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Background and Aims: The cell phone has played a significant role in the transmission of microbial
contamination as a public tool. The present study was conducted to determine the degree of contamination of
mobile phones of students and staff of the dental school of Isfahan University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In a cross-sectional study, 60 samples were taken from 60 cell phones belonging to
students, staff and faculty members of the Isfahan Dental School, the samples were cultured in the laboratory for
microbial contamination of the phone. The behavioral characteristics of the subjects were also determined using a
cell phone special questionnaire. Data were analyzed by SPSS version 24 using descriptive statistics, one-way
AVONA, T-test and Chi square.
Results: Among the 60 cultured samples, 11 (18.3%) did not grow any bacteria. In 31 cases (51.7%),
Staphylococcus epidermidis, 14 cases (23.3%) Staphylococcus aureus susceptible to methicillin and in 4 (6.7%)
methicillin resistant staphylococcus aurous were grown. The mean of bacteria colonization was 18±12.2 and there
was not any relation between the colonization and kind of bacteria (P=0.78) and studied groups (P=0.43). Also,
there was a significant difference between the sanitary conditions and the type of bacteria grown in the culture
medium (P=0.04).
Conclusion: According to the results of the study, the cell phones belonging to the students, lecturers and faculty
staff were contaminated by harmful bacteria such as staph aurous. These bacteria are the most important of
nosocomial infections and may be led to a wide areas of infections from simple to serious types.
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بررسي ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و كاركنان و هيئﺖ علمي دانشكده دندانپزشكي ...

دكتر فيروزه نيلچيان و همكاران

چكيده
زمينه و هدف :گوشي تلفﻦ همراه به عنوان يك ابزار عمومي نقش قابل توجهي در انتقال آﻟودگيهاي ميكروبي پيدا كرده اسﺖ .مطاﻟعه حاضر با هدف تعييﻦ
ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و كاركنان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد.

روش بررسي :در يك مطاﻟعه مقطعي ،از  ٦٠گوشي تلفﻦ همراه متعلق به دانشجويان ،كاركنان و اعﻀاي هيأت علمي دانشكده دندانپزشكي اصفهان،
به صورت تصادفي نمونه تهيه شده و جهﺖ تعييﻦ آﻟودگي ميكروبي گوشي ،نمونهها در محيط آزمايشگاه كشﺖ داده شد .همچنيﻦ خصوصيات رفتاري افراد مورد
مطاﻟعه در مورد استفاده از تلفﻦ همراه ،با استفاده از پرسشنامه تعييﻦ شد .دادههاي مطاﻟعه بعد از جمع آوري وارد نرم افزار  SPSSنﺴﺨه  ٢٤شده و مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفﺖ .دادههاي توصيفي به صورت و تحليل دادهها با آزمونهاي آماري كاي اسكوير T-test ،و آناﻟيز واريانس يك طرفه ،انجام گرفﺖ.
يافتهها :از  ٦٠نمونه كشﺖ داده شده ،در  ١١نمونه ) (%١٨/٣هيچ باكتري رشد نكرد .در  ٣١مورد ) (%٥١/٧استاف اپيدرميديس ،در  ١٤مورد )(%٢٣/٣

استاف اورئوس حﺴاس به متي سيليﻦ و در  ٤مورد ) (%٦/٧استاف اورئوس مقاوم به پني سيليﻦ رشد نمود .ميانگيﻦ تعداد كلني در نمونههاي مورد بررسي ±١٢/٢
 ١٨عدد بود و ميانگيﻦ تعداد كلني بر حﺴب نوع باكتري ) (P=٠/٧٨و گروه مطاﻟعه ) (P=٠/٤٣اختﻼف معنيدار نداشﺖ .بيﻦ رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي و نوع باكتري
رشد كرده در محيط كشﺖ اختﻼف معنيدار وجود داشﺖ ).(P=٠/٠٤

نتيجهگيري :برابر نتايج به دسﺖ آمده از مطاﻟعه ما ،تلفﻦ همراه دانشجويان ،هيئﺖ علمي و كاركنان داراي باكتريهاي مﻀري مانند استافيلوكوك اپيدرميديس،
استاف اورئوس و  MRSAهﺴتند كه از مهمتريﻦ عوامل عفونﺖهاي با منشاء محيطهاي درماني ميباشند و ميتوانند گﺴتره وسيعي از عفونﺖهاي ساده تا
عفونﺖهاي تهديد كننده حيات را شامل شوند.
كليد واژهها :تلفﻦ همراه ،آﻟودگي ميكروبي ،دانشجوي دندانپزشكي
وصول ٩٦/١٢/١٨:اصﻼح نهايي ٩٧/٠٨/٠١ :تأييد چاپ٩٧/٠٨/١٠:

مﻘدمه

منبع عفونﺖ ممكﻦ اسﺖ اگزوژن مانند هوا ،تجهيزات دندانپزشكي،
دسﺖ جراح وكاركنان ديگر و يا اندوژن مانند فلور بدن فرد عمل كننده

امروزه تلفﻦ همراه به شايعتريﻦ ابزارها در دسﺖ انﺴان تبديل شده

باشد ).(٦

و به علﺖ تماس مكرر سطوح گوشي تلفﻦ همراه با دسﺖ و محيط ،ايﻦ
ابزار به يكي از شايعتريﻦ منابع ميكروبي تبديل شده اسﺖ ) .(١از طرف

ﻼ انجام گرفته،
در حيطه دندانپزشكي در بيشتر مطاﻟعاتي كه قب ً

ديگر به علﺖ اينكه تلفﻦهاي همراه ،به ندرت تميز ميشود ،بار

انتقال عفونﺖ از بيمار به دندانپزشك مورد توجه واقع شده و غاﻟب ًا نقش

ميكروبي آن بﺴيار باﻻ بوده و در برخي موارد ،باكتريهاي بيماري زاي

وسايل و تجهيزات دندانپزشكي در انتقال عفونﺖ ،مطرح بوده اسﺖ )(٦

مهم همچون استافيلوكوك اورئوس ،اشرشياكوﻟي ،سودوموناس و

و تأثير وسايل و تجهيزات غير پزشكي از جمله گوشيهاي تلفﻦ همراه

كلپﺴيﻼ بر روي آن رشد ميكنند ) .(٢كاركنان دندانپزشكي نيز مﺴتثني

كه دائماً توسط دندانپزشك و دستياران دندانپزشكي ﻟمس ميگردد،

از ايﻦ پديده نبوده و گوشيهاي همراه آنان ميتواند به عنوان يك منبع

كمتر مورد توجه قرار گرفته اسﺖ .ﻟذا مطاﻟعه حاضر با هدف تعييﻦ

باﻟقوه عفونﺖ براي خودشان و بيماران مطرح باشند.

ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و كاركنان دانشكده

دندانپزشكان و دستياران دندانپزشكي در حيﻦ كار نيز به طور
مكرر با گوشي تلفﻦ همراه خود در تماس هﺴتند و در صورتي كه

روش بررسي

باكتريهاي بيماري زا بر روي گوشي تلفﻦ همراه وجود داشته باشد،
ميتواند موجب انتقال عفونﺖ از طريق خون و بزاق به بيماران گردد،

ايﻦ مطاﻟعه يك مطاﻟعه توصيفي مقطعي ميباشد كه در سال

در حاﻟي كه هيچ دستوراﻟعمل در دسترسي براي تميز كردن آنها در

 ١٣٩٥در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام

استانداردهاي بيمارستاني وجود ندارد ).(٣

شد .جامعه هدف مطاﻟعه ،نمونههاي گرفته شده از گوشي تلفﻦ همراه
دندانپزشكان و دانشجويان دندانپزشكي دانشكده مذكور بودند.

تلفﻦهاي همراه به يك پناهگاه باﻟقوه براي پاتوژنها و يك منبع
اگزوژن عفونﺖ بيمارستاني تبديل شده اسﺖ ) (٤و پس از تماس با

معيارهاي ورود به مطاﻟعه شامل :عﻀو هيأت علمي و يا دانشجوي

مريض ميتواند موجب انتقال آﻟودگيهاي متقاطع باكتريايي شود ).(٥

دندانپزشكي شاغل به كار يا تحصيل در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه
١٦٨
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دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد.

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
علوم پزشكي اصفهان در سال  ،١٣٩٥دارا بودن گوشي تلفﻦ همراه كه

براي باسيلهاي گرم منفي تﺴﺖهاي اكﺴيداز ،تﺴﺖ ،OF

حداقل  ٣ماه مورد استفاده قرار گرفته باشد ،عدم ابتﻼ به هر نوع

تﺴﺖهاي  ،TSIتوانايي توﻟيد گاز و  SH2اندول سيترات و اوره و

بيماري عفوني در زمان مطاﻟعه و موافقﺖ فرد براي شركﺖ در مطاﻟعه

همچنيﻦ حركﺖ باكتري در نظر گرفته شد .تعييﻦ مقاومﺖ احتماﻟي

بود .همچنيﻦ نمونه نامناسب اخذ شده از گوشي تلفﻦ همراه و گزارش

ايزوﻟههاي استافيلوكوكوس اورئوس و استافيلوكوكوس اپيدرميس به

نتيجه مشكوك از رشد ميكروبي به عنوان معيار خروج از مطاﻟعه در نظر

آنتي بيوتيك متي سيليﻦ )سويههاي  (MRSA, MRSEطبق پروتكل

گرفته شد.

استاندارد  CLAI2017صورت گرفﺖ.

حجم نمونه مورد نياز مطاﻟعه با استفاده از فرمول برآورد حجم

به افرادي كه وارد طرح شدند چك ﻟيﺴتي داده شد تا مشﺨصات

نمونه جهﺖ مطاﻟعات شيوع و با در نظر گرفتﻦ سطح اطمينان ،%٩٥

دموگرافيك خود شامل شغل ،سﻦ ،جنس و سپس سﺆاﻻتي از جمله

شيوع آﻟودگي ميكروبي گوشي تلفﻦ همراه كه حدود  %٨١بر آورد شده

اينكه آيا تلفﻦ همراه خود را با ماده خاصي ضد عفوني ميكنند ،چند بار

) (٧و پذيرش ميزان خطاي  ٠/١به تعداد  ٦٠نمونه برآورد گرديد.

درماه تلفﻦ همراه خود را تميز ميكنند و آيا قبل و بعد از استفاده از
تلفﻦ همراه دسﺖ خود را شﺴتشو ميدهند ،پرسيده شد.

جهﺖ انجام مطاﻟعه حاضر ،از ميان دانشجويان عمومي ،هيئﺖ
علمي و پرستاران كه در بﺨشهاي مﺨتلﻒ دانشكده مشغول به كار

دادههاي مطاﻟعه بعد از جمع آوري وارد نرم افزار  SPSSنﺴﺨه ٢٤

بودند ٦٠ ،تلفﻦ همراه با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتﺨاب

شده و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفﺖ .دادههاي توصيفي به

شدند .از دانشجويان و كاركناني كه به طور مﺴتقيم با بيماران ارتباط

صورت تعداد ،درصد ،ميانگيﻦ و انحراف معيار در قاﻟب نمودار و جدول

داشته و تمايل به شركﺖ در طرح داشتند استفاده شد .تلفﻦهاي

ارائه شده و تحليل دادهها با آزمونهاي آماري كاي اسكوير T-test ،و

همراهي كه كمتر از  ٣ماه از زمان استفاده آنها ميگذشﺖ از مطاﻟعه

آناﻟيز واريانس يك طرفه ،انجام گرفﺖ .در ايﻦ مطاﻟعه سطح معنيداري

خارج شدند.

 P<٠/٠٥در نظر گرفته شد.

جهﺖ نمونه گيري ،سوآپ پنبهاي استريل را با استفاده از نرمال

يافتهها

ساﻟيﻦ استريل مرطوب كرده و بر روي سطح مشﺨصي
دستان استفاده كنندگان قرارداشﺖ كشيده ميشد .سپس سواپ سريع ًا

دانشجويان دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي

بر روي محيطهاي بﻼد آگار )جهﺖ جداسازي باكتريهاي گرم منفي و

اصفهان مورد بررسي قرار گرفﺖ .ميانگيﻦ سﻦ افراد مورد مطاﻟعه

گرم مثبﺖ( و محيط ) EMBجهﺖ جداسازي باسيلهاي گرم منفي

 ٣٤/١١±٢سال با دامنه  ٢٠-٦٦سال بود ١٦ .نفر ) (%٢٦/٧از افراد

خانواده انتروباكترياسه( كشﺖ داده شد .پليﺖهاي مذكور در مرحله بعد

مورد مطاﻟعه مرد و  ٤٤نفر ) (%٧٣/٣زن بودند .همچنيﻦ  ٢٠نفر

در انكوباتور  ٣٧درجه سانتي گراد به مدت  ٢٤ساعﺖ قرار داده ميشد

) (%٣٣/٣دانشجو ٢٤ ،نفر ) ٤٠مرد( كادر پزشكي و  ١٦نفر )(٢٦%/٧

).(٧

هيأت علمي بودند.
براي تشﺨيص اوﻟيه نمونهها ابتدا كلنيهاي رشد يافته شمارش

برابر جدول  ،١از  ٦٠فرد مورد مطاﻟعه ٢٠ ،نفر ) (%٣٣/٣اصﻼً

ميگرديد و كلنيها ابتدا بر اساس مورفوﻟوژي ظاهري كلني و سپس

تلفﻦ همراه خود را تميز نميكردند ٣٤ ،نفر ) (%٥٦/٧گاهي و  ٦نفر

بر اساس مورفوﻟوژي ميكروسكپي و رنگ آميزي گرم به دو گروه گرم

) (%١٠هميشه با مواد ضد عفوني تلفﻦ همراه خود را تميز ميكردند.
در مورد پاسخ به تلفﻦ همراه در حيﻦ كار ٣٦ ،نفر ) (%٦٠بدون

مثبﺖ و منفي تقﺴيم ميشدند.
براي تعييﻦ نوع جنس و گونه باكتري براي كوكﺴيهاي گرم

دستكش ٣ ،نفر ) (%٥بدون دستكش و بعد از ضد عفوني دسﺖها و

مثبﺖ تﺴﺖهاي كاتاﻻز ،كواكوﻻز  ،DNaseمحيط مانيتولساﻟﺖآگار و

 ٤نفر ) (%٦/٧بدون خارج كردن دستكش به تلفﻦ پاسخ ميداده و ١٧

همچنيﻦ از ديﺴك نيوبيوسﻦ استفاده گرديد.

نفر ) (٢٨%/٣به تلفﻦ همراه پاسخ نميدادند.
١٦٩
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) ٢×٢سانتيمتر( از نواحي تلفﻦ همراه كه در معرض تماس بيشتر با

در ايﻦ مطاﻟعه  ٦٠گوشي موبايل اعﻀاي هيأت علمي و

بررسي ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و كاركنان و هيئﺖ علمي دانشكده دندانپزشكي ...

دكتر فيروزه نيلچيان و همكاران

جدول  -١توزيع فراواني رعايت موازين بهداشتي در استفاده از تلفن همراه در حين كار

سؤاﻻت
استفاده از مواد ضد عفوني براي تميز كردن تلفﻦ همراه

تميز كردن تلفﻦ همراه در ماه

پاسخ به تلفﻦ همراه در حيﻦ كار

كار با اپليكشيﻦ اجتماعي در حيﻦ كار

استفاده از تلفﻦ همراه قبل از شروع به كار
نزديكي تلفﻦ همراه با وسايل كار

گزينهها

تعداد

درصد

هميشه
گاهي
ﻼ
اص ً
هميشه
گاهي
ﻼ
اص ً
پاسخ نميدهم
بدون دستكش وبعد ضد عفوني دسﺖها
بدون دستكش
بدون خارج كردن دستكش
پاسخ نميدهم
بدون دستكش و بعد ضد عفوني دسﺖها
بدون دستكش
بدون خارج كردن دستكش
خير
بلي ،بدون دستكش
بلي بدون تعويض دستكش
خير
بلي

٦
٣٤
٢٠
٢٤
٢١
١٥
١٧
٣
٣٦
٤
٣٨
١
١٨
٣
٢١
٣٥
٤
١٧
٤٣

١٠
٥٦/٧
٣٣/٣
٤٠
٣٥
٢٥
٢٨/٣
٥
٦٠
٦/٧
٦٣/٣
١/٧
٣٠
٥
٣٥
٥٨/٣
٦/٧
٢٨/٣
٧١/٧

در خصوص استفاده از اپليكشﻦهاي مجازي در حيﻦ كار ١٨ ،نفر

 ٧/٢±٢٧/٧با دامنه  ١-١٣بود .بر حﺴب امتيازبندي مذكور ،درصد

) (%٣٠بدون دستكش در حيﻦ كار ١ ،نفر ) (%١/٧بدون دستكشﻦ و بعد

امتياز رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي  ٥٥/٩±٢٠/٧درصد با دامنه %٧/٧-١٠٠

از ضد عفوني و  ٣نفر ) (%٥بدون خارج كردن دستكش با اپليكشﻦهاي

بود .بر حﺴب نتايج حاصله ،رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در استفاده از تلفﻦ

مجازي كار ميكردند و  ٣٨نفر ) (%٦٣/٣در حيﻦ كار از اپليكيشﻦهاي

همراه در  ٦مورد ) (%١٠ضعيﻒ )نمره كمتر از  ،(%٢٥در  ١٣مورد

مجازي استفاده نميكردند.

) (%٢١/٧متوسط )امتياز  ،(%٢٥-٥٠در  ٢٧مورد ) (%٤٥مطلوب )امتياز
 (%٥٠-٧٥و در  ١٤مورد ) (%٢٣/٣عاﻟي بود )امتياز باﻻتر از .(%٧٥

در مورد استفاده از تلفﻦ همراه قبل از شروع به كار ٣٥ ،نفر
كردن ،قبل از شروع به كار از تلفﻦ همراه خود استفاده كرده و  ٢١نفر

رشد نكرد .در  ٣١مورد ) (%٥١/٧استاف اپيدرميديس ،در  ١٤مورد

) (%٣٥قبل از شروع به كار از تلفﻦ همراه استفاده نميكردند.

) (%٢٣/٣استاف اورئوس حﺴاس به متي سيليﻦ و در  ٤مورد )(%٦/٧
استاف اورئوس مقاوم به پني سيليﻦ رشد نمود )نمودار .(١

در مورد نزديكي تلفﻦ همراه با وسايل دندانپزشكي ،در  ٤٣مورد

در جدول  ،٢توزيع فراواني نوع باكتري رشد كرده بر حﺴب

) (%٧١/٧تلفﻦ همراه در نزديكي وسائل كار قرار داشته و در  ١٧مورد

ويژگيهاي دموگرافيك بيماران نشان داده شده اسﺖ .بر حﺴب جدول

) (%٢٨/٣تلفﻦ در نزديكي وسايل كار نبود.
با توجه به پرسشنامه مذكور ،حداقل امتياز رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي

مذكور ،نوع باكتري رشد كرده بر حﺴب سﻦ و جنس تفاوت معنيدار

صفر و حداكثر  ١٣بود .ميانگيﻦ امتياز رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي

نداشﺖ ) ،(P=٠/٠٥وﻟي بر حﺴب شغل متفاوت بوده و بيشتريﻦ موارد
١٧٠
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) (%٥٨/٣بدون دستكش و  ٤نفر ) (%٦/٧با دستكش وﻟي بدون تعويض

از  ٦٠نمونه كشﺖ داده شده ،در  ١١نمونه ) (%١٨/٣هيچ باكتري

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران

ميانگيﻦ درصد امتياز رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در موارد عدم رشد
باكتري  ٧١/٣±١٣/٤درصد ،در استاف اپيدرميديس ٥٢/١±١٨/٨
درصد ،در استاف

اورئوس  ٥٤/٤±٢٣/٣درصد و در موارد رشد MRSA

 ٤٨/٢٩±١درصد بوده و بر حﺴب آزمون آناﻟيز واريانس يك طرفه ،بيﻦ
رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي و نوع باكتري رشد كرده در محيط كشﺖ
ارتباط معنيدار وجود داشﺖ ) .(P=٠/٠٤٦نتايج در جدول  ٣نشان داده
شده اسﺖ .ميانگيﻦ تعداد كلني در نمونههاي مورد بررسي  ١٨±١٢/٢با
دامنه  ١-١٠٠عدد بود .ميانگيﻦ تعداد كلني براي باكتريهاي استاف
اپيدرميديس ،استاف اورئوس و  MRSAبه ترتيب ،١٩/١±٤/١
 ١٧/٤±٤/٢و  ١١/٥±٢/٩بود و طبق آزمون آناﻟيز واريانس يك طرفه،

نمودار  -١درصد فراواني نوع باكتري رشد كرده در محيط كشت

ميانگيﻦ تعداد كلوني بر حﺴب نوع باكتري اختﻼف معنيدار نداشﺖ

رشد استاف اورئوس مقاوم به متي سيليﻦ ،با فراواني  ٣مورد در

)) (P=٠/٧٨نمودار  .(٢ميانگيﻦ تعداد كلوني رشد كرده در محيط كشﺖ،

دانشجويان و كمتريﻦ موارد ،مربوط به اعﻀاي هيأت علمي با فراواني

در نمونههاي متعلق به گوشي دانشجويان ،كاركنان و اساتيد به ترتيب

صفر درصد بود .بر حﺴب آزمون كاي اسكوير ،فراواني رشد باكتري

 ١٢/٤±٣/٤ ،١٩/٧±٥/٩و  ٢١/٤±٤/٩بود و طبق آزمون مذكور،

بر حﺴب گروه سني و جنس اختﻼف معنيدار نداشﺖ وﻟي بر حﺴب

اختﻼف معنيداري بيﻦ سه گروه ديده نشد ) .(P=٠/٤٣نتايج در نمودار

شغل تفاوت معنيدار داشﺖ ) .(P=٠/٠١٣بر حﺴب نتايج به دسﺖ آمده،

 ٣نشان داده شده اسﺖ.

جدول  -٣ميانگين و انحراف معيار امتياز رعايت موازين بهداشتي بر حسب نوع باكتري

نوع باكتري

ميانگين امتياز

عدم رشد باكتري
استاف اپيدرميديس
استاف اورئوس

٧١/١٣±٣/٤
٥٢/١٨±١/٨
٥٤/٢٣±٤/٣
٤٨/٢٩±١

MRSA

٠/٤٦

جدول  -٢توزيع فراواني نوع باكتري رشد كرده بر حسب ويژگيهاي دموگرافيك بيماران

متغير

جنس
شغل

عدم رشد
)٢(٨
)٤(٢٣/٥
)٥(٢٧/٨
)٣(١٨/٨
)٨(١٨/٢
)٠(٠
)٧(٢٩/٢
)٤(٢٥

اپيدرميديس
)١٣(٥٢
)٨(٤٧/١
)١٠(٥٥/٦
)٨(٥٠
)٢٣(٥٢/٣
)٩(٤٥
)١٤(٥٨/٣
)٨(٥٠
١٧١

MRSE

MRSA

)٧(٢٨
)٥(٢٩/٤
)٢(١١/١
)٤(٢٥
)١٠(٢٢/٧
)٨(٤٠
)٢(٨/٣
)٤(٢٥

)٣(١٢
)٠(٠
)١(٥/٦
)١(٦/٣
)٣(٦/٨
)٣(١٥
)١(٤/٢
)٠(٠

٠/٣٦
٠/٩٩
٠/٠١٣
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سﻦ

زير  ٣٠سال
 ٣٩-٣٠سال
 ٤٠سال و +
مرد
زن
دانشجو
كادر دندانپزشكي
هيأت علمي

نوع باكتري

P

بررسي ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و كاركنان و هيئﺖ علمي دانشكده دندانپزشكي ...

دكتر فيروزه نيلچيان و همكاران

رسيد.
برابر نتايج به دسﺖ آمده از مطاﻟعه حاضر ،از  ٦٠تلفﻦ همراه
متعلق به كادر دندانپزشكي ،در  %٨١/٧نمونههاي كشﺖ داده شده
باكتري رشد نمود .باكتريهاي رشد كرده در محيط كشﺖ شامل استاف
اپيدرميديس ،استاف اورئوس حﺴاس به متي سيليﻦ و استاف اورئوس
مقاوم به پني سيليﻦ بود كه ايﻦ باكتريها در صورت انتقال به بيماران
به ويژه استاف اورئوس مقاوم به متي سيليﻦ ميتوانند منجر به بروز
عفونﺖهاي جدي در بيماران گردد .از طرف ديگر شيوع باكتريهاي
خطرناك از نظر پزشكي ) (MRSAكه  %٨/٢باكتريهاي رشد كرده
در محيط كشﺖ را تشكيل ميداد ،ميتواند از طريق دسﺖ دندانپزشك
به سيتﺴم گردش خون بيمار وارد شده و زمينه بروز عفونﺖهاي جدي

نمودار  -٢ميانگين و انحراف معيار امتياز رعايت موازين بهداشتي
بر حسب رشد باكتري

مانند سپﺴيس را در بيمار فراهم نمايد ) .(٧به طوري كه  Ulgerو
همكاران ) (٨گزارش داد كه تلفﻦها ميتوانند يك خطر انتقال عفونﺖ
در بﺨش مراقبﺖهاي ويژه باشند و در سال  Raffery ،١٩٨٠و
 (٩) Pancoastايﻦ گزارشها را با مطاﻟعه خود حمايﺖ كردند .موضوع
انتقال عفونﺖ از طريق موبايل در مطاﻟعه  Borerو همكاران )(١٠
گزارش گرديده اسﺖ.
برابر نتايج مطاﻟعه حاضر ،نوع باكتري رشد كرده در محيط كشﺖ
برحﺴب شغل كاركنان دندانپزشكي اختﻼف معنيدار داشﺖ ،بطوري كه
باكتري  MRSAدر تلفﻦ همراه هيچ يك از اساتيد رشد نكرد در
صورتي كه از  ٤مورد عفونﺖ مذكور ٣ ،مورد ) (%٧٥مربوط به
دانشجويان و يك مورد در كاركنان بود .ايﻦ يافته در مطاﻟعه  Palو

نمودار  -٣ميانگين تعداد كلوني بر حسب نوع باكتري

همكاران ) (١١و  Jeskeو همكاران ) (١٢نيز تأييد شده اسﺖ ،به طوري
كه ايشان نشان دادند كه گوشيهاي همراه اساتيد و دانشجوياني كه به

بحث و نتيجهگيري

طور مﺴتقيم با بيماران در تماس بودند نه تنها ميزان آﻟودگي زيادي با

انتقال عفونﺖ از تلفﻦ همراه از بحثهاي روز محافل بهداشتي

سودوموناس و آسينتوباكتر نيز در نمونههاي گرفته شد ،رشد نمود.

اسﺖ و اعتقاد بر ايﻦ اسﺖ كه تلفﻦ همراه به علﺖ استفاده مكرر و عدم
ضد عفوني يكي از مهمتريﻦ منابع آﻟودگي در دسﺖ انﺴان محﺴوب

ميزان آﻟودگي تلفﻦ همراه با باكتريهاي بيماري زا در مطاﻟعه Pal

ميگردد و ايﻦ آﻟودگي ميتواند در كادر پزشكي به ويژه كﺴاني كه با

و همكاران ) (١١نيز گزارش شده و ميزان آﻟودگي در مطاﻟعه ايشان

خون و بزاق بيماران در تماس هﺴتند ،مانند جراحان و دندانپزشكان،

 %٨١/٨گزارش شده و بيشتر ايزوﻟههاي غاﻟب استافيلوكوكوس

موجب انتقال عفونﺖ از پزشك يا دندانپزشك به بيمار گردد .ﻟذا مطاﻟعه

كوآگوﻻز منفي ،استافيلوكوكوس اورئوس ،گونههاي آسينتوباكتر،

حاضر با هدف تعييﻦ ميزان آﻟودگي تلفﻦهاي همراه دانشجويان و

اشريشياكوﻻي ،كلبﺴيﻼ نومونيه ،گونههاي سودوموناس و گونههاي

كاركنان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به انجام

انتروكوكوي بودند.
١٧٢
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باكتريها داشتند ،بلكه باكتريهايي همچون استافيلوكوك اورئوس،

)دوره  ،٣١شماره  ،٣پاييز (١٣٩٧

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني تهران
برابر نتايج مطاﻟعه حاضر ،بيﻦ رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در استفاده

آن در در نمونههاي استاف اورئوس و همچنيﻦ نمونههاي متعلق به

از تلفﻦ همراه در حيﻦ كار و آﻟودگي تلفﻦ همراه ارتباط معنيدار وجود

اعﻀاي هيأت علمي باﻻتر بود كه علﺖ آن ميتواند به مواجهه بيشتر

داشﺖ و در موارد رشد باكتريهاي بيماري زا از جمله  ،MRSAميزان

ايﻦ گروه با منابع آﻟوده كننده به ويژه تماس نزديك با بيماران مﺨتلﻒ

رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در سطح پاييﻦ تري قرار داشﺖ .در مطاﻟعه

در بﺨشها باشد .به عبارت ديگر اعﻀاي هيأت علمي با چرخش در

 Palو همكاران ) (١١نشان داده شده كه موبايلهاي با صفحه ﻟمﺴي

بﺨشهاي مﺨتلﻒ و حﻀور بر باﻟيﻦ بيماران متعدد ،امكان آﻟودگي

آﻟودگي كمتري نﺴبﺖ به موبايلهاي داراي كيبورد دارند و هم چنيﻦ

بيشتري نﺴبﺖ به كاركنان و دانشجويان دارند .قابل ذكر اسﺖ مطاﻟعه

گزارش دادند كه ايﻦ آﻟودگي بيشتر موبايلهاي داراي كيبورد ميتواند

ما با محدوديﺖهايي از جمله كمي حجم نمونه و عدم همكاري تعدادي

به دﻟيل ساختار سطحي پيچيده ايﻦ موبايلها باشند .كه دﻟيل ايﻦ يافته

از اساتيد و دانشجويان مواجه بود .نتايج مطاﻟعه نشان ميدهد كه در

ميتواند به قابليﺖ تميز كردن گوشيهاي ﻟمﺴي مربوط باشد كه در

تلفﻦ همراه دانشجويان و اعﻀاي هيأت علمي ،آﻟودگي ميكروبي وجود

نهايﺖ نشان دهنده رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در استفاده از موبايل

دارد و از آنجايي كه تلفﻦ همراه يك منبع مهم آﻟودگي ميكروبي بوده و

ميباشد .در يك مطاﻟعه كه برروي بانوان مراقب سﻼمﺖ انجام شده

ايﻦ وسيله ميتواند عامل انتقال عفونﺖ از كادر دندانپزشكي به بيمار

نشان داده شده اسﺖ كه كيﻒ دستيها ميتوانند نقش مهمي در انتقال

باشد ،پيشنهاد ميگردد ،اهميﺖ و نقش تلفﻦ همراه ،در انتقال آﻟودگي

آﻟودگي به وسيله تلفﻦهاي همراه هم چنيﻦ افزايش آﻟودگي تلفﻦهاي

در برنامههاي باز اموزي دندانپزشكان مورد توجه قرار گرفته و در

همراهي كه داخل ايﻦ كيﻒ دستيها حمل ميشوند داشته باشند در

بازرسي بهداشتي از مراكز دندانپزشكي نيز موضوع رعايﺖ موازيﻦ

واقع هرگونه وسيله آﻟوده مرتبط با تلفﻦ همراه مثل ﻟوازم جانبي

بهداشتي از تلفﻦ همراه مد نظر قرار گيرد.

تلفﻦهاي همراه كه بوسيله كاركنان مراقب سﻼمﺖ استفاده ميشود

تشكر و قدرداني

ميتواند به راحتي ميكروارگانيﺴمها را بيﻦ كاركنان مراقب سﻼمﺖ و

مطاﻟعه حاضر پايان نامه دانشجويي دكتري عمومي دندانپزشكي

بيماران انتقال دهد ) ،(١٢كه يافتههاي ايﻦ مطاﻟعه نيز مﺆيد نقش

به شماره طرح تحقيقاتي  ٣٩٦٤٥٠در دانشكده داندانپزشكي اصفهان

رعايﺖ موازيﻦ بهداشتي در آﻟودگي تلفﻦ همراه ميباشد.
برابر نتايج به دسﺖ آمده ميانگيﻦ تعداد كلني در نمونههاي مورد

انجام گرفته اسﺖ كه بر خود ﻻزم ميدانيم از حمايﺖهاي دانشگاه علوم

بررسي  ١٨±١٢/٢بود و هر چند كه تعداد كلوني بر حﺴب نوع باكتري

پزشكي اصفهان و معاونﺖ پژوهشي دانشكده دندانپزشكي اصفهان

و شغل نمونههاي مورد بررسي اختﻼف معنيدار نداشﺖ وﻟي ميانگيﻦ

نهايﺖ تشكر را به عمل آوريم.
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