاي مونهن. داشت وجود فالشینگ از قبل آب در زان آلودگییم بیشترین بود، تریل یلیمهر در  یکلن 1772نگیو بعداز فالش 3220نگیفالش

   .بودند الیپروتئوس و کلبس ،،سودوموناسوس لوکوکیاستاف مخمر، ل گرم مثبت،یباس پلوکوك،ید استرپتوکوك، به آلوده فالشینگ از
 

 بهترین ت،ییون ونیاستریلیزاس با همراه فالشینگن یبنابرا .یافت کاهش یآلودگ فالشینگ از پس  و بود باال ها یونیت آب آلودگی زانیم :يگیر نتیجه
  .است دندانپزشکی یونیت آب آلودگی میزان کنترل براي روش

  
  نکیفالش  آلودگی، ،یدندانپزشک تیونی :کلیدي هاي واژه

  
                                                                                                                             گروه تغذیه بهداشت،  ، دانشکدهیدانشگاه علوم پزشک ،اسوجی ،یمحسن نغماچ: سنده مسئولینو*

  Email: Naghmachi@yahoo.com  
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  مقدمه

ه اســت کــه بــ یدســتگاه یت دندانپزشــکیــونی

 يا هــوا بــرایــعــات یان مایــجر ،ان بــرقیــله جریوســ

ــداز راه ــداد يانـ ــا يتعـ ــتگاهیاز وسـ ــا ل و دسـ  يهـ

 یت دندانپزشـک یـ ونی .شـود  یمـ اسـتفاده   یدندانپزشـک 

دهد که  یمار دندانپزشک قرار یالزم را دراخت يبزارهاا

ن هـــوا یک تـــوربیـــن مجموعـــه شـــامل حـــداقل یـــا

 .باشـد  یمـ آب وهـوا  ار پـو  و رموتوریا ایکروموتور یم

هـاي دندانپزشـکی    ی سیستم و منابع آب یونیـت آلودگ

هـاي   باشد که در محدوده بحـث  یمامري شناخته شده 

کنترل عفونت در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفتـه  

ها ممکن اسـت از دو منبـع بیمـار یـا      این آلودگی .است

 یونیـت  در موجودآب  .)1(ندرمنابع آب سرچشمه بگی

وارد  آب پـوار  و تـوربین  لهیبـه وسـ   کـه  دندانپزشـکی 

 قابـل  مقـادیر  حـاوي  اغلـب  شـود  یمـ  بیمـار  دهـان 

 برخـی  در کـه  اسـت  هـا  میکروارگانیسـم از اي مالحظه

 هـر  در میکـروب  یـک میلیـون   بـه  مقـدار  ایـن  مـوارد 

آنجایی که بیمـاران و پرسـنل   ز ا .)2(رسد یم لیتر میلی

بـه  تولید شده  ذرات معلق دندانپزشکی معموالً با آب و

 میکروبـی بنابراین کیفیـت   هستند، جهیونیت موا لهیوس

مســیر آب یونیــت    .)3(ایــن آب بســیار مهــم اســت   

دندانپزشکی قسمتی از تجهیزات دندانپزشکی است کـه  

آب الزم براي توربین و اسکیلرالتراسـونیک را فـراهم   

در حـین اعمـال دندانپزشـکی ذرات آب ممکـن     . کند یم

بیمـار و تـیم دندانپزشـکی استشـمام     له یبـه وسـ  است 

حجم زیادي از آب تولید شده از طریق ساکشـن   ودش

بیمـار   لهیبـه وسـ  ولی میزانی از آن  ،شود یمبرداشته 

بسیاري ازمطالعـات توافـق دارنـد کـه     . شود یمبلعیده 

ــکی شــایع      ــی آب یونیــت دندانپزش ــودگی میکروب آل

آلـودگی آب یونیـت، بـراي افـراد بـا ضــعف       .)4(اسـت 

اگر چه تعداد  .سیستم ایمنی، بسیار قابل مالحظه است

هـاي   افرادي که در پی مواجهـه بـا آب سیسـتم یونیـت    

امـا   ،دود اسـت اند، محـ  دانپزشکی دچار عفونت شدهدن

هـاي متقـاطع در    زیادي مبنی بـر عفونـت    یممدارك عل

ــتان ــا ارا بیمارسـ ــهـ ــت یـ ــده اسـ ــه. )3(ه شـ  از جملـ

هایی که در آلودگی منابع آب شناسایی  میکروارگانیسم

 ؛هـاي گـرم مثبـت نظیـر     تريه بـاک تـوان بـ   یمـ اند  شده

ــترپتوکوک ــترپتوکوك همول، وساسـ ــتیاسـ ــا،یـ  ک بتـ

 ؛هاي گرم منفی نظیـر  و باکتري استافیلوکوك اورئوس

 کلی فرم و ، لژیونالسپسودوموناو هلیکوباکترپیلوري 

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خطراتی که . اشاره نمود

 تواننـد بـراي سـالمتی    یمـ کی هاي دندانپزش آب یونیت

رسد که  یبه نظر م .داشته باشند وجود ندارد نمراجعی

 ماننـد  یپـاتوژن انسـان   يهـا  يف گسـترده بـاکتر  یبا ط

 و مقــاوم پروتوزآهــا نســبتاً يهــا ا و ســوشیشــیاشر

ــلژ ــوشیـ ــا ونال و سـ ــودوموناس   يهـ ــف پسـ مختلـ

ت یکــه امکــان ســرا ومیــپتــوس پردیکرا وزنــویآئروج

مواجهـه   ،شداد نبیها چندان هم بع تیونیعفونت از آب 

ک، چنین گزارشی از مرگ یک دندانپزشـ  هم .)1(میهست

، پس از مواجه بـا آب  در کلینیک خود به علت پنومونی

تحقیقات منتشر شـده   .)3(ه شده استیاراآلوده یونیت 

نشــان  ،انــد ام شــدهمحــدودي کــه در ایــن زمینــه انجــ

مقادیر قابل  يحاوهاي دندانپزشکی  دهند آب یونیت یم

است کـه   سودوموناس و ونالیلژ يها  زولهیاتوجهی از 
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اعضاي  .)1(باشند یمهر دو براي انسان بالقوه پاتوژن 

در مقایسه با  ونالیلژ تیم دندانپزشکی شیوع باالتري از

کنـد کـه    یمـ افراد معمول جامعه دارند و این امر تأییـد  

تجهیزات دندانپزشکی  لهیبه وسایجاد شده  ذرات معلق

ــ ــ   یم ــت باش ــاء عفون ــد منش ــودوموناس  .)4(دتوان پس

هاي دندانپزشـکی   آب یونیت درصد 25در  نوزایآئروج

یافـت   تـر یل یلـ یدر هـر م  یکلنـ  102 و با غلظتی بیش از

بـا غلظتـی در    ونالیـ ژل هـاي  چنین نمونه هم ،شده است

هـاي   از آب یونیت تریل یلیدر هر م یکلن 102ـ105دحدو

 هاي ذکر طور کلی باکتريه ب. اند دندانپزشکی جدا شده

ــی     ــطوح داخل ــر روي س ــود ب ــوفیلم موج ــده، از بی ش

گیرند که این  یمهاي آب یونیت دندانپزشکی منشأ  لوله

چنــین  بیــوفیلم، پتانســیل آلــوده کــردن بیمــاران و هــم

 علت تشـکیل  .)3(باشد یم دندانپزشکی را دارا کارکنان

مرکـزي   قسـمت  در آب سـرعت  بـودن  بـاال  را بیوفیلم

 سبب که اند دانسته محیط در آن پایین سرعت و ها لوله

 .)8(شـود  یمـ  لولـه  جـدار  به ها اتصال میکروارگانیسم

هاي سنجش سالم بودن آب، شمارش کلنـی   یکی از راه

. باشـد  یمـ عنوان مالك و نشان دهنـده آلـودگی آن   ه ب

د یـ با یدندانپزشـک  يهـا  تیـ ونیب آها در  يتعداد باکتر

نجمـن  ا راًیاخ. باشد تریل یلیدر هر م یکلن 200ر از کمت

ــک ــا یآمر یدندانپزش ــت ک ــرل آب یونی ــراي کنت ــاي  ب ه

خیره بدون ارتباط بـا آب  دندانپزشکی استفاده از آب ذ

ــه ــراي زدودن    ،رش ــیمیایی ب ــات ش ــتفاده از ترکیب اس

ه دن محل خروج آب و هوا بکر تمیز ،از آب ها میکروب

توصـیه   را اسـتفاده از فیلترهـاي خـاص    ه،طور روزان

اپیدمیولوژیک انجام شده  يها تحقیق .)1و 4(کرده است

هاي فوق بیشترین تأثیر  دهند تلفیقی از روش یمنشان 

ها و بهبود کیفیـت آنهـا داشـته     را در کنترل آب یونیت

دسـت آمـده در   ه با این حـال هنـوز اطالعـات بـ    . است

، هاي مختلف کافی نبوده یرپذیري روشمورد میزان تأث

ینه الزم و ر در این زمدا وسیع ودامنه يها انجام تحقیق

از طرفی دو مشکل عمده یعنی هپاتیـت  . ضروري است

و ایــدز ارتبــاط تنگــاتنگی بــا موضــوع کنتــرل عفونــت 

ــد ــه مطــب آاز  .)1(دارن ــا نجــا ک جــز  یدندانپزشــک يه

زان یـ م یلـذا بررسـ   ،باشند یم ین مراکز درمانیتر مهم

ملزومــات  جــز یدندانپزشــک يهــا تیــونیآب  یآلــودگ

 یو راه ییابع عفونت شناساله منین وسیتا بد باشد یم

لذا هدف از . ه گرددیو کنترل عفونت ارا يریشگیپ يبرا

 یآبـ  يهـا  ستمیس یکروبیت میفیک یابیارز مطالعهن یا

  .بوداسوج یدر شهر  یدندانپزشک يها تیونی

  

  یبررس روش

ــه   ــن مطالعـ ــدر ایـ ــدد   5 یتجربـ ــونیعـ ت یـ

 یاســوج جهــت بررســیدر حــوزه شــهر  یدندانپزشــک

 .انتخـاب شـد   یآب يها ستمیس یکروبیم یزان آلودگیم

سـاعت   48هفته پس از اول  آب در روز از يریگ نمونه

 16 ها و در اواسـط هفتـه پـس از    تیونیخاموش بودن 

پـوار آب   يها قسمت از ها تیونیخاموش بودن  ساعت

 ينگ و آب شـهر ین، قبل و بعد از فالشـ یو هوا و تورب

ت یـ ت رعایـ ادر نه يریـ گ نمونه. انجام گرفت یدنیآشام

ح  انجام گرفت و قبل یک و با روش صحیسپتآط یشرا

اتـوکالو   لهیبـه وسـ  به دقـت   يریگ از آن ظروف نمونه

ل بـودن  ینـان از اسـتر  یظور اطممن به .دندیل گردیاستر
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صـله بعـد از نمونـه    شه ها بالفایش بدر يط کاریشرا

از برخـورد   يبـردار  رهنگام نمونهد .بسته شد يبردار

 يریپـوار آب جلـوگ  ن و یا سـر تـورب  ها بـ  شهیدهانه ش

بـه   يبـردار  ها بالفاصـله بعـد از نمونـه    و نمونه شد یم

سـوج  ای یدانشـکده پزشـک   يولـوژ یکروبیشگاه میآزما

در 10-5از هر نمونه را تا رقت  تریل یلیم 1 .دیگردمنتقل 

ق یـ ل رقیاسـتر  يولوژیزیسرم فل و با یاستر يلوله ها

اد یــ ز نمــوده کــه علــت آن احتمــال وجــود تعــداد     

 يهـا ابتـدا بـر رو    نمونـه سـپس   .سم بـود یکروارگانیم

بـه روش   ینـ شـمارش کل  ينـت آگـار بـرا   یط نوتریمح

درجــه  35 يودر دمــا کشــت داده شــدند ت یــپورپل

پـس از   .شدند يساعت نگهدار 24مدت ه گراد ب یسانت

 ید و هرکلنیشمارش آنها اقدام گرد يها برا یرشد کلن

در ) ق شـده یرق(در نمونه  يک باکتریشاخص حضور 

شـمارش شـده در    يهـا  ینظر گرفته شد و تعـداد کلنـ  

ــ    ــداد واقع ــده و تع ــرب ش ــت ض ــدد رق ــس ع در  یعک

گـزارش  تـر  یل یلـ یبـر م  یکلنـ  تر نمونه با واحدیل یلیم1

و  يساز خالص يبرا لن بلوین متیائوز طیاز مح .دیگرد

ط یو از محـ  اسـتفاده شـد   یگرم منف يها يرشد باکتر

 يهـا  سـم یکروارگانیم  یمتمـا  رشـد  يآگار خوندار برا

ط یبــا تــوان رشــد در شــرا یگــرم مثبــت و گــرم منفــ

 يهـا  طیپـس از کشـت محـ    .دیشگاه استفاده گردیآزما

 24مـدت  ه گراد ب یدرجه سانت 35 يح شده در دمایتلق

گـرم  خالص  يها یاز کلن سپس .شدند يساعت نگهدار

  يها بر رو يباکتر ییت و شناساین هوییتع يبرا یمنف

ترات و اوره یمون سیس )SIM)1( ،TSI)2 کشت ياه طیمح

ص یتشـخ  يبرا .قرار گرفتند یابیمورد ارز )MR-VP)3 و

 يهـا  یاز کلنـ  خالص شده گرم مثبـت  یکوکس يبا کتر

آن دســـته از  .نهـــا تســـت کاتـــاالز بـــه عمـــل آمـــدآ

ــاکتر ــا يبـ ــه دارا ییهـ ــد   يکـ ــت بودنـ ــاالز مثبـ کاتـ

 يدارا که ییها يباکتر .شدند یابیارز وسلوکوکیاستاف

بـود   یتست کاتـاالز آنهـا منفـ    و یکوکس يرفولوژوم

 يهـا  از الم یدر برخـ  .شدند یابیارز وساسترپتوکوک

   .دیافت گردی زین يمشاهده شده اشکال مخمر

 از اســتفاده ا بــ شــده   يآور جمــع  يهــا  داده
  . .شدند تحلیل و تجزیه یفیو آمار توصSPSS   افزار نرم

  

 هاافتهی

 یت دندانپزشـک یـ ونی  5 تعـداد    ن مطالعهیدر ا

ــب و کل ــاینیدر مط ــک يکه ــورد  ی یدندانپزش ــوج م اس

مختلـف   يش قرار گرفتند که با احتسـاب زمانهـا  یآزما

نگ و یکه شامل زمان صـفر قبـل از فالشـ    يرینمونه گ

ه و پـس از  یـ ثان60نگ و پـس از  یفالشـ  هیثان 30پس از

 ين نمونه جمع آورینگ از پوار و توربیه فالشیثان120

ــگرد ــهی ــا د ک ــه120 "جمع ــونیآب از   نمون  يهــا تی

اول  يریـ در نمونـه گ   .شـد  يجمـع آور   یدندانپزشـک 

عنـوان  ه بـ  ينمونـه منبـع آب شـهر   هفته و وسط هفته 

.  بـود  ییایباکتر یفاقد آلودگ د که یکنترل استفاده گرد

و زمـان   يریـ گ ک نحوه نمونـه یبه تفک ن شمارشیانگیم

ان شـده  یـ بن در جـداول  یپوار و تـورب از  يرینمونه گ

از آن است کـه   یحاکدر اول هفته  یبررسج ینتا .است

نگ یها قبل از فالش نین شمارش سه بار در توربیانگیم

                                                
1-Sulfide Indole Motility 
2-Triple Sugar Iron agar 
3-Methylred - Voges–Proskauer 
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هابعد از  نین شمارش در توربیانگیو م 740±2800، 27

ــ  ــار فالشـ ــه بـ ــانیسـ ــا نگ در زمـ ــف يهـ  ، 58 مختلـ

ن شمارش سه بار در یانگیز میباشد و ن یم503±1020

ــ   ــل از فالش ــا قب ــوار ه ــو م 5360±3015نگ یپ ن یانگی

ــ    ــار فالش ــه ب ــد از س ــا بع ــمارش در پواره نگ در یش

  ).1جدول (بود 1040±700، 28مختلف  يها زمان

بـود  از آن  یدر وسط هفته حـاک  یج بررسینتا

هـا قبـل از    نین شـمارش سـه بـار در تـورب    یانگیـ که م

ــ ــو م 2720±1553 ،5 نگیفالشـ ــمارش در یانگیـ ن شـ

 مختلف يها نگ در زمانیشبعد از سه بار فال ها نیتورب

ه بـار در  ن شمارش سیانگیز میو ن بود 299±980 ،33

ــ  ــل از فالشـ ــا قبـ ــو م 3220±1688نگیپوارهـ ن یانگیـ

ــ    ــار فالش ــه ب ــد از س ــا بع ــمارش در پواره نگ در یش

  ).2جدول (بود 1772±1827 ،7 مختلف يها زمان

که در اول و وسط هفتـه   ییها سمیکروارگانیم 

د یـ نگ جـدا گرد یو بعد از فالشن و پوار قبل یو از تورب

 ل گـرم مثبـت،  یباسـ  پلوکـوك، ید استرپتوکوك، ؛شامل

ــیاش ــر،مخ ،یاکلیرش ــتاف م ــودوموناس لوکوك،یاس  ،س

 يهـا  درصد نمونه و بود که تعداد الیپروتئوس و کلبس

ک اول و وسـط  یـ ها به تفک مثبت آن نسبت به کل نمونه

  .آورده شده است 4و  3هفته در جداول 

  

  )اول هفته(ت یونیک یار محاسبه شده به تفکیبا انحراف مع تریل یلیبر م یکلن برحسب سمیکروارگانین تعداد کل میانگیم :1جدول  
  

نگین بعد از فالشیتورب نگین قبل از فالشیتورب  نگیپوار بعد از فالش  نگیپوار قبل از فالش  برداري نمونهزمان     
تیونیشماره   

700 ±216 3300 ±245 1100 ± 6/697  8000 ± 5/816  1 
200 ± 8/40  2000 ± 2/408  100 ± 8/40  700 ± 82/40  2 

1500 ± 5/816  4000 ± 2/408  1200 ± 7/588  9000 ± 44/852  3 
1500 ± 24/408  2400 ± 5/816  600 ± 4/294  5600 ± 64/81  4 

1200 ± 6/326  2300 ± 44/852  2200 ± 8/588  3500 ± 2/408  5 
58/503±1020  27/740±2800  28/700±1040 لن کیانگیم 360±3015   

 
  

 )وسط هفته(ت یونیک یمشاهده شده به تفکتر یل یلیبر م یکلنبرحسب  سمیکروارگانیتعداد کل م ارین و انحراف معیانگیم،2جدول شماره 
 
 

نگین بعد از فالشیتورب نگین قبل از فالشیتورب  نگیپوار بعد از فالش  نگیپوار قبل از فالش  برداري نمونهزمان     
تیونیشماره   

5/848±1500  9/98±5000  4000 ± 12/204  4000 ±    216  1 
1000 ± 2/408  4100 ± 84/282  60 ± 28/28  1800  ± 42/141  2 

1000 ± 5/353  2000± 5/4082  4000 ± 24/2160  6200 ± 9/244  3 
600 ± 04/432  1000 ± 2/216  200 ± 82/40  2000 ± 42/141  4 
800 ± 46/501  1500 ± 5/816  600 ± 82/40  2100 ± 84/282  5 

33/299±980  5/1553±2720  7/1827±1772  1688±3220 ن کلیانگیم   
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  هفته روز نیاول در یدندانپزشک يها تیونی آب يها نمونهکل  در شده افتی يها يباکتر)درصد(عدادت: 3جدول 
  

  نگیفالش بعداز نیتورب  نگیفالش از قبل نیتورب  نگیفالشاز  بعد پوار  نگیفالش از قبل پوار  يباکتر جنس
 -- -- 30)25(  24)20( استرپتوکوك

 -- -- 24)20(  60)50( پلوکوكید

 -- 39)5/32( --  24)20( مثبت گرم لیباس

 -- 60)50( 24)20(  30)25( يکالیا

 15)5/12( 16)33/13( --  24)20( مخمر

 13)83/10( 15)5/12( --  -- لوکوكیاستاف

 5)17/4( 12)10( 6)5(  10)33/8(  سودوموناس

 -- 16)33/13( 8)64/6(  11)17/9(  پروتئوس

 6)5( 20)7/16( 10)33/8(  12)10(  کلبسیال

 
 

  هفته اواسط در یدندانپزشک يها تیونی آب نمونه در شده افتی يها يباکتر) درصد(تعداد 4جدول 
  

  نگیفالش بعداز نیتورب  نگیفالش از قبل نیتورب  نگیبعدفالش پوار  نگیفالش از قبل پوار  يجنس باکتر
 18)15( 36)30( 18)15( 24)20( استرپتوکوك

  10)33/8( 27)5/22( 6)5( 25)8/20( پلوکوكید
 -- -- -- 6)5( مثبت گرم لیباس

 12)10( 37)8/30( 25)8/20( 27)5/22( يکالیا
 6)5( 12)10( 5)17/4( 6)5( مخمر

 13)83/10( 24)20( 6)5( 12)10( لوکوكیاستاف
 6)5(  10)33/8( 4)33/3( 6)5(  سودوموناس

 -- 4)33/3( -- 8)64/6(  پروتئوس

 -- 6)5( -- 12)10(  کلبسیال

 
 

 

  حث ب

لم در یو فیل بیتشک يها برا سمیکرارگانیمنبع م

ــایونی ــک يته ــت از دو طر  یدندانپزش ــن اس  ؛قیــممک

برگشـت بـزاق    ،تیـ ونیبه  يورود يب شهرآ يها لوله

   .باشد مار از ساکشنیب

توان گفت عامل عمده آلوده کننـده   یمن یابنابر

 يلم در مجـار یوفیـ ل بیتشک یکت دندانپزشیونیآب در 

 ین آلودگازیباشد و تفاوت در م یمت یونیستم آب یس

زان یــل میــبــه دل ت احتمــاالًیــونیمختلــف  يهــا قســمت

ان آب در هـر قسـمت از   یـ و سرعت جر آن استفاده از

ممکن اسـت   یبا انحام اقدامات دندانپزشک .ت استیونی

 ق ساکشنیمار از طریدهان ب یکروبیاز فلور م يمقدار

ت یــونیســتم آب یبــه داخــل س یو در اثــر فشــار منفــ

شتر بعـد از کـار شـود    یب یبرگشت کند و باعث آلودگ

گـر  یمـار و د ین امر نشان دهنده آن است کـه بـزاق ب  یا

ن و پـوار  یمنـابع آلـوده کننـده کـه در تمـاس بـا تـورب       

چون ممکن است آب  .تواند آب را آلوده کند یمهستند 

ز یـ نن آ يدمـا  ،مانـده راکـد   یمدت طـوالن  يبرات یونی

ط مناسب یک محیط ین شرایا .ابدیش یممکن است افزا

کنـد کـه    یجـاد مـ  یا یکروبـ یلم میوفیـ ل بیتشک يرا برا
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پـاتوژن   يها يلم مربوط به باکتریوفین بیممکن است ا

  .)3و 4(باشد

 یکشپز ه انجمن دندانیکه توص نیتوجه به ا با 

بـل از  قـه ق یمـدت چنـد دق  ه نگ بیکا بر انجام فالشیآمر

ن دو یه بـ یـ ثان 30تـا  20ن یز بـ یمار و نین بیاول رشیپذ

ر یثأتــ یز بــه بررســیــن مقالــه نیــج ایمــار اســت نتــایب

  .نگ پرداخته استیفالش

ت یونیآب  یزان آلودگیمن مطالعه یج ایطبق نتا

 يهـا  ش شده نسبت به پژوهشیآزما یدندانپزشک يها

ــده نســبتاً   ــام ش ــود  انج ــاال ب ــه یمقاکــه در  ب بــا س

ــژوهش ــا پ ــده   يه ــام ش ــ انج ــه وس ــمعمار لهیب ان و ی

   )10(سـه نمـود  یمقاو همکـاران   يصـفو و  )3(همکاران

 لهیبه وسن شده ییتع استاندارد تر از حد  شیب یآلودگ

را ) تـر یل یلـ یبر م یکلن 200(کایآمر یانجمن دندانپزشک

در داد کـه   نشـان  مطالعـه  ایـن  نتـایج  .گزارش نمودنـد 

 یاز آلـودگ  يچ مـورد یهـ  يشـهر شرب آب  يها نمونه

انجـام   يهـا  جه بـا پـژوهش  ین نتیکه ا ،دیمشاهده نگرد

  ).3، 4و  10(ز مطابقت داردین نیشیشده پ

و تعـــداد  یزان آلـــودگیــ ن پـــژوهش میــ در ا

روز  2 شـده در روز اول هفتـه بعـد از    ها جـدا  يباکتر

شـتر از  ینگ بین و قبل از فالشیدر پوار و تورب یلیتعط

نگ در یقبـل از فالشـ   نیشمارش در پوار و تورب تعداد

را نشــان داد کــه  يکــار ياواســط هفتــه و در روزهــا

در مدت زمان  یکروبیلم میوفیشتر بیل بیاز تشک یحاک

شـتر آب  یب يآخر هفته بوده که براثر مانـدگار  یلیتعط

ــاالرفتن د ــا مطالعــ یمــآن  يمــاآلــوده و ب   هباشــد و ب

و  یو همکاران و گوکسـ  یعباس ،همکاران وان یمعمار

  .)3ـ5(دارد یخوان همن همکارا

قبل از  یزان آلودگین پژوهش نشان داد که میا

زان بعـد از  ین باالتر از مینگ آب در پوار و توربیفالش

تکـرار   بـا  یزان آلـودگ یـ ن میباشد و ا ینگ آب میفالش

زان شـمارش  یـ ن اساس میبرا .شود ینگ کمتر میفالش

 60و هیثان 30نینگ در پوار و توربیفالش يها در زمان

قبل  یزان آلودگید که میشمارش گرد هیثان 120و هیانث

نگ کاهش ینگ باالبوده و پس از اقدام به فالشیاز فالش

شتر شـده  یز بین یافته و با تکرار آن کاهش در آلودگی

 د بـر یکأانگر تیکه ب نیا ن موضوع عالوه بریاست که ا

 یکـا مبنـ  یآمر یدستورالعمل انجمن دندانپزشک ياجرا

د شـده قبـل از   یـ زمـان ق  نگ بـا یفالشـ  ت انجامیبر رعا

ت یـ ونیز انجام کار با ین ت ویونیشروع به کار روزانه 

ت بـا  ز پس از اتمام کـار روزانـه اسـ   یو نمار یدو بن یب

و همکـاران و    یمو همکاران، قـائم مقـا   يطاهر همطالع

  .)8ـ10(دارد یخوان ز همینو همکاران  يصفو

 يهــــا ت مطــــبیــــونیآب  يهــــا از نمونـــه  

بـه   هـا  يتعداد و نـوع بـاکتر   نییتع يبرا ،یپزشک دندان

اسـتفاده   یاختصاصـ  يط هـا یمحـ  يکشـت رو  لهیوس

نگ یالشفن قبل از یدر پوار آب و هوا و تورب د که یگرد

 یبرخ و یکلایاشرشوجود نگ یالشفه یثان 30و بعد از 

سـودوموناس و اشـکال   ال و یکلبس ؛مانندها  فرم یاز کل

و  نـــهیکور مـــر،پلـــو کـــوك، مخیرپتو کـــوك، داســـت

جـام  ان يهـا  همطالع اکثر که با  ،بودند سلوکوکوکیاستاف

  .)1ـ10.(دارد یخوان همشده 
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از  یهـا حـاک   تیـ ونیدر فـرم   یکلل یوجود باس 

وجـــود  . باشـــد  یمـــ آب بـــه فاضـــالب    یآلـــودگ

بـه واسـطه    یانگر آلـودگ یـ توانـد ب  یمـ  سلوکوکیاستاف

سـر   يا مجرایق ساکشن و یمار از طریبرگشت بزاق ب

  . )3(ت باشدیونیآب  ين به داخل مجرایربتو

  هـا نشـان   تیـ ونیوجود اشـکال مخمـر در آب   

در  موجـود  یکروبیت به فلور میونیآب  یآلودگه دهند

 یشناسـ  کـروب یمرجـع م  يهـا  دهان است که در کتاب

د شــده ییــأصــورت فلــور نرمــال ته بــ وجــود مخمــر

  .)11(است

با ارزش در جهت کنتـرل   یمون گایزاسیلیاستر

 .باشـد  یمها  لم داخل لولهیوفیو موجب حذف ب یگآلود

ــا یاز د ــر نتـــ ــج ایگـــ ــن تحقیـــ ــازیـــ  يق جداســـ

ــد کلبســ ییهــا ســمیکروارگانیم ال، ســودوموناس یمانن

بابل  درقاسم پور و همکاران ج یمشابه نتاباشد که  یم

بـه آن   2005 در سـال  نـات و همکـاران  یر نیچنـ  و هم

 یطـ یمح يکه باکتروجود سودوموناس  .اشاره کردند

 یآبـ  يهـا  طیباشد در مح یم یز فلور نرمال انسانیو ن

لم یوفیـ ل بیدر تشـک  ين بـاکتر یا. استر بوده یپذ امکان

متفـاوت   يها ستمیبه س یعلت دسترسه فعال بوده و ب

مهـــم در  يهـــا ياز بـــاکتر یکیوتیـــب یمقاومـــت آنتـــ

 یمنـ یستم ایو افراد با نقص س یمارستانیب يها عفونت

 ت یـ ونیآب  یکروبـ یم یآلـودگ ق ین تحقیدر ا .باشد یم

 یل گـرم منفـ  ین باسـ یچنـ  گرم مثبـت و هـم   یبه کوکس

و  یکـه عباسـ   شـد  مشـاهده  الو پروتئوسیمانند کلبس

 یکلایشرشـ ان یچنـ  همکاران به آن اشاره کردند و هـم 

ان و همکـاران در سـال   یـ ص داده شد کـه معمار یتشخ

  . )3و 4(نمودندبه آن اشاره ز ین  85

  

  ريیگ نتیجه

شـمارش   یابیـ در ارز نشان داد اضرمطالعه ح

نگ یقبـل از فالشـ   يهـا  نمونـه  یزان آلودگیم ییایباکتر

سـه  یدر مقا .نگ بودندیفالش زبعد ا يها شتر از نمونهیب

 ن روز یاولـ  در یزان آلـودگ یـ شـنبه م  روز شنبه و سـه 

زان یـ ن مطالعـه نسـبت م  یـ در ا. بودشتر یب )شنبه(هفته

مقـدار قابـل    بـه  يا هیـ ثان 30گ ننیعد از فالشـ ب یآلودگ

حه گرفـت  یتوان نت یمب ین ترتیبد. افتیکاهش  یتوجه

 ابـد ی یمـ کـاهش  نگ یپـس از فالشـ   یزان آلـودگ یـ که م

شـتر دندانپزشـکان نسـبت بـه     یهرچه ب ین آگاهیبنابرا

د هرچـه  یـ ماران بایبه ب یو عوامل عفون یانتقال آلودگ

ه ح و بـ یصـح ت یـ گرفته و رعا شتر مورد توجه قراریب

 خصوص کـاهش و  موجود در يها لعملدستوراموقع 

ــ ــودگیـ ــذف آلـ ــود در آب  یا حـ ــونیموجـ ــا تیـ  يهـ

  .ردیگ قرار کار در دستور یدندانپزشک

  

  تقدیر و تشکر

قـات عوامـل   یتحقمرکـز   ،یاز معاونت پژوهشـ 

ــاع ــ یاجتم ــالمت ؤم ــر س ــت و   ،ثر ب ــکده بهداش دانش

اسـوج کـه در   ی یپزشک دانشگاه علوم یدانشکده پزشک

و ب طرح یتصو ،يا ت بودجهیحما ن پژوهش بایانجام ا

نمودند کمـال   ياریما را دادن امکانات  ار قراریاخت در

  .دیآ یمعمل ه ب یتشکر و قدر دان
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Abstract 
 

Introduction & aim: With respect to the outbreak probability of dangerous infections among the 
patients, the water sources of dentistry units were taken into consideration, in view of microbial 
contamination. The objective of this study was to assess of pathogenic organisms of the water 
used in the dentistry units of Yasuj city. 
 
Methods: In this research 120 samples of water from poir and turbine  of units (before and after 
flushing) and two samples of urban water were collected. Sampling was performed on the first 
weekday (48 hours after the units were switched off) and mid week(16 hours after the units were 
switched off) before starting work. The samples were cultured on EMB Agar and Blood Agar and 
incubated at 37oC for purification for Gram positive or Gram negative bacteria and it was identifying 
with biochemical diagnostic test .Also the samples were counted by standard plate count . 
 
Results: The average count  of  bacteria before flushing in Poir on the first weekday was 
5360CFU/L and turbine  was 2800 CFU/L and count of bacteria after flushing in Poir on the first 
weekday was 1040 CFU/L  and turbine was 1020 CFU/L  .While this result for midweek day : The 
average count  of  bacteria before flushing in Poir  was 3220  CFU/L  and  turbine  was 2720CFU/L 
and count of bacteria after flushing in Poir  was 1772 CFU/L and turbine was 980 CFU/L  . Several  
samples of before and after flushing were contaminated with E.coli, Pseudomonas ,Proteus, 
Kelebsiella ,gram positive bacilli ,Streptococci, Staphylococci , Diplo cocci and Yeast. 
 
Conclusion: According to the result of this study the contamination rate of the unit’s water was 
high and it’s rate reduced after flushing. The patients saliva  causes water unit contamination and it 
constitutes biofilm in pipe of unit . Existence of E.coli shows the contamination of water to sewage 
and staphylococcus explains contamination due to return of the patient’s saliva into suctions. dental 
units waterlines showed bacterial contamination which was eliminated after  flushing. 
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