اميد اسـت خواننـدگان محتـرم پس از
مطالعـه مقــاله:

• گندزدایی راتعریف کنند.
• انواع گندزداها را بشناسند.
• تفاوت گندزدایی رابا ضدعفونی بیان کنند.
• خواص گندزداها را شرح دهند.
• نکات قابل توجه در استفاده ازگندزداها را
بیان کنند.

مقدمه
شــاید استفاده از ضــد عفونی کنندهها ،گندزداها و
نگهدارنده ها به طریقی به انسان های نخستین برگردد.
مصریان برای مومیایی کردن اجساد از روغن ها و ادویه
استفاده میکردند .دیری نگذشت انسان به این نتیجه
رسید که تنها توسط آب نمیتوان همه آلودگیها را از
بین برد « .ایگنار اتریشی» برای از بین بردن تب زایمان
و عفونت ،دستور داد قبل از معاینه ،پزشکان دستهای
خود را با آهک کلردار بشویند و « ســاموئل وایس»
گ و میر ناشی از زایــمان که  30درصــد بود را با
مر 
ضد عفونی کردن دست های خود با کلرات و صــابون
به یک درصــد تقلیل داد .در سال « 1854فلورانس
نایتینگل» در جریان جنگهــای «کریمه» با برقراری
نظام سالمتی در بیمارستان های نظامی مرگو میر
را از  50درصد به  2/2درصد تقلیل داد« .پاستور»
نظریه دخالت میکروب ها را در ایجاد عفونت بیان کرد.
«لیستر» ضدعفونی را در اعمال جراحی معمول کرد و
اکنون به جرأت میتوان گفت بزرگترین کاهش مرگ و
میر ناشی از عفونت ها زمانی شروع شد که نظام سالمت
و بهداشت محیط و گندزدایی معمول شد و امروزه
شاهدیم که اگر مواد ضدعفونیکننده و گندزداها مورد
کاربرد وسیع پزشکی قرار نگیرد ،قطعا سالمت ساکنان
این کره خاکی به مخاطره خواهد افتاد .اهميت استفاده
از مـواد گندزدا حتـي در عصر طاليي آنتي بيوتيك ها
نيزكاسته نشـده و در حـال حاضـر استفاده از روشهاي
عفونت زدايي از پايههاي مهـم برنامههاي موفق كنترل
عفونتهاي بيمارستاني است .براي گندزدايي هوا ،آب،
محيط فيزيكي ،وسايـل و مـواد و محيط هاي بيولوژيك
روش هاي گوناگون فيزيكي و شيميايي وجود دارد و
پيرامون ايـن روشها سؤاالت زيادي مطرح است.

کاربرد گندزداها در
سالمسـازی محيط
تعریف واژهها

• سترون سازي یا استريليزاسيون ( :)Sterilizationيعني
استفاده از روشهاي فيزيكي يا شيميايي به منظور از بين بــردن
و تخريب همه اشكال ارگانيسمي از جمله اسپورها یا حذف يا
نابودي كامل همه انواع ميكروبها از جمله اسپور باكتريها.
• گندزدايي ( :)Disinfectionيعني استفاده از روشهاي فيزيكي
يا شيميايي به منظور كم كردن بار ميكروبی یا حذف تعداد زياد
يا همه ميكروارگانيسم های پاتوژني* كه بر روي اشيا وجود دارند.
(به جز اسپور باكتريها).
• ماده گندزدا ( :)Disinfectantماده اي است كه براي كم كردن بار
ميكروبي از روي سطوح اشیا و اجسام به كار برده ميشود .یا تركيباتي
كه براي سطوح و اشيا به كار رفته و منجر به گندزدایي ميشوند.
• ضدعفوني كننده ( :)Antisepticsتركيباتي كه براي سطوح
جانـدار (پوسـت و مخـاط) بـه كار رفتـه و منجـر بـه كاهـش
ميكروارگانيسـمهاي موجـود زمينـهاي ميشـود.
• پاك كردن ( :)Cleaningيعني زدودن مواد قابل رويت با آب
یا زدودن تمام مواد خارجي از روي اشيا كه به طور معمول
به صورت فيزيكي و با استفاده از آب ،صابون مايع ،دترجنت يا
محصوالت آنزيمي انجام ميشود.
• آلودگـي زدايـي ( :)Decontaminationيعني از بين بردن
انگلهــاي خارجي كه ناقل بيمــاري هستند و یا زدودن
ميكروارگانيسمهاي پاتوژن از روي اشــيا در حدي كه هنگام
جمعآوري ودست زدن به آنها مشكلي پيش نيايد و بيخطر باشند.
• دترجنت ( :)Detergentماده اي است كه با استفاده از كشش
سطحي آلودگي را ميبرد.
• مراحل اصلي آماده سازي جهت عمليات گندزدايي شامل موارد
زیر است:
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اهداف آموزشي

شایسته سعادتمند ،کارشناس مسؤول آموزش
بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
غالمحسن رستم پور و الهام السادات آقامیر به ترتیب
کارشناس بهداشت محیط وحرفه ای و کاردان بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مهنـدس علی اصغر حسـنی یـزدی و مهنـدس لیلی
نزاکتـی الفتی به ترتیب مدیر و کارشـناس بهداشـت
محیط دانشـگاه علوم پزشـکی مشهد

بهورز
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مرحله اول :رفع آلودگي

وسايل و ابزاري را كه با خون يا ديگر مايعات و
ترشحات بدن تماس داشته اند ،بالفاصله پس
از استفاده ،به مدت10دقيقه در محلول کلر
 0/5درصد قراردهيد .اين اقدام ويروسهاي
 H.I.Vو  H.B.Vرا غير فعال کرده و
اطمينان تماس با اين ابزار را در کارکنانی كه
در مرحله بعدي پاكسازي يا تميز كردن با
آنها سرو كار دارند ،افزايش ميدهد.
سازمان جهانی بهداشت ( )W.H.Oمحلول
كلر  0/5درصد را براي رفع آلودگي وسايل
قبل از تميزكردن توصيه ميكند.
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مرحله دوم  :تميز كردن (پاكسازي)

فور

اتوکالو

جوشاندن

اتوکالو

اين مرحله درآماده سازي تجهيزات و وسايل
مطمئن و فاقد آلودگی ،مرحله اي بسيار مهم
است .ميكروارگانيسم ها ميتوانند در بقاياي
خشك شده مواد ارگانيک مثل خون ،مايعات
وترشحات بدن باقي مانده ودر معرض اثرات
مرحله سوم آمادهسازي (استريليزاسيون و
 )HLDقرار نگيرند ،مواد ارگانيك ميتوانند
به طور نســبي گندزداها را غير فعــال يا
كم اثر کنند ،بنابراين ابــزار و تجهيزات را
در اين مرحله به وسيله شست و شو با آب
وصابون یا مايع يا دترجنت ،به طور فيزيكي
كام ً
ال از مواد ارگانيكي بزداييد .وسايل را بعد
از رفع آلودگي و قبل از پاكسازي ،به منظور
جلوگيري از تغيير رنگ و خوردگي و زدودن
مــواد ارگانيك قابــل رؤيت ،با آب ســرد
شست و شو دهيــد .استفاده از دستكش در
اين مرحله ضروري است.
يك اشــتباه رايج و بزرگ ،اســتفاده از
محلولهاي ضدعفوني كننده يا آنتي سپتيك
به جاي محلولهاي گندزدا است .آنتي سپتيك
براي تميــز كردن پوست قبل از تزريــق يا
اعمال جراحي كافي بوده ولي براي گندزدايي
وسايل و تجهيزات مناسب نيستند و نبايد
استفاده شــوند .آنتيسپتيكها ،باكتريها و
ويروسها را به طرز مطمئني از بين نميبرند.
برای مثال ساولن ،آنتي سپتيك خوبي است
اما اغلب به اشتباه به عنوان يك گندزدا به
كارميرود.

عوامل مؤثر در عمل گندزدایی
نوع ماده گندزدا ،درصد خلوص ،غلظت ماده،
نوع و تعداد میکرواُرگانیسم ها ،مدت تماس،
 PHمحیط و سختی آب مورد استفاده جهت
رقیق سازی
ویژگیهای یک ماده گندزدای مناسب  
گســتره اثــر وســيع ،محلــول در آب،
محرک نبودن براي پوست ،چشم و تنفس،
مقاوم نبودن ارگانيسم ها به آن ،ایجاد نکردن
خورندگي در فلزات ،آسیب نرساندن به پارچه
و وسايل پزشكي ،اثر سریع ،فاقد بوي زننده،
روش استفاده آسان ،امکان استفاده همزمان
آنها با مواد پاككننده ،با ثبات بودن در مراحل
انبارسازی ،تمایل نداشتن به ته نشینشدن
و یا جامد شدن ،سمی نبودن ،ارزان بودن و
حفظ خاصيت خود در مقابل مواد آلي مثل
خون ،خلط ،ادرار و مدفوع
انواع گندزدایی
گندزادیی به روش فیزیکی و شیمیایی انجام
میشود.
 .1گندزداهای فیزیکی
حرارت مرطوب :تمامی میکروبهــا در اثر

حرارت مرطوب از بین میروند و سرعت مرگ
آنها بستگی به درجه حرارت و زمان دارد.
هرچه حرارت بیشتر باشد زمان از بین رفتن
عوامل بیماریزا کوتاهتر است .معمولترین
روشهای حرارت مرطوب ،اتوکالو ،جوشاندن
و پاستوریزاسیون است که برای استریلیزاسیون
فقط اتو کالوکردن مطمئن است.
• استفاده از بخار آب (اتوکالو) :این روش
با استفاده از اتوکالو انجام میشود که درآن
تخریب میکروبهــا به واســطه وجــود
درجه حرارتهای بــاال به وسیله بخار آب
تحت فشار استریل میشوند .این دستگاه در
 121درجه سانتیگراد به مدت  10تا 15
دقیقه میتواند عمل گندزدایی را انجام دهد و
در بیمارستانها برای گندزدایی وسایل از این
روش استفاده میشود.
• جوشاندن :همه میکروبها در100درجه
سانتیگراد در مدت 10تا 15دقیقه از بین
میروند .از این روش برای گندزدایی لباس و
لوازمی که با خلط و مدفوع بیمار آلوده شده و

 .2گندزدایی شیمیایی

برای گندزدایی یا استریل کردن وسایلی که
تحمل حرارت را ندارند باید از مواد شیمیایی
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دسترسی به گندزدایی شیمیایی وجود ندارد،
استفاده میشود.
• پاستوریزهکردن :برای از بین بردن عوامل
بیماریزا درشیر یا موادغذایی به کار می رود و
در این روش موادغذایی را بین  60تا 70درجه
سانتیگراد حرارت میدهند و بالفاصله آنرا
سرد میکنند.
• حرارت خشک :در مواردی که نمیتوان از
حرارت مرطوب استفاده کرد از حرارت خشک
استفاده میشــود .معمولترین روشهای
حرارت خشک شامل :فور ،سوزاندن ،اتوکردن،
نورآفتاب و اشعه ماورای بنفش است.
• فور :برای استریل کردن وسایل فلزی
و شیشهای که تحمل دمای باال را دارند،
استفاده و در این روش با حرارت  160درجه
سانتیگراد به مدت دو ساعت و یا حرارت 170
درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت عمل
استریلکردن را انجام میدهند و همه عوامل
بیماریزا از بین میرود .استریلیزاسیون به
وسیله حرارت خشک آهسته بوده و برای
مواد حساس به حرارت مانند مواد الستیکی
و پالستیکی مناسب نیست.
• سوزاندن :بهترین وسیله سترونسازی است
و بیشتر برای از بین بردن مواد و بافتها و
اجسام آلوده از قبیل باند زخم ،پارچههای
مصرف شده ،لباس بیماران مبتال به بیماریهای
مسری و خطرناک ،لیوان کاغذی مسلوالن،
زباله و الشه حیوانات آلوده کاربرد موثری دارد.
• اتو کردن :از موارد دیگر حرارت خشک
میتوان اتوکردن را نام برد .اتوکردن لباسها
سبب گندزدایی البسه و از بین رفتن بسیاری
از میکروبها میشود.
• نور آفتاب و اشعه ماورای بنفش :نور
خورشید ارزانترین و ساده ترین و مناسب ترین
روش گندزدایی است .به طور کلی میکروبها
در مقابل هــوا و آفتاب بســیار حساسند و
آفتاب دادن منازل و لباس ها و اثاثیه یکی از
مهمترین روشهای گندزدایی و جلوگیری از
امراض مختلف است.

با غلظت های مختلف استفاده کرد.
به عنوان مثال برای تهیه یک لیتر کلر 0/5
درصد از پودر کلر  70درصد با فرمول ذیل
عمل می کنيم:
= حجم مورد نیاز غلظت مورد نظر
غلظت موجود محلول
 0/5 1000 = 7/14درصد
 70درصد
لذا با حل کردن تقریبا  7گرم پودرکلر (نصف
قاشق غذاخوری) در یک لیتر آب ،کلر 0/5
درصد آماده مي شود.
برای تهیه یک لیتر کلر  0/5درصد از آب ژاول
يا وایتکس  5درصد نيز به همين شکل عمل
مي کنيم :
 0/5 1000 =100درصد
 5درصد
لذا 100سی سی از وایتکس  5درصد را
انتخاب کرده و با اضافه کردن آب حجم آن
را به  1000سی سی می رسانیم 100( .سی
سی وایتکس 900 +سی سی آب)
قبل از استفاده از این مواد ،وسایل را باید کام ً
ال
شست و خشــک کرد .وجود آلودگیهـای
قابل مشـاهده مثل خون خشک شده باعث
زنده ماندن باکتریها و سایر موجودات میشود.
مهمترين گندزداهاي شميايي عبارتند از :آب
ژاول (هیپوکلریت سدیم) ،کلر ،الکل ،کرئولین،
بتادین ،ساولن ،آهک و . ...
• کلر :گازی است زرد مایل به سبزکه دارای
خاصیت میکروب کشی قوی است و در تصفیه
خانهها برای ضدعفونی وگندزدایی آب استخر،
آب آشامیدنی و سبزیها و میوهها استفاده
میشود .برخی از مواد کلردار برای نظافت و
بهداشت استفاده میشود مانند پرکلرین و
آب ژاول .این مواد هنگامی که با اسیدهای
ضعیف مانند سرکه یا برخی مواد دیگر مخلوط
میشوند مقدار زیادی گاز کلر از خود متصاعد
میکنندکه تنفس آن خطرناک بوده ومی تواند
باعث مسمومیت ،آسیبهای آنی و حاد یا
مزمن وطوالنی مدت شود .درترکیب بسیاری از
رنگبرها و سفیدکنندهها و ضدعفونیکنندهها
به کار میرود .تمام میکروبها (قارچ ،باکتری و
ویروس) را نابود میکند.
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پرکلرین

ایزو پروپیل الکل

ان پروپیل الکل

آب ژاول

بهورز
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• الکلها :از پرمصرفترین گندزداها و ضدعفونیکنندهها
هستند و قادر به از بین بردن باکتریها و قارچها و برخی
از ویروسهای چربیدار هستند .الکل اتیلیک در 100درجه
ضد عفونیکننده نیست و در مجاورت آب تاثیر خود را
روی عوامل بیماریزا میگذارد .مناسبترین غلظت برای
گندزدایی  70درجه است .افرادی که اتاق بیمار را گندزدایی
میکنند باید حتماً دستهایشان را پس از اتمام کار با الکل
 70درجه ضد عفونی کنند .الکل سریع تبخیر میشود.
استفاده طوالنی مدت از آن به سطوح پالستیکی و الستیکی
آسیب می رساند.
• آب ژاول یا هیپوکلریت سدیم :مادهای است سمی،
رنگ آن نزدیک به زرد و طعم و بوی آن تند است .ترکیبی
بسیار قوی است که درصد خیلی کم از آن ( 5درصد)
را در آب حل میکنند و با نامهای مختلف تحت عنوان
سفیدکننده و وایتکس به بازار عرضه میکنند .در خانه ها
برای گندزدایی و بوزدایی و ضــدعفونی لگن و وان حمــام،
لباسها ،دیوارهای حمام ،توالت و آشپزخانه و ســفیدکردن
رختها به هنــگام رختشویی از آب ژاول اســتفاده می
کننــد .خاصیــت ضدعفونی کننده آن به دلیل کلرآزاد
است .اگر به اشتباه خورده شود ،باید فوری شیر نوشید.
محلول هیپوکلریت تمام میکروبها اعم از قارچ ،ویروس و
باکتری را نابود میکند.
• آهک :ارزانترین گندزدا است .عاری از بو وکاربردش
بیخطر است .وقتی با  8تا  10برابر وزن و یا چهار برابر
حجم خودش با آب مخلوط شود شیرآهک به دست میآید
که برای گندزدایی مدفوع و ســفید کردن طویله گاوهای
شیرده به جهت وجود باکتری اسپوردار بسیار مفید است.
• پرکلرین :برای گندزدایی آب آشامیدنی سه تا پنج گرم
برای هر متر مکعب آب و گندزدایی ظروف ،بعـــد از شست
و شوی ظروف آنها را در 10لیتر آب قرار داده و یک قاشق
چایخوری یا  2گرم پودر پرکلرین به آن اضافه کرده و بعد از
 5دقیقه ظروف با آب سالم شسته میشود .برای گندزدایی
میوه و سبزی بعد از پاکسازی و انگلزدایی آنها یک گرم
پودر پرکلرین 70درصد را در  5لیتر آب مخلوط کرده و بعد
از  5دقیقه میوه و سبزی را با آب سالم میشوییم.
• هاالمیـد :خاصیت گندزدایی ،ضدعفونیکنندگی،
درمانی و معالج زخمها را دارد .محلول دو تا سه در هزار
هاالمید برای شست و شوی زخمها کاربرد دارد و محلول
سه در هزار هاالمید برای گندزدایی اتاق بیمار و رختخواب
و مالفه و مستراح به کار میرود.
• استروک :محلول سه گرم استروک دریک لیترآب برای
گندزدایی البسه و لحاف وپتو وتشک کاربرد دارد .برای

این کار مقدار کافی از محلول فوق تهیه کرده و لحاف و
پتو و ...رابرای مدت نیم ساعت درآن خیس کرده و سپس
میشویند.
• کرئولین :محلول 5درصد کرئولین برای گندزدایی مستراح
ها به ویژه درمنازل آلوده وبیمارستان ها کاربرد دارد.
نــکات قابــل توجــه در اســتفاده از ضدعفونــی
کنندههــا و گندزداهــا
• ضدعفونی کنندهها و گندزداها تنها برای اســتعمال
خارجی است و از ورود آنها به دهان ،چشم ،گوش و
دستگاه تنفسی باید جلوگیری کرد.
• عوامل بیاثرکننده ضدعفونیکنندهها را باید شناخت و
ی کشیدن و تمیز
از تماس آنها با هم جلوگیری کرد .مثال ت 
کردن با ابر و اسفنج ،باعث بیاثر کردن مواد ضدعفونی
کننده میشود.
• بايـد بـه مـواردي که بـر روي برچسـب مـــواد گندزدا
مشـخص شـده اسـت؛ از جمله :کمکهـاي اوليـه ،رعایت
نـکات پیشـگیرانه ،اطالعات مربوط بـه چگونگی نگهداری
و از بیـن بـردن محصـول ،روش اسـتفاده بـرای مثـال
اسـپریکردن ،غوطهورکـردن و  ،...زمـان تمـاس یـا
اثرگـذاری گندزدايـي کنندههـا دقـت کـرد.
• الزم است در هنگام خریداری موادگندزدا به مجوز از
معاونت دارو و غذا ،تاریخ تولید و انقضا توجه کرد.
نتیجه گیری
آشنایی با روش های صحیــح گنـدزدایی و انتخاب
گندزدای مناسب با غلظت تعیین شده میتواند به عنوان
یکی از راههای اساسی برای پیشگیری مؤثر از گسترش
عفونت و بیماریها باشد که در این راستا با توجه به نقش
مؤثر بهورز در سطح اول ارایه خدمات بهداشتی میتواند
تأثیر بسزایی در سالمت کادر بهداشتی و جامعه داشته باشد.
* موجودات ریز بیماری زا
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