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 :مقدمه

 (Nosocomial pneumonia) پنومومی  یماننتانننن ننتی    

عفمیت پتاایشمم ایه تمنط عماول عفمی  انت که دا  عبتات از

ننننتعت یاا از  84زونت  پییش  یماتا جومد یااتننن ه ج لاا ل  

تشین عفمیت تتیع . پومومی ، 1یسن ش  تنا  یماتا ایدتد و  تمد  

جیژه ج دا یماتاا  تحت تهمیه  هت یماتاننن تی  دا ی م وشا بت

ت امن   %4/7- %6/21تننممآ    اا   که 2ج  3وکتیمک  و  یتتننا

دا افشاد تحننت    اجد ومزا  تنننممآ ج الب ننه ای رننتا و  8ایننازده

. دا 5ج  6هسن وا، یمش ش هم یتتا  وسنن  هتاکثش   وشال   لب که 

وات زوتی  که یماتا تحت تهمیه وکتیمک  انت  تدا یه تغییه از 

این  یتیا جیتتا، یوتیشاین تشتح یزاق ج  کتهم و ااه دهت  یا 

پتکستز  خمدی مد  لفشه دهت  صمات  که دتنم یتعث و  اوش

ج  دهتی للق   هنت دا یتلمه یگمشد. دا ی مدنه ومکشجااانتیمسنننم  

یه   هت ینتیونا کنه ای قنت       اطشاف کنتف لملنه تشاتنننه تداع و   

هنت  تح تی  ااه همای ، خرش ایدتد پومومی  اا افزایم   سنننانت 

تنننا  زونت  یسننن ش ، افزایم    تشج ینتعنث طمیی   1 ج  7دهنناو 

 . 4-15تمدوشگ ج ومش و  %35-55% هت  یهاات   ج افزایموههزی

 وهنت کننتهم  ااهکنتا  ومرش  ،پومومی یونتیشاین پمشنننگمش  از  

. یت تموه 11-13یتتاو یماتاا  هت  یماتان تی  ج وشگ ج ومش هزیوه

هت دا لفشه دهت ،  بل از تداع که  تداع ومکشجاااتیمسننم نییه ا

دهننتی  یننت للق   ز  یننتلمننهننننت پننت  اف ننا،ایم   اتفننتق و 

هزیوه انننت که  ه ا ااو  غمشتهتوا  ج کمیهت  دهتیشننموحلم 

، *1رضا خاتونیعلی، 1حمیده قادری

محمود ، 3، امید بیکی2غالمرضا مرادی
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 چکیده

ت هاف پژجهم لتضش ی  .یتتاجیژه و  هت تشین عفمیت دا ی مپومومی  یماتان تی  تتیع: زمینه

یمزانمم  نتلمن یش ومزا  کلمکشیوتت نایم ج یشوت هت  کلشهگزدین،  ی ارشی ش  دهتیشمیه   وقتیسه

 ایدتم تا.یتک شیتی  کتف لمله تشاته ج یشجز پومومی  دا یماتاا  تحت وشال   لب یتز 

  یژه، یه اج  ت صمص تصتدفج یماتا یس ش  دا ی م وشا بت 165دا این کتا زوتی  یتلمو  : روش ها 

 ،کشیوتت نایم ج یشوت  نتلمن  شاا اشف وا. دا هش اشجه دج یتا دا اجزی  دا نه اشجه کلشهگزدین،

هت ااد کلمی ج تا تا لمله تشاته واا کتف وهت یشان  کلمیمزانمم  یتک شیتی ،ایدتم تا.  دهتیشمیه

 SPSSد یشم افزاا هت جاا. تت زوت  تشخمص، یماتاا  از یرش پومومی  یشان  تایا. دادهاشدیاتاتا  

 .یاتا تدزیه ج تحلمل  وتا تمصمف  ج ان وبتط  یت ان فتده از تاه ج  25 یس ه

کشیوتت ی ،  ینکلشهگزد هت ومزا  کلمیمزانمم  یتک شیتی  دا اشجه)ایحشاف وامتا(  ومتیگمن :یافته ها

 ج  335 × 315( 115 × 315، )355 × 315( 77 × 315) تشتمننب یننه  ینشوننت  نننننتلنمنن     ج  ننننناینم 

 ج کشیونتت ننننایم ی ، .  ومزا  یشجز پومومی  دا اشجه کلشهگزدینعناد یمد  354 × 315( 158 × 315)

یمد. از یرش ومزا  کلمیمزاننمم  ج پومومی ، یمن نننه اشجه    % 1/7ج  % 5/5 ، % 6/3 یه تشتمبیشوت  ننتلمن  

 داا  دیاه یشا.تفتجت  وتا  واو 

دهتیشمیه، یه ومزا  یکست  نبب کتهم تداع یتک شیتی  دا اطشاف کتف لمله نه  هش: نتیجه گیری

هت  وزیما دا یماتاا  وشال   لب تشاته ج یشجز پومومی  تایا. لیا ایدتم دهتیشمیه یت یک  از وحلم 

 تمد. تمصمه و 

 ومومی پ کشیوتت نننایم، یشوت  نننتلمن، تداع یتک شیتی ، کلشهگزدین، ی دهتیشننمیه،  :واژه ها کلید

 یماتان تی 
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ورتلاتت و ااد  دا . 6ج 18تماینا یشجز پومومی  اا کتهم دها و 

هت یه یشانننن  تترمش تش   اننننت که یمماین زومونه ایدتم تننناه  

شوت  ج یکشیوتت ننننایم که ی دا لتل ایا کلشهگزدین پشداخ نه 

ه یه جایس هت  از وشاکز از واله یماتان ت  یسنمتا  دا هم ننتلمن  

ج  شیاامو  شاا اننن فتده وماد کشوتیشننته دایشننگته علمم پزتننک  

هت  دا خصمص تترمش وحلم  کهضان اینا. ییمتز یه یشانن  داا 

 ،یشخ  ورتلاتتدا  .هسننن وا ی نتی  و وت   دهنتیشنننمینه وزیما،   

 ج 6ج  18ه انتتش یمدهت ومرشکلشهگزدین یسنبت یه ننتیش دهتیشمیه  

ج دا  51ج  61تترمش یمشنن ش  داتنن ه انننت کشیوتتی دیگش دا یشخ  

ج یت  یااهیمد  تترمش یکسننتیهت  وزیما  دااا  وحلم  تاااد  یمز،

 . 1ج  7، 17 -17ایاهپومومی  یاات اج  یش که تترمش  این

ورتلاه لتضننش یت هاف وقتیسننه  ومااد یتی،عوتیت یه یت 

ایم ج کشیوتت ن  اای  کلشهگزیاین، ی ارشی ش  نه یمآ وحلم

یشوت  ننتلمن یش ومزا  تداع یتک شیتی  لمله تشاته ج یشجز پومومی   

 .ه انتدا یماتاا  تحت وشال   لب ایدتم اشف 

 :هامواد و روش

کننتا زوننتی  یننتلمو  و  یننتتننننا کننه یننت کننا     فال ، پژجهم

IRCT201207204736N3  هت دا وشکز ربت کتا زوتی 

. وتواه پژجهم تنننتول یماتاا  ه اننننتربت اشدیا ا یتلمو  ایش

کتیایا وشال   لب یتز وشاواه کوواه یه یماتانننن ت   ومزتننن   

یا. این یمد 1371دا نننت  کشوتیشننته  داوتی  اوتم عل )آ(  تننهش

ج وشکز وشال   لب ج  ت ت فات  انننت 253  دااا  یماتاننن ت 

 شجزتموه یه یدا این ورتلاه یت  .یتتاعشجق دا ان ت  کشوتیشته و 

یشجز    دا ورنتلانتت  بل ، تاااد    %66پومومی  ج کنتهم   85%

هت یه اج  (. یامیه%75ی ت  ،%5 لفت ) یفش تاممن اشدیا 165یامیه 

ک  از دا یدا دن شس ای  تب تاه ج یه اج  ت صمص تصتدف  

شول )ی جکشیوتت نایم( ج )ی  ب)کلشهگزدین(،  الفنه اشجه 

ن صنمات که وشتجا  وتا، یت ان فتده از  یای .شاا اشف وا(  ننتلمن 

تس یش انج ، تناتاه تشتمب  یه پژجهشنگش ااا ه داد   SASیشم افزاا 

. داده تنننایا شاا  ورنتلانه   دا یک  از ننننه اشجه هنت یامینه  ،  

، یااتنن ن نننتیقه 14-65نننن یمن هت تننتول وامتاهت  جاجد یامیه

او ، یکوواه ا هت  تضامفایو میتننمم  اخمش، عام جومد یماتا  

عام وصننشف دااجهت  تضننامف کوواه ایاو ، عام جومد ع یم 

یا. یمد هت  دهت  ج دیاا یه عفمیت   نننپمشانننمم ، ج عام ای  

ننننتعت اج  یاا از عال وشال ، یشجز  6خشجج لمله تشاتنننه دا 

لسنتیست یتخمان ه یه دهتیشمیه ج وشگ یماتا، وامتاهت  خشجج  

وته یه طم   5مش  دا لاجد یامیه ا .ینا از ورنتلانه یمد  هنت  یامینه 

 ایدتوما. 

 اخی از پس پژجهشگش اط عتت،  جا واع وهت

دایشگته، ج یمز دایتفت  فوتجا  ج تحقمقتت از واتجیت ودمز

یه ی م وشا بت جیژه یماتان ت   ، تت مایه کام ه اخ ق دایشگته

 هت  جاوا تشایطای  تب یامیه یه یسبت ج وشاواه اوتم عل )آ(

 یمت  هتیامیه یشا  ورتلاه اهااف ای اا دا . یاین وورما،یامد ا اام

وش صتت  وتیا  وحشوتیه پمشاوم  یزم ی ش ج اطاموت  تا

 هتاضتیت  اتهتیه ج وک مب یامیه ج  وا عال یه هت   فشد 

  ومز  داده تا که   هتاخی تا. یه یامیه ورتلاه دا تشکت یشا 

ا )صبح/ تب( ای اا دهت  اجزایه دجیت وشال ، بل از از یک اجز 

ن  ن  از  15خمد اا یت یک لمما    ب تس شم دهوا، نپس 

 لاا ل نپسج  کووارتیمه غشغشه  35   وامن اا یه وات دهتیشمیه

 د مقه از یمتما  یت تس ن دهت  او وتب کووا.   5یه وات 

وشال ، از زوتی  که یماتا جااد ی م وشا بت یانا از  

پشننن تا وحقق یت ، تمنننط نننتعت 84-72تننا یه وات جیژه و 

ن هت  تاممیت انن فتده از دهتیشمیه وشا بت از دهت   ، ومز  دیاه

. یاین یحم که دا ای اا دا اشدیاو اجزاینه دج یتا ایدتم  تننناه، 

 تا ج نپس یت نم پو صنمات یمتز، ننتکشن یشا  یماتا ایدتم   

هت  ا   وامن، ای اا نرمح داخل  ج ومیاه دیا غش ه یه دهتیشمیه

هت، ننقف دهت  ج ننرح داخل    ، لثه یهتج ننپس ننرح ختاو    

دتم نتکشن ای دجیتاه ،ج دا صمات یمتز اشدیایاو هت تامز امیه

یانا از ای قنت  یمانتاا  از ی م جیژه یه ی م وشال ،    . تننناو 

 یتفت. پشجتکل وشا بت از دهت  دا ی م وشال  اداوه و 

 یه اج  گشلمله تشاتنننه، پژجهشنننیامد  اج تهوگتم خ

تف لمله ک ا اام یه یشیا  تمغ یمسنن ما اننن فتده از یت اننن شیل ج 

کشنننت انننن شیل  شاا وحمط  داج  دا    اا  ج یامدو تشاتنننه 

)دا عشض  تشین زوت  واکندا کمتنته هنت  وزیما  داد. یامینه و 

. نپس یاتااانت  و  یماتان ت  یه  زوتیشگته  کا ش از ده د مقه(

ازاا  ج هننت اا تننناننتا  کلمی  ،تهاکننتا ومکشجیمملمژیسننن
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، کلمه یماتاا  تت زوت  تشخمص زوت  خشجج لمله تشاتهشد. از کو 

از یماتانن ت ، یه صنمات اجزایه تمنط پزتک و  صص از یرش   

وامتاهت  تشنن مصنن  وماد یرش  یشا    پومومی  یشاننن  تننایا. 

ه نموه  فس تصمیشاجیاه دا پومومی  تنتول ااتشتح وایا یت پمم 

تننناننتا  ( الف)ه لنناا ننل دج وماد از ع یم زیش یمد: یننه هاشا

دا هش ومل   8555 یت کا ش از 12555 هت  نننفما یمشنن ش از البم 

 35تش از ینت کم  5/34از  تشداونه لشاات یمم  ()ب، و ش وکانب 

( تغممش دا تشتنننحنتت ایم  از لنتلت   ج)جاشاد، داونه ننننتی   

مینه هت،   گمیگ  جاجد یا 1دا  نتات    .ومکمنننن  ینه  شک  

  تصتدف  نتز ، ج  گمیگ  ایدتم وااخله یشت  داده تاه انت.

 واامی)آ(   تیل ذکش اننت که دا یماتان ت  اوتم عل    

یمانتاا  از یننک اجز  بنل از وشال ، دا ی م وشال  پننییش    

دا  ننننتعت 84کا ش از و  تنننمینا ج یاا از وشال ، دا لاجد  

یش  ی م وشال تمیا ج دجیتاه یه ی م وشا بت جیژه یس ش  و 

یت  پومومی  وشتبط ، اوکت  یشاننن  ومزا یه هامن علتاشدیا. و 

 فقط پومومی جومد یاااد ج لیا دا این ورتلاه  ،تهمینه وکنتیمک   

  ه انت.یماتان تی  یشان  تا

هت  ننننمکما یمد ج  یامیه فال  از یمآ دج  ورنتلانه  

مآ ی ز اهاکتا ومکشجیمملمژیست  ج پشن تاا     ن  یم ،پژجهم

مآ ، هش نه یعام توتنتی  وحلم یه وورما یااتن وا.  وااخله خبش 

 "تنننکل که فقط یش سنننب هت  کاا ج همدهتیشنننمیه دا یرش 

ا  که دات وا،  شاا اشف وا. یه هش یماتا ج یمآ وااخله "دهتیشنمیه 

ج  هتداده تا که  زوتیم  کا اخ صتصیک دایتفت کشده یمد، 

  .اشدیاپمگمش  و  یش انتس    کا پشتمیگتا  تصتجیش

ماد و 25یسنن ه SPSS  هت یت اننن فتده از یشم افزااداده

ب ، وهت یشان  فشاجای  ورلق ج یس تدزیه ج تحلمل  شاا اشف وا.

هت از  وتا تمصننمف  اننن فتده تننا.   ومتیگمن ج ایحشاف وامتا داده

  یتلمز جاایتیس  زوم  از هتیشا  وقنتیسنننه ومتیگمن تاااد کلمی  

 م  زو از ،یش شاا یبمد  تننشایط اننن فتدهطشفه ج دا صننمات یک

کشجننکت  جالمس انن فتده اشدیا. وهت یشان  تفتجت فشاجای    

هننت  و  لف از یرش یمآ ون غمشهننت  اننننا )کمف ( یمن اشجه 

وحلم ، از  زوم  ودیجا کت اننن فتده تننا ج زوتی  که پمم یمتز  

تاتم  دا تا. ان فتدهد مق فمشنش  از  زوم   زوم  کت فشاهم یبمد، 

 دا یرش اشف ه تا.   55/5داا  کا ش از نرح واو هت،  زوم 

 :یافته ها

دا  نننت  یمد. 2/56 ±55/7 نننن یماتاا  ج ایحشاف وامتا ومتیگمن

و منط  ( یمدیا.%8/82) ویکش ج یقمه ومیثیامیه هت  %6/57لاجد 

، ج و منط ا توت دا نتعت 3/15±28/5 وات زوت  ایو میتننمم  

 ) هتلناجد ینک ننننمم یامیه   د.اجز یم 3/1±22/1    نننن  یم

. از لحتظ (1واج  ) ننننتیقه وصنننشف نننمگتا داتننن وا  ( 1/32%

داا  دا یمن اشجه هت واو   وتا  تفنتجت فشد ، وشننن صنننتت  

 جومد یااتت.

 × 153 ± 153 × 153ش یشایومتیگمن ومزا  کلمیمزانمم  

وشیمط یننه اشجه  تنشینن ونمنزا  کنلمیمزاننننمم      ینمد. کنم   388

ج اشجه یشوننت   (388 × 153 ± 153 × 153)  یمد کلشهگزدین

 ± 153 × 153) اا داتننت تشین ومزا  کلمیمزانننمم یمم ،نننتلمن

 ،از یرش ومزا  کلمیمزاننننمم  یتک شیتی  (.2)واج   (354 × 153

داا  اا جااینتیس یک طشفه، تفتجت  وتا  واو  تحلمنل   زوم  

  یمن نه اشجه یشت  یااد.

  15ج  یمد، %1/6ومزا  یشجز پومومی  دا این ورننتلاننه  

تنننایا. دا اشجه  یمانتانننن نتی   هنت د نتا  پومومی    یفش از یامینه 

یفش ج دا اشجه  3کشیوتت نایم یفش، دا اشجه ی  2کلشهگزیاین 

   زوم اشدیایا.  پومومی  یماتاننن تید تا یفش  5یشوت  نننتلمن 

 داا  اا یمن نه اشجه از یرش  ومزا د مق فمشش تفتجت  وتا  واو 

 .(3)واج     یاادیشجز پومومی  یشت

 :بحث

ج  تشین ومزا  کلمیمزاننننمم یشنننت  داد که کمپژجهم هت  یتف ه

تشین می  وشیمط یننه اشجه کلشهگزدین ج یمومزا  یشجز پوموم

 ،ومزا  کلمیمزانننمم  ج ومزا  پومومی  دا اشجه یشوت  نننتلمن یمد 

داا  اا یمن ننننه اونت ی نتی  تدزینه ج تحلمل  وتا  تفتجت واو    

رش  ومزا  کلمیمزانمم  لمله تشاته ج یشجز پومومی  یشت  اشجه از ی

یااد.
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ساعت قبل از عمل، توسط بیمار و با نظارت  42انجام پروتکل مراقبت از دهان در بخش جراحی از  

 پژوهشگر 

 انتقال به اتاق عمل

 

 

 

 

دت انجام پروتکل مراقبت از دهان بعد از جراحی در بحش آی سی یو به م
ساعت، توسط پژوهشگر یا پرستار آموزش دیده24-84  

When extube getting culture of cuff 

 

 

 

 

بازگشت به بخش جراحی و ادامه پروتکل مراقبت از دهان و ویزیت روزانه 
 پزشک همکار  تا زمان ترخیص از بیمارستان

 

 

 

 

 

 بررسی بیمار از نظر پنومونی

 

 

 

ورود به مطالعه

یررسی از نظر 
پنومونی

از نظر بیماری بررسی
دهان و دندان اخذ شرح حال

 تخصیص تصادفی
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 هت  ورتلاهیامیه هت  پژجهم یش لسب اشجه فشد وش صتت  .1جدول 

 

 کشیوتت نایم ج یشوت  نتلمنوقتیسه ومزا  کلمیمزانمم  یتک شیتی  یمن نه اشجه کلشهگزیاین، ی . 2جدول 

 هاگروه ایحشاف وامتا ±ومتیگمن لاا ل لااکثش ی مده  زوم 

P= 6/5  

df= 2 

F= 55/5  

 کلشهگزیاین 355 × 77±315 × 315 255 × 315 855 × 315

 کشیوتت نایمی  335 × 115±315 × 315 255 × 315 555 × 315

 یشوت  نتلمن 354 × 158±315 × 315 255 × 315 555 × 315

 

 )ج( )ب( ج یشوت  نتلمن کشیوتت نایم)الف(، ی  ینوقتیسه ومزا  یشجز پومومی  یمن نه اشجه کلشهگزیا .3جدول 

P= 28/5  

 

 خیر

 تاااد )داصا(

 بلی 

 تاااد )داصا(

     ای    یه پومومی       

 

 هتاشجه

(5/75 )155  (5/8)5 

 

 الف و بهای گروه

 

(7/75 )55  (1/7)5 

 

 ج گروه 

 

(7/73 )155  (1/6)15 

 

 جمع کل

 

 

 هاگروه                                              

 مشخصات فردی

 

 کلرهگزیدین
 

 Pمقدار  نرمال سالین کربنات سدیمبی

 سن)سال( 

 میانگین )انحراف معیار(
 (65/4) 72/58  (77/6) 53/ 57   (55/7) 21/56  85/5 

 جنس  

 تاااد)داصا(

 35(5/58)  25(6/63)  25(8/36)  ز 
82/5 

 25(5/85)  35(6/63)  35(6/63)  وشد

 سابقه مصرف سیگار  

 تاااد)داصا(

 16(1/27)  21(2/34)  16(1/27)  دااد
87/5 

 37(7/75)  38(4/61)  37(7/75)  یاااد

بیماری زمینه ای 

 (تاااد)داصا

 82/5 17(7/35)  15(3/27)  17(7/35)  هتیپشتتیسمم 

 15/5 7(8/16)  15(14/14)  4(5/18)  دیتیت ولم مس
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ورنتلاتت ایاک  یه یشانننن  تترمش ایماآ دهتیشنننمیه یش   

دا اطشاف کننتف لملننه تشاتنننه کلمیمزاننننمم  یننتک شیننتی  ومزا  

هت یش ورتلاتت ایدتم تاه دا اایره یت تترمش دهتیشمیهایا، ج پشداخ ه

ن وسننتله، یج ا یمسنن وا لاه فال ورتوشننتیه  کتو یشجز پومومی  یمز 

ج هاکتاا  تترمش  Berry   . دا ورتلاهنتزدوقتیسه اا وشکل و 

کشیوتت نایم ج  ب ان شیل یش ، ی %2/5نه وحلم  کلشهگزدین 

پ   دینناای  ج پومومی  یشانننن  تنننا، ی ننتی  یشنننت  داد کننه   

  یمکشیوتت ننننایم تاتیل یمشننن ش  یه کتهم پ   دهتیشنننمیه

داا یبمد. هش  ونا کنه از لحنتظ  ونتا  تفتجت واو     دیناا  دااد  

شیوتت ک ومن ومزا  یشجز پومومی  دا اشجه کلشهگزدین ج  ی هم

، 15یمد1 % ج دا اشجه  ب وقرش فقط %5نایم، یه تفکمک یشایش   

 طما  هکه این ی تی  یت ی تی  ورتلاه وت تت لا  و فتجت انننت. ی

ننننتز  دهت  یت یش پت  ج هاکتاا  ع جه Berryکه دا ورتلاه 

یتا دا اجز زدجد   3هت  وشیمطه، یشا  تاتم یماتاا  دهنتیشنننمیه 

ومزا  یشجز   ، اغم هنت یت وسنننما  ایدتم  تنننا، اوت عل    ادینا 

این  . علتانت فال   دا ورتلاه   شجز یپومومی  یمم از ومزا  

  پژجهم یتتنننا که دا واکن اننننت وشیمط یه وتواه ،اخ  ف

  د.از ننننم  دیگش،  نننن  یم وشال   لب یم  فقط  وت ورتلاه

هت ز وات یهت ا ا هت  زوموه یماتاا  وت کسنننتی  یمدیا که یماتا

از ننننم  دیگش، ونناه یمد ج    بننل از وشال  تحننت کو ش  دا

این  وزء وامتاهت  جاجد یه ورتلاه وت یبمد.هت  اجاژایس  وشال 

  ن    ،اا ج هاکت Berryوتواه پژجهم  دا لتل  اننت که 

هت  یماتا  هت د تا که یماتاا  این ی موشال  یمد  -یم داخل 

 یمده س یتاننتی  توف  ج ننپسنمس   یرمشتش تش ج و ومآا  یممزوموه

  ورننتلاننهدا دهوننا. کننه ال اننت  ای   یننه پومومی  اا افزایم و 

مزا  کشیوتت ننایم ج لمس شین یش و تترمش دج دهتیشنمیه ی   دیگش 

م   نننن  ی   پ   دیاای  ج پومومی  دا یماتاا  کلمیمزاننننمم

داا  یتفت وتا  واو  تفتجت  جوشال  وقتیسنننه تنننا  -داخل 

طشال  این ورتلاه از لحتظ وحمط پژجهم ج یمآ وااخله  .25یشا

اه نم یت ی مده ورتلیت کتا زوتی  وت و فتجت اننت اوت یه یمع  هم 

رتلاه نت.  ی تی  وکشیوتت نایم ا  ی   وت دا اایره یت دهتیشمیه

Deriso  دا ومزا  یشجز پومومی  اا دا   %65 ج هاکتاا  کتهم

یمانتاا  داینتفت کوواه کلشهگزدین دا وقتیسنننه یت اشجه کو ش    

ج هنانکننتاا  یننمننز تننترمش    18. Segers(P<51/5یشننننت  داد )

اتاا  یشجز پومومی  دا یم ومزا هگزدین دا وقتیل پ ننننبم یش شکل

 ،داا یشانننن  کشدینا کنه یه طما واو   ا اتحنت وشال   لنب   

 (P=552/5)تنناه یمد هگزدین وودش یه کتهم یشجز پومومی  شکل

کلشهگزدین تننترمش  ،ج هناکننتاا   Tanmayدا ونرننتلناننه   . 6

شووگوتت ) پ داا  یش یشجز پومومی  دا وقتیسه یت اشجه کو ش واو 

  ننن  یم     ،که الب ه وتواه پژجهم  15ه انننتپ تننمم( یااتنن  

ج    Tantipongاعصنننتب یمد. ی تی  کتا زوتی  یتلمو   داخل 

دا ارشی شننن  کلشهگزدین ج  داا  ااهاکنتاا  یمز تفتجت واو  

 دا لتل  ج این  یشوت  ننننتلمن یش ومزا  یشجز پومومی  یشنننت  یااد 

 لتک  از ارشی م یمد  هت  و ت یتلمز   که ی تی  ورتلاه اننننت

یه یرش . 17(P=52/5)تننایتو کلشهگزدین یسننبت یه یشوت  نننتلمن 

انا اخ  ف ی مده ورتلاه وت، یت ورتلاه وزیما، تت لا  واکن و 

 .یتتاوت لدم یامیه کم یمد   انت وشیمط یه

ج  ربتتعنام   فال ، هنت  ورنتلانه   وحناجدینت  یک  از 

یکسنننت  یمد  تمم وشال  ج وشا ب   یماتاا  دا طم  ورتلاه یمد 

ت تترمش اا تحورتلاه   وس قمم ی تیغمش صماتیهواکن اننت  که 

 ،هتی  از واله کابمد یمشج  ایستی  شاا دها. یه علت وحاجدیت

 تمم پژجهم یمد.  تما افع این وشکل ختاج از 

از    ونتی  که ورتلاه فال  دا یماتاا  تحت وشال   

 لب یتز ایدتم تناه اننت پمشنوهتد و  تمد ورتلاتت وشتیه  دا    

د تا وشننک ت توفسنن ، ایدتم  نننتیش یماتاا ، یه جیژه دا یماتاا 

 تمد.  

 :گیرینتیجه 
کشیوتت نننایم ج یشوت  نننتلمن از هش نننه وحلم  کلشهگزدین، ی 

یرش  ومزا  کلمیمزانننمم  لمله تشاتننه ج یشجز پومومی ، دااا  تترمش 

. تتت جومد یااهداا  یمن  یج تفتجت  وتا  واو  یایکست  یمد

  ا ،  پتکسنننتز  یتلمهعل  اغم انننن فتده از هش یمآ دهتیشنننمیه

للق  دهتی  وودش یه کتهم تداع یتک ش  دا اطشاف کتف لمله 

تمایا وودش یه کتهم یشجز پومومی  تننمد ج تننمد ج و تشاتننه و 

این اهامنت ایدنتم داننننت تکومنک وشا بنت از دهت  اا یشنننت       

ت  یت تموه یه تترمش یکستمد دها. دا هامن اایره  پمشنوهتد و  و 

  یشوت  نننتلمن اننن فتده تننمد که  از دهتیشننمیهنننه دهتیشننمیه،  
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وحلمل  اازا   مانت اننننت ج دا تانتو  وشاکز داوتی  یه جفما   

 جومد دااد.

 :تشکر و قدردانی

ترمش وقتیسه ت"یتوه دایشدمی  یت عوما   این پژجهم لتصل از پتیت 

ش کشیوتت نایم ج یشوت  نتلمن ینه دهتیشمیه   کلشهگزدین، ی 

مومی  لمله تشاتننه ج یشجز پو کتف نننمم  یتک شیتی ومزا  کلمیمزا

یه  ز دا یماتاا  وشاواه کوواهدیبت  وشال   لب یته یماتاننن تی  ی

واتجیت  ج وصمب " 1371یماتانن ت  اوتم عل  کشوتیشته دا نت   

اتاه یه تنندایشننگته علمم پزتننک  کشوتیشننته  تحقمقتت ج فوتجا  

ت وشا ب هت ی موح شم  از کتاکوت وحققمن و  یتتننا.  18ربت 

جیژه، وشال   لب زیت  ج وشدا  ج  زوتیشنننگته یماتانننن ت  اوتم  

عل  )آ( کشوتیشننته یه جیژه ووتب   ت  دک ش ا مسنن  ج نننشکتا   

.داایاختیم دهقت  کات  تشکش اا 
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Comparison the effect of mouth washing with chlorhexidine, 
sodium bicarbonate and saline on the rate of bacterial 

colonization of endotracheal tubes and incidence of pneumonia 
in patients undergoing open heart surgery in Imam Ali Hospital, 

Kermanshah 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Background: Nosocomial pneumonia is the most common type of 
infection in intensive care units. This study aimed to compare the 
efficacy of Chlorhexidine mouthwash 0.2%, 1% sodium bicarbonate 
and normal saline 0.9% on bacterial colonization of endotracheal 
tube cuff and the incidence of pneumonia in patients undergoing 
open heart surgery.  
Methods: In this clinical trial study, 165 patients undergoing open 
heart surgery were enrolled and randomly divided into three 
groups: Chlorhexidine, sodium bicarbonate and normal saline. In 
each group twice a day, rinsing with mouthwash was given. To 
determine bacterial colonization, the tube was removed and the 
number of colonies was counted. At discharge time, patients were 
evaluated for pneumonia. Data was analyzed by descriptive and 
inferential statistics using SPSS-20.  
Results: Mean and standard deviation of bacterial colonization in 
the Chlorhexidine group was  305 × 103 ± 97 × 103 , in the 
sodium    bicarbonate group 330 × 103 ± 110 ×  103 and in normal    
saline Group 358 × 103 ± 104 ×  103 . The incidence of pneumonia 
was 3.6% (2 cases) in Chlorhexidine group, 5.5% (3 cases) in group 
bicarbonate sodium and 9.1 %( 5 cases) normal saline   group. 
There were no significant differences among the three groups in 
term of bacterial colonization and incidence of pneumonia. 
Conclusion: Every three mouthwashes, have similar effect in 
reduction of bacterial accumulation around the tracheal tube cuff 
and rate of pneumonia too. Therefore mouthwash with each of 
these solutions in cardiac surgical patients is recommended. 
 
Keywords: oral hygiene, Chlorhexidine, sodium bicarbonate, 
normal saline, bacterial colonization, Nosocomial pneumonia 
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