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مقاله پژوهشی

تأثیر دو شیوه پرپ ناحیهی جراحی با بتادين و کلرهگزيدين بر میزان شمارش
میکروبی در عمل جراحی دست
مهتاب آقا کریمی ،مهناز سلیمانی ،حجتاله یوسفی* ،محمد دهقانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت94/11/28 :

تاریخ پذیرش95/8/9 :

چکیده:
زمينه و هدف :یکی از مهمترین اقدامات بهداشتی جهت کنترل عفونتهای بيمارستانی ضدعفونی کردن پوست
میباشد .این عمل در مورد ضدعفونی پوست قبل از اعمال جراحی کامالً ضروری است و موجب کاهش محسوسی
در عفونتهای بيمارستانی میگردد .با توجه به اهميت موضوع در این مطالعه دو روش پرپ ناحيه جراحی با بتادین
و کلرهگزیدین باهم مقایسه شده است.
روش بررسی :کار آزمایی بالينی حاضر بهصورت سه مرحلهای با طرح مداخله قبل و بعد انجام شد .شرکتکنندگان
به روش تداومی آسان انتخاب و بهصورت تخصيص تصادفی در دو گروه ضدعفونی قبل از عمل با محلول بتادین
 %7/5و محلول الکلی کلرهگزیدین ( 32نفر در هر گروه) قرار گرفتند .نمونهگيری کشت و شمارش ميکروبی پوست
در سه زمان قبل و بعد از پرپ و پایان عمل انجام و از طریق چک ليست ثبت شد .تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از
آزمونهای تیمستقل و واریانس با اندازههای مکرر و کای اسکور تحت نرمافزار آماری  SPSSانجام شد.
یافتهها :نتایج یافتهها نشان داد که ميزان باکتری پس از پرپ با محلول کلرهگزیدین به صفر رسيد .در گروه
بتادین نيز شمارش ميکروبی در سه زمان بهطور معنیدار کمتر شده است ( .)P=0/001بعد از پرپ ميانگين تعداد
باکتری در گروه کلرهگزیدین بهطور معنیداری کمتر از بتادین بود ( ،)P=0/001اما پس از عمل اختالف معنیدار
نشد (.)P=0/770
نتيجهگيری :استفاده از ضدعفونی کنندهها قبل از جراحی گرچه ضروری است؛ ولی انتخاب محلول مناسب در
مواردی با چالش روبروست .کاربرد محلول کلرهگزیدین در پرپ قبل از جراحی میتواند با اطمينان بيشتری ميزان
باکتریها را کاهش دهد .این مطالعه استفاده از کلرهگزیدین را به جای بتادین قبل از اعمال جراحی توصيه
میکند زیرا اثربخشی آن در کاهش تعداد باکتریها سطح پوست بيشتر است.
واژههای کليدی :کلرهگزیدین ،پوویدین آیودین ،اسکراب جراحی.

مقدمه:
بهکارگیری اصول حفاظتی و بهداشتی در جريان

از مهمترين اقدامات بهداشتی جهت کنترل

آمادهسازی اولیه ناحیه جراحی از بروز عفونتهای ناحیه

عفونتهای بیمارستانی در تمام موارد ضدعفونی پوست

عمل که در حدود  %24کل عفونتهای بیمارستانی را

میباشد که اين عمل در مورد ضدعفونی پوست قبل از

شامل میشود ،جلوگیری میکند .اين عمل يکی از

عمل جراحی ضرورت و دقت خاصی را میطلبد .هدف

موثرترين و کمخرجترين روشهای مبارزه با عفونت و

از شستن پوست چه در مورد دستها و چه در مورد

جلوگیری از بروز آن میباشد .يك اقدام ضروری و

موضع جراحی از بین بردن آلودگی و چربیهای موجود

اساسی در کنترل عفونت ،اسکراب دست اعضای تیم

در پوست میباشد .کمیته کنترل بیماریهای واگیر

جراحی و ضدعفونی پوست با استفاده از محلولهای

همواره در پی معرفی روشهای جديد کاهش آلودگی

ضدعفونیکننده موثر و بی ضرر میباشد (.)2،1

جهت پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی است (.)3

*

نویسنده مسئول :اصفهان -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -تلفنE-mail: yousefi@nm.mui.ac.ir ،09133022900 :
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مهتاب آقا کریمی و همکاران

اثیر پرپ با بتادین و کلرهگزیدین بر شمارش میکروبی

آنتیسپتیك ايده آل ازنظر محققین مادهای است

عفونت میگردد؛ اما به ترتیب میزان خطر بروز عفونت

که کمترين هزينه و مصرف آب را داشته و با حداقل

سطحی  %3در مقابل  %4/9و عفونت عمقی  %1در مقابل

تحريك و صدمه جلدی بتواند میکروبهای پوست را به

 %2/4در استفاده از اين دو ماده بود درحالیکه میزان

حداقل ممکن کاهش دهد و طی مدت عمل ،ماندگاری

واکنشهای پوستی در هردو برابر بود ( .)10بههرحال

اثر طوالنی داشته باشد ( .)4نتايج مطالعات انجام شده در

آنچه در بخشهای اتاق عمل رايج است ،چیزی متفاوت

ايران و جهان نیز مويد آن است که رعايت بهداشت

از يافتههای مطالعات موجود است .در کشور ما هنوز

دست پرسنل قادر به کاهش و به حداقل رساندن شانس

استفاده از محلولهای الکلی جايگزين بتادين نشده است

عفونتها شده و از تحمیل بار اقتصادی به مراکز درمانی و

و همچنان جهت اسکراب و پرپ قبل از عمل از بتادين

مددجويان میکاهد (.)5

استفاده میشود و افراد تیم بهداشتی همچنان به بتادين و

انتخاب ماده ضدعفونی اثربخش و موثر

کارايی آن معتقدند و محلولهای الکلی را نمیپذيرند؛

بهمنظور آمادهسازی ناحیه عمل میتواند بر اساس

بنابراين در يك مطالعه میتوان به شناخته شدن اثرات

مطالعه و بررسی نتايج آزمايشگاهی و انجام کشت و

بهتر يك محلول کمك کرد.

شمارش کلنیهای موجود روی پوست باشد .بر اين
اساس

انجمن

کنترل

عفونتهای

روش بررسی:

بیمارستانی

International Nosocomial Infection Control Consortium
( (INICCکلرهگزيدين  %4و بتادين  %10را پیشنهاد

اين مطالعه يك کار آزمايی بالینی دوسويه کور
میباشد که در آن بیماران کانديدای عمل جراحی

میکند؛ گرچه موادی که برای اين منظور قابلاستفاده

دست مورد مطالعه قرار گرفتند .در اين مطالعه بیماران با

هستند متنوعاند ،اما محلول بتادين ()Povidon-Iodine

گرفتن رضايت قبلی و نمونهگیر از نوع ماده مصرفی

شناختهشدهترين و پرکاربردترين آنها بوده است (.)6

آگاه نبودند .مطالعه از شهريور سال  1392لغايت آبان

در مطالعه تانر تفاوت آماری قابلتوجهی به نفع استفاده

ماه  1392در بیمارستان کاشانی اصفهان انجام شد .برای

از کلرهگزيدين بعد از  2ساعت در جلوگیری از رشد و

يکسانسازی نمونهها جامعه پژوهش را بیماران تحت

ازدياد میکروبها در اثر اين مواد ضدعفونی وجود

عمل جراحی الکتیو دست تشکیل میدادند که شرايط

داشت؛ بنابراين کلرهگزيدين الکلی در پیشگیری از

ورود به مطالعه را داشتند .معیار ورود به مطالعه شامل

بروز عفونت محل جراحی موثرتر است .بهطورکلی اين

تمام بیماران مرد يا زن کانديد عمل جراحی دست بودند

مطالعه نشان داد که الکل موجود در کلرهگزيدين بروز

که در ناحیه دست دارای زخم باز يا حساسیتهای

عفونت محل جراحی را بهطور قابلتوجهی نسبت به يد

پوستی نبودند .حجم نمونه با استفاده از ضريب اطمینان

کمتر میکند ( .)7متاآنالیزهای انجام شده در مورد

 %95و با استفاده از فرمول حجم نمونه (،Z1=1/96

مقايسه اثرات اين دو ماده بر محل جراحی نشان میدهد

 Z2=0/84و  32 ،)d=0/8sنفر تعیین شد.

که کلرهگزيدين در مقايسه با بتادين تأثیر بیشتری دارد.

2

2

Z2) × 2s

اين بررسی نشان میدهد که کلرهگزيدين در محل عمل

(Z1 +

d2

جراحیهای تمیز و تمیز تا آلوده در کنترل عفونت

=n

موثرتر است؛ اما در مورد اثر آن در مورد زخمهای

جهت انتخاب بیماران ،از عدد  1تا  64بر روی

آلوده بررسی نشده است ( .)9،8در مطالعهای بر روی

برگههای کوچکی نوشته شد و داخل جعبهای قرار

 1147بیمار تحت سزارين نشان داده شد که استفاده از

گرفت .هر بیمار قبل از ورود به اتاق عمل يك عدد از

کلرهگزيدين و بتادين هردو موجب کاهش خطر

داخل جعبه خارج میکرد؛ درصورتیکه عدد مورد نظر
82

مجله بالینی پرستاری و مامایی /دوره  ،6شماره  /2تابستان 1396

زوج بود ،بیمار با بتادين و درصورتیکه عدد مورد نظر

الزم به ذکر است که به اين جهت جراحی

فرد بود ،بیمار با محلول الکلی کلرهگزيدين قبل از عمل

دست در اين تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که

جراحی پرپ اولیه میشد و تحت مطالعه قرار میگرفت.

در ضدعفونی دستها بايد ماده وسیع ضد میکروبی

نمونهگیری تا تکمیل تعداد نمونه که بر اساس فرمول

وجود داشته و سريع االثر باشد .پس از تکمیل

مقايسه میانگین بود ،در هر گروه ادامه يافت .کلیه

نمونهگیری برای مقايسه متغیرهای کیفی از آزمون کای

بیماران برای ورود به مطالعه فرم رضايت آگاهانه را

اسکور و در صورت لزوم آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

مطالعه و تأيید نمودند.

برای مقايسه متغیرهای کمی آزمونهای  tمستقل و آنالیز
واريانس يا مشاهدات تکراری استفاده شد.

روش کار به اين صورت بود که با انجام پرپ
توسط پرستار سیرکولر ،پرپ اولیه در  32نفر بهصورت
سنتی از پرپ بتادين  %7/5به مدت  5-10دقیقه استفاده

يافتهها:

میشد .در گروه دوم  32نفر از محلول الکلی استفاده

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین سن در

شد که در دو مرحله محلول روی موضع عمل پاشیده

گروه کلرهگزيدين  30/4±14/7در گروه بتادين

میشد و با توجه به توصیه شرکت سازنده در هر بار

 30/2±14/1میباشد ()P=0/960؛ همچنین آزمون کای دو

 30ثانیه صبر کرديم تا پوست کامال خشك شود و

نشان داد که توزيع فراوانی جنس و نوع عمل جراحی

سپس در پايان پرپ توسط تکنسین آزمايشگاه از محل

در دو گروه اختالف را معنیدار نشان نمیدهد

نمونه کشت برداشته شد .پرپ ثانويه يا رنگ کردن

( .)P=0/250،P=0/560آزمون تی مستقل نیز نشان داد

ناحیه در هردو گروه يکسان و با بتادين ( %10سبز) بود.

میانگین تعداد کلنی باکتریها قبل از مداخله اختالف

جهت کشت از محیط ((Tryptose Soya Broth= TSB

معنیداری ندارد ( .)P=0/240بهطوریکه تعداد کلنی در

در تیوب با استفاده از اسپاچوالی استريل نمونه کشت

گروه کلرهگزيدين ( )19900±2304و در گروه بتادين

گرفته شد (محیط کشت بهصورت آماده از آزمايشگاه

( )16069±2202بود .بعد از پرپ میانگین تعداد باکتری در

تهیه گرديد) و بعد در آزمايشگاه در همان محیط يا

نمونه کلرهگزيدين بهطور معنیداری کمتر از بتادين بود

محیط بالدآگار رشد داده شد .تعداد کلنیهای رشد

( .)P<0/001بهطوریکه تعداد کلنی در گروه کلرهگزيدين

کرده بر اساس سی آی يو در هر بشقاب شمارش

به صفر و در گروه بتادين به ( )11276±6882کاهش يافت؛

گرديد .اين مراحل دقیقا در يك عمل جراحی حدود

اما در پايان عمل میانگین تعداد باکتری در دو گروه يکسان

 1/5ساعت انجام گرفت تا میزان ماندگاری اثر ماده

بود و تفاوت معنیداری نداشت ( )P=0/770و تعداد رشد

مورد نظر در اين زمان به دست آيد.

کلنی در گروه کلرهگزيدين ( )5550±1646و در گروه
بتادين ( )4924±1436بود.

دفعات نمونهگیری میکروبی شامل سه مرحله
بود :قبل از پرپ از محل عمل جراحی دست نمونهگیری

آزمون آنالیز واريانس با مشاهدات تکراری

جهت شمارش میکروبی در هر دو گروه انجام گرديد.

نشان داد که در گروه کلرهگزيدين میانگین تعداد

سپس پرپ به روشی که بیان شد انجام گرديد و

باکتری در سه زمان يکسان نبوده است؛ ولی در پايان

بعدازآن مجددا نمونهگیری از موضع عمل انجام گرديد

هم بهطور معنیدار کمتر بوده است ( .)P<0/001در

و جهت مقايسه میزان ماندگاری اثر محلول ضدعفونی

گروه بتادين نیز اين آزمون نشان داد که میانگین تعداد

کننده  1/5ساعت بعد از شروع عمل مجددا نمونهگیری

باکتری در سه زمان بهطور معنیدار کمتر شده است

انجام گرفت (در پايان عمل).

(( )P<0/001جدول شماره .)1
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اثیر پرپ با بتادین و کلرهگزیدین بر شمارش میکروبی

جدول شماره  :1مقایسه ميانگين تعداد کلنی باکتریها در زمانهای مختلف در دو هر گروه و بين دو گروه
گروه کلرهگزیدین

زمان

P

گروه بتادین

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

19900

2304

16069

2202

0/240

بعد از پرپ

0

0

11276

6882

>0/001

پایان عمل

5550

1646

4924

1436

0/770

قبل از آمادهسازی

آزمون  tمستقل.

تعداد کلنی باکتری ها بعد از پرپ در گروه

مجددا میانگین تعداد باکتری در دو گروه تفاوت

کلرهگزيدين به طور معنی داری کمتر از بتادين است

آماری معنی داری نداشته است (( )P=0/770نمودار

و میزان باکتری به صفر رسیده؛ اما در پايان عمل

شماره .)1

نمودار شماره  :1ميانگين تعداد باکتری در دو گروه در زمانهای مختلف

بحث:
هدف از انجام اين تحقیق مقايسه دو روش

تهاجمی بر روی آن است؛ اما انتخاب آنتیسپتیکی که

ضدعفونی موضع عمل جراحی در بیماران تحت عمل

به بهترين نحوه خطر عفونت را کاهش دهد هنوز مورد

جراحی دست بوده است .علیرغم بسیاری از پیشرفتها

بحث است (.)11

در ضدعفونی محل جراحی ،عفونت محل جراحی يك

نتايج مطالعات انجام شده در ايران و جهان نیز

چالش و مشکل هزينهبر است .ضدعفونی پوست با يك

مويد آن است که کارکنان اتاقهای عمل قادر به

آنتیسپتیك يك عمل استاندارد قبل از هر پروسیجر

کاهش و به حداقل رساندن شانس عفونتها و کنترل
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پیامدهای ناشی از آن ازجمله اشغال تختهای بیمارستانی

میدهد که در مقايسه شمارش میکروبی در هنگام

و تحمیل بار اقتصادی به مراکز درمانی و مددجويان

اسکراب دست ،محلولهای با پايه الکلی موثرتر از

میباشند ( .)4انجمن کنترل عفونتهای بیمارستانی

کلرهگزيدين میباشد ( .)15اين مطالعه نتیجهای متناقض

( )2005کلرهگزيدين  %4و بتادين  %10را برای

با مطالعه موجود دارد؛ بنابراين انجام مطالعات با حجم

ضدعفونی محل جراحی پیشنهاد میکند ( .)5مطالعه

باالتری مورد نیاز است .به دلیل داشتن نمونههايی با

 Yeungو همکاران نشان داد که در مقايسه دو محلول

جراحی در يك اندام خاص آنها از بین افراد با جراحی

فوق در جراحی پروستات ،میزان کشت مثبت بعد از

دست انتخاب شدند .بههرحال نمونه فلور میکروبی در

پرپ در گروه کلرهگزيدين  %8درحالیکه در گروه

نواحی مختلف بدن متفاوت است و انتخاب يك محل

بتادين  %32بوده است .با توجه به نداشتن عوارض

خاص جهت دقت در مطالعه بوده است ( .)16همچنین

اضافی با مصرف اين ماده ،نويسنده پیشنهاد میکند در

در کشور ما چنین موضوعی مورد بررسی قرار نگرفته

جراحی اين ناحیه از محلول کلرهگزيدين استفاده

بود و البته قابلذکر است که تجربه نشان میدهد که در

شود ( .)12مطالعه فوق هم راستا با مطالعه حاضر استفاده

کشور ما هنوز استفاده از محلولهای الکلی جايگزين

از محلول کلرهگزيدين را توصیه مینمايد .در مطالعه

بتادين نشده است و همچنان جهت اسکراب و پرپ قبل

 Tannerو همکاران بعد از  2ساعت استفاده تفاوت

از عمل از بتادين استفاده میشود و افراد تیم بهداشتی

آماری قابلتوجهی به نفع کلرهگزيدين در جلوگیری از

همچنان به بتادين و کارايی آن معتقدند و محلولهای

رشد و زيادشدن میکروبها وجود داشت؛ بنابراين

الکلی را نمیپذيرند که در اين مطالعه نیز به اين هدف

کلرهگزيدين الکلی در پیشگیری از بروز عفونت محل

دست يافتیم .بههرحال میزان بروز تحريك و حساسیت با

جراحی موثرتر است .بهطورکلی اين مطالعه نشان داد که

محلول کلرهگزيدين نادر است ( .)17همچنین مطالعه

الکل موجود در کلرهگزيدين بروز عفونت محل جراحی

وسیع در مورد محلول با پايه الکلی نشان میدهد که

را بهطور قابلتوجهی نسبت به يد کمتر میکند (.)7

خطر عفونت را به میزان  %50نسبت به بتادين در محل

مطالعه فوق هم راستا با مطالعه ما میباشد و اثر بهتر

گذاشتن کاتتر بیشتر کاهش میدهد ( .)18کلرهگزيدين

کلرهگزيدين را تأيید میکند .کلرهگزيدين الکل نسبت

يك ماده ايمن و موثر در کنترل عفونت بعد از جراحی

به پويدين آيدون فعالیت ضدمیکروبی سريعتری را

است .مطالعه  Edmistonو همکاران در بررسی میزان

داراست .نتايج نشان میدهد کلرهگزيدين برای مراقبت

عفونت بعد از عمل نشان میدهد میزان عفونت در پرپ

از کتتر عروقی ،بروز عفونتهای خونی را به میزان

با کلرهگزيدين به ترتیب  %7و  %4/1در هفته اول و دوم

قابلتوجهی در بیماران کاهش میدهد .استفاده از

بعد از عمل بوده درحالیکه اين میزان در پرپ با بتادين

کلرهگزيدين يك وسیله ساده و موثر برای کاهش

 %14/1و  %4/4در هفته اول و دوم بعد از عمل بوده

عفونتهای وابسته به کتتر عروقی است ()11؛ بنابراين

است؛ بنابراين به نظر میرسد توصیه به استفاده از اين

به نظر میرسد بهتر است برای جلوگیری از خطر عفونت

محلول در کاهش خطر عفونت بعد از عمل نیز میتواند

محل عمل به جای پويدون آيدون از کلرهگزيدين

موثر باشد ( .)19همچنان که نتايج مطالعه حاضر نشان

بهعنوان آمادهسازی محل عمل استفاده شود ( .)13از

داد ،استفاده از اين محلول در آمادهسازی قبل از عمل

طرفی تنتوريد سمی و حساسیت آور است؛ ولی سمیت

موثرتر از بتادين است .بههرحال اين مطالعه به موارد

کلرهگزيدين بسیار نادر است .جذب سیستمیك يد

عفونت بعد از عمل جراحی نپرداخته است و توصیه

میتواند عملکرد تیروئید در نوزادان با وزن کم را تغییر

میشود مطالعهای با بررسی اثربخشی پرپ بر عفونتهای

دهد ( .)14مطالعه متا آنالیز  Hsiehو همکاران نشان

بعد از عمل انجام گیرد.
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اثیر پرپ با بتادین و کلرهگزیدین بر شمارش میکروبی

:نتیجهگیری
استفاده از اين محلول در بخش های اتاق عمل توصیه

ضدعفونی با بتادين هرچند میزان باکتری را

.می گردد

به طور معنی داری کاهش می دهد؛ ولی کلرهگزيدين
 البته،میزان باکتری بعد از پرپ را به صفر می رساند
در پايان عمل میزان باکتری در دو گروه تقريبا

:تشکر و قدردانی
مقاله حاضر حاصل طرح تحقیقاتی است که

مساوی می شود و نشان می دهد که کلرهگزيدين

با حمايت مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با

 ولی با.خاصیت ضدعفونی بسیار قوی و سريع دارد

 میباشد و در مرکز کار292068 شماره کمیته اخالق

توجه به اين نکته که در انتها میزان باکتری تقريبا

 درمان و آموزش،آزمايی بالینی وزارت بهداشت

مساوی می شود ممکن است میزان ماندگاری

 به ثبتIRCT2015031121431N1 پزشکی به شماره

کلرهگزيدين طوالنی نباشد که اين موارد نیاز به

 پژوهشگران مراتب سپاس و قدردانی.رسیده است

.مطالعات بیشتری دارد

خود را از آقای مهندس حسن زاده مشاور آمار و

:کاربرد يافته های پژوهش در بالین

همچنین پرسنل محترم اتاق عمل ارتوپدی و
آزمايشگاه بیمارستان آيت اله کاشانی اصفهان و کلیه

 اگر در اعمال جراحی،نتايج اين پژوهش نشان داد

بیمارانی که در اين طرح تحقیقاتی ما را ياری نمودند

کوتاهمدت از کلرهگزيدين بهعنوان ضدعفونیکننده

.صمیمانه سپاسگزاريم

 نتیجه بهتری خواهد داشت؛ بنابراين،استفاده شود
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Background and aims: One of the most important health procedures to control nosocomial
infections is skin disinfection. This action is absolutely necessary to disinfect the skin before
surgery. This action reduces the nosocomial infections significantly. Regarding the importance of
this subject, in this study, two surgical areas: Preps with Betadine and Chlorhexidine has been
compared.
Methods: This study was three stages, double-blind clinical trial that was performed on sixtyfour patients who was electively candidate for hand surgery and randomly divided into two
Povidone iodine 7.5% and Chlorhexidine groups. Sample for culturing was obtained from area,
before, and after prep, and after operation. Data were recorded in checklist and analyzed using
independent t-test, chi-square, and repeated measure of ANOVA.
Results: Results show that bacterial levels significantly reduced and reached to zero when
preparation of skin was based on chlorhexidine formulation (P=0.001). In the povidone iodine
group the mean number of bacteria was reduced significantly (P=0.001) in three times. The
average number of bacteria after preparation with chlorhexidine significantly reduced when
compare to Povidone iodine, but after operation it not significant between two groups (P=0.770).
Conclusion: Although using antiseptic before surgery is essential, choosing the right solution in
some cases faced with challenges. Chlorhexidine in prep before surgery could safely reduce the
amount of bacteria. This study recommended using chlorhexidine rather than povidone iodine in
surgical procedures, because it is more effective to reduce the number of skin surface bacteria.
Keywords: Chlorhexidine, Povidone-Iodine, Surgical Scrubbing.
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