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تعریفواژهها
يعني   :)Sterilization( استریليزاسيون یا سازي سترون •
استفاده از روش هاي فيزيكي يا شيميايي به منظور از بين بــردن 
و تخريب همه اشكال ارگانيسمي از جمله اسپورها يا حذف يا 

نابودي كامل همه انواع ميكروب ها از جمله اسپور باكتري ها. 
•گندزدایي)Disinfection(: يعني استفاده از روش هاي فيزيكي 
يا شيميايي به منظور كم كردن بار ميكروبی يا حذف تعداد زياد 
يا همه ميكروارگانيسم های پاتوژني* كه بر روي اشيا وجود دارند. 

)به جز اسپور باكتري ها(.
•مادهگندزدا)Disinfectant(: ماده اي است كه براي كم كردن بار 
ميكروبي از روي سطوح اشيا و اجسام به كار برده مي شود. يا تركيباتي 
كه براي سطوح و اشيا به كار رفته و منجر به گندزدايي مي شوند.
•ضدعفونيكننده)Antiseptics(: تركيباتي كه براي سطوح

جانـدار )پوسـت و مخـاط( بـه كار رفتـه و منجـر بـه كاهـش 
مي شـود. زمينـه اي  موجـود  ميكروارگانيسـم هاي 

•پاككردن)Cleaning(: يعني زدودن مواد قابل رويت با آب 
به طور معمول   اشيا كه  از روي  مواد خارجي  تمام  يا  زدودن 
به صورت فيزيكي و با استفاده از آب، صابون مايع، دترجنت يا 

محصوالت آنزيمي انجام مي شود. 
•آلودگـيزدایـي)Decontamination(: يعني از بين بردن

زدودن  يا  و  هستند  بيمــاري  ناقل  كه  خارجي  انگل هــاي 
اشــيا در حدي كه هنگام  از روي  پاتوژن  ميكروارگانيسم هاي 
جمع آوري ودست زدن به آنها مشكلي پيش نيايد و بي خطر باشند. 
•دترجنت)Detergent(: ماده اي است كه با استفاده از كشش 

سطحي آلودگي را مي برد. 
•مراحل اصلي آماده سازي جهت عمليات گندزدايي  شامل موارد 

زير است:

کاربرد گندزداها در
سالم سـازی محيط

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

اهداف آموزشي 

اميد اسـت خواننـدگان محتـرم پس از 
مطالعـه مقــاله:

• گندزدایی راتعریف کنند.
• انواع گندزداها را بشناسند.

• تفاوت گندزدایی رابا ضدعفونی بيان کنند.
• خواص گندزداها را شرح دهند.

• نکات قابل توجه در استفاده ازگندزداها را 
بيان کنند.

مقدمه
شــاید استفاده از ضــد عفونی کننده ها، گندزداها و 
نگهدارنده ها به طریقی به انسان های نخستین برگردد. 
مصریان برای مومیایی کردن اجساد از روغن ها و ادویه 
استفاده می کردند. دیری نگذشت انسان به این نتیجه 
رسید که تنها توسط آب نمی توان همه آلودگی ها را از 
بین برد. » ایگنار اتریشی« برای از بین بردن تب زایمان 
و عفونت، دستور داد قبل از معاینه، پزشکان دست های 
خود را با آهک کلردار بشویند و » ســاموئل وایس«

مرگ  و میر ناشی از زایــمان که 30 درصــد بود را با 
ضد عفونی کردن دست های خود با کلرات و صــابون 
به یک درصــد تقلیل داد. در سال 1854 »فلورانس 
نایتینگل« در جریان جنگ هــای »کریمه« با برقراری 
نظام سالمتی در بیمارستان های نظامی مرگ و میر 
»پاستور«  داد.  تقلیل  درصد  به 2/2  درصد  از 50  را 
نظریه دخالت میکروب ها را در ایجاد عفونت بیان کرد. 
»لیستر« ضدعفونی را در اعمال جراحی معمول کرد و 
اکنون به جرأت می توان گفت بزرگترین کاهش مرگ و 
میر ناشی از عفونت ها زمانی شروع شد که نظام سالمت 
امروزه  و  معمول شد  گندزدایی  و  محیط  بهداشت  و 
شاهدیم که اگر مواد ضدعفونی کننده و گندزداها مورد 
کاربرد وسیع پزشکی قرار نگیرد، قطعا سالمت ساکنان 
این کره خاکی به مخاطره خواهد افتاد. اهمیت استفاده 
از مـواد گندزدا حتـي در عصر طالیي آنتي بیوتیک ها 
نیزکاسته نشـده و در حـال حاضـر استفاده از روش هاي 
عفونت زدایي از پایه هاي مهـم برنامه هاي موفق کنترل 
عفونت هاي بیمارستاني است. براي گندزدایي هوا، آب، 
محیط فیزیکي، وسایـل و مـواد و محیط هاي بیولوژیک 
روش هاي گوناگون فیزیکي و شیمیایي وجود دارد و 

پیرامون ایـن روش ها سؤاالت زیادي مطرح است. 
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مراحلگندزداییبهورز
مرحلهاول:رفعآلودگي

وسايل و ابزاري را كه با خون يا ديگر مايعات و 
ترشحات بدن تماس داشته اند، بالفاصله پس 
از استفاده، به مدت10دقيقه در محلول كلر 
0/5 درصد قراردهيد. اين اقدام ويروس هاي 
و  كرده  فعال  غير  را   H.B.V و    H.I.V
اطمينان تماس با اين ابزار را در كاركنانی كه 
در مرحله بعدي پاكسازي يا تميز كردن با 

آنها سرو كار دارند، افزايش مي دهد. 
سازمان جهانی بهداشت )W.H.O( محلول 
كلر 0/5 درصد را براي رفع آلودگي  وسايل 

قبل از تميز كردن توصيه مي كند.
مرحلهدوم:تميزكردن)پاكسازي(

اين مرحله درآماده سازي تجهيزات و وسايل 
مطمئن و فاقد آلودگی، مرحله اي بسيار مهم 
است. ميكروارگانيسم ها مي توانند در بقاياي 
خشک شده مواد ارگانيک مثل خون، مايعات 
وترشحات بدن باقي مانده ودر معرض اثرات 
و  )استريليزاسيون  آماده سازي  سوم  مرحله 
HLD(  قرار نگيرند، مواد ارگانيک مي توانند 
به طور نســبي گندزداها را غير فعــال يا 
كم اثر كنند، بنابراين ابــزار و تجهيزات را 
در اين مرحله به وسيله شست و شو با آب 
وصابون يا مايع يا دترجنت، به طور فيزيكي 
كاماًل 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 ارگانيک قابــل رؤيت، با آب ســرد 
شست و شو دهيــد. استفاده از دستكش در 

اين مرحله ضروري است.
از  اســتفاده  بزرگ،  و  رايج  اشــتباه  يک 
محلول هاي ضدعفوني كننده يا آنتي سپتيک
به جاي محلول هاي گندزدا است. آنتي سپتيک

براي تميــز كردن پوست قبل از تزريــق يا 
اعمال جراحي كافي بوده ولي براي گندزدايي 
وسايل و تجهيزات مناسب نيستند و نبايد 
استفاده شــوند. آنتي سپتيک ها، باكتري ها و  
ويروس ها را به طرز مطمئني از بين نمي برند. 
برای مثال ساولن، آنتي سپتيک خوبي است 
اما اغلب به اشتباه به عنوان يک گندزدا به 

كارمي رود.

عواملمؤثردرعملگندزدایی
نوع ماده گندزدا، درصد خلوص، غلظت ماده، 
نوع و تعداد ميكرواُرگانيسم ها، مدت تماس، 
PH محيط و سختی آب مورد استفاده جهت 

رقيق سازی
ویژگیهاییکمادهگندزدایمناسب

آب،  در  محلــول  وســيع،  اثــر  گســتره 
محرک نبودن براي پوست، چشم و تنفس، 
مقاوم نبودن ارگانيسم ها به آن، ايجاد نكردن 
خورندگي در فلزات، آسيب نرساندن به پارچه 
و وسايل پزشكي، اثر سريع، فاقد بوي زننده، 
روش استفاده آسان، امكان استفاده همزمان 
آنها با مواد پاک كننده، با ثبات بودن در مراحل 
انبارسازی، تمايل نداشتن به ته نشين شدن 
و يا جامد شدن، سمی نبودن، ارزان بودن و 
حفظ خاصيت خود در مقابل مواد آلي مثل 

خون، خلط، ادرار و مدفوع
انواعگندزدایی

گندزاديی به روش فيزيكی و شيميايی انجام 
می شود.

1.گندزداهایفيزیکی
حرارتمرطوب:تمامی ميكروب هــا در اثر 
حرارت مرطوب از بين می روند و سرعت مرگ 
دارد.  زمان  و  حرارت  درجه  به  بستگی  آنها 
هرچه حرارت بيشتر باشد زمان از بين رفتن 
معمول ترين  است.  كوتاه تر  بيماری زا  عوامل 
روش های حرارت مرطوب، اتوكالو، جوشاندن 
و پاستوريزاسيون است كه برای استريليزاسيون 

فقط اتو كالوكردن مطمئن است.
•استفادهازبخارآب)اتوكالو(: اين روش 
با استفاده از اتوكالو انجام می شود كه درآن 
وجــود  واســطه  به  ميكروب هــا  تخريب 
آب  بخار  وسيله  به  بــاال  درجه حرارت های 
تحت فشار استريل می شوند. اين دستگاه در 
تا 15  مدت 10  به  سانتی گراد  درجه   121
دقيقه می تواند عمل گندزدايی را انجام دهد و 
در بيمارستان ها برای گندزدايی وسايل  از اين 

روش استفاده می شود.
در100درجه  ميكروب ها  همه  •جوشاندن:
بين  از  مدت 10تا 15دقيقه  در  سانتی گراد 
می روند. از اين روش برای گندزدايی لباس و 
لوازمی كه با خلط و مدفوع بيمار آلوده شده و 

اتوکالو

فور

جوشاندن

اتوکالو
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دسترسی به گندزدايی شيميايی وجود ندارد، 
استفاده می شود. 

•پاستوریزهكردن: برای از بين بردن عوامل 
بيماری زا درشير يا موادغذايی به كار می رود و 
در اين روش مواد غذايی را بين 60 تا70 درجه 
سانتی گراد حرارت می دهند و بالفاصله آن  را 

سرد می كنند.
•حرارتخشک: در مواردی كه نمی توان از 
حرارت مرطوب استفاده كرد از حرارت خشک 
روش های  معمول ترين  می شــود.  استفاده 
حرارت خشک شامل: فور، سوزاندن، اتوكردن، 

نورآفتاب و اشعه ماورای بنفش است.
فلزی  وسايل  كردن  استريل  برای  فور:  •
دارند،  را  باال  دمای  تحمل  كه  شيشه ای  و 
استفاده و در اين روش با حرارت  160 درجه 
سانتی گراد  به مدت دو ساعت و يا حرارت 170 
درجه سانتی گراد  به مدت يک ساعت عمل 
استريل كردن را انجام می دهند و همه عوامل  
بيماری زا  از  بين می رود. استريليزاسيون به 
برای  و  بوده  آهسته  خشک  حرارت  وسيله 
مواد حساس به حرارت مانند مواد الستيكی 

و پالستيكی مناسب نيست.
•سوزاندن: بهترين وسيله سترون سازی است 
و بيشتر برای از بين بردن مواد و بافت ها و 
پارچه های  زخم،  باند  قبيل  از  آلوده  اجسام 
مصرف شده، لباس بيماران مبتال به بيماری های 
ليوان كاغذی مسلوالن،  مسری و خطرناک، 
زباله و الشه حيوانات آلوده كاربرد موثری دارد.

حرارت خشک  ديگر  موارد  از  كردن:  اتو •
می توان اتوكردن را نام برد. اتوكردن لباس ها 
سبب گندزدايی البسه و از بين رفتن بسياری 

از ميكروب ها می شود.
نور  بنفش:  ماورای اشعه و آفتاب نور  •
خورشيد ارزان ترين و ساده ترين و مناسب ترين

روش گندزدايی است. به طور كلی ميكروب ها 
در مقابل هــوا و آفتاب بســيار حساسند و 
آفتاب دادن منازل و لباس ها و اثاثيه يكی از 
مهم ترين روش های گندزدايی و جلوگيری از 

امراض مختلف است.  
2.گندزداییشيميایی

 برای گندزدايی يا استريل كردن وسايلی كه 
تحمل حرارت را ندارند بايد از مواد شيميايی 

با غلظت های مختلف استفاده كرد.
به عنوان مثال برای تهيه يک ليتر كلر 0/5 
درصد از پودر كلر 70 درصد با فرمول ذيل 

عمل می كنيم: 
   = حجم مورد نياز   غلظت مورد نظر

  غلظت موجود محلول 
7/14 = 1000  0/5 درصد 
70 درصد

لذا با حل كردن تقريبا 7 گرم پودركلر )نصف 
قاشق غذاخوری( در يک ليتر آب، كلر 0/5 

درصد آماده مي شود.
برای تهيه يک ليتر كلر 0/5 درصد از آب ژاول 
يا وايتكس 5 درصد نيز به همين شكل عمل 

مي كنيم :
100= 1000 0/5 درصد
5 درصد

را  درصد   5 وايتكس  از  سی  سی  لذا100 
انتخاب كرده و با اضافه كردن آب حجم آن 
را به 1000 سی سی می رسانيم. )100 سی 

سی وايتكس + 900سی سی آب(
قبل از استفاده از اين مواد، وسايل را بايد كاماًل 
آلودگی هـای  شست و خشــک كرد. وجود 
قابل مشـاهده مثل خون خشک شده باعث 
زنده ماندن باكتری ها و ساير موجودات می شود.

مهم ترين گندزداهاي شميايي عبارتند از: آب 
ژاول )هيپوكلريت سديم(، كلر، الكل، كرئولين، 

بتادين، ساولن، آهک و ... .
•كلر: گازی است زرد مايل به سبزكه دارای 
خاصيت ميكروب كشی قوی است و در تصفيه 
خانه ها برای ضدعفونی وگندزدايی آب استخر، 
استفاده  ميوه ها  و  آشاميدنی و سبزی ها  آب 
می شود. برخی از مواد كلردار برای نظافت و 
و  پركلرين  مانند  می شود  استفاده  بهداشت 
اسيدهای  با  اين مواد هنگامی كه  ژاول.  آب 
ضعيف مانند سركه يا برخی مواد ديگر مخلوط 
می شوند مقدار زيادی گاز كلر از خود متصاعد 
می كنندكه تنفس آن خطرناک بوده ومی تواند 
يا  حاد  و  آنی  آسيب های  مسموميت،  باعث 
مزمن وطوالنی مدت شود. درتركيب بسياری از 
رنگ برها و سفيدكننده ها و ضدعفونی كننده ها 
به كار می رود. تمام ميكروب ها )قارچ، باكتری و 

ويروس( را نابود می كند. 

ان پروپیل الکل

ایزو پروپیل الکل

پرکلرین

آب ژاول
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•الکلها:از پرمصرف ترين گندزداها و ضدعفونی كننده ها بهورز
هستند و قادر به از بين بردن باكتری ها و قارچ ها و برخی 
از ويروس های چربی دار هستند. الكل اتيليک در 100درجه 
را  تاثير خود  و در مجاورت آب  نيست  ضد عفونی كننده 
روی عوامل بيماری زا می گذارد. مناسب ترين غلظت برای 
گندزدايی 70 درجه است. افرادی كه اتاق بيمار را گندزدايی 
می كنند بايد حتماً دستهای شان را پس از اتمام كار با الكل 
تبخير می شود.  الكل سريع  70 درجه ضد عفونی كنند. 
استفاده طوالنی مدت از آن به سطوح پالستيكی و الستيكی 

آسيب می رساند. 
سمی،  است  ماده ای  هيپوكلریتسدیم:  یا ژاول آب •
رنگ آن نزديک به زرد و طعم و بوی آن تند است. تركيبی 
درصد(   5( آن  از  كم  درصد خيلی  كه  است  قوی  بسيار 
را در آب حل می كنند و با نام های مختلف تحت عنوان 
سفيد كننده و وايتكس به بازار عرضه می كنند. در خانه ها 
برای گندزدايی و بوزدايی و ضــدعفونی لگن و وان حمــام، 
لباس ها، ديوارهای حمام، توالت و آشپزخانه و ســفيد كردن 

رخت ها به هنــگام رختشويی از آب ژاول اســتفاده می 
كننــد. خاصيــت ضدعفونی كننده آن به دليل كلرآزاد 
است. اگر به اشتباه خورده شود، بايد فوری شير نوشيد. 
محلول هيپوكلريت تمام ميكروب ها اعم از قارچ، ويروس و 

باكتری را نابود می كند.
وكاربردش  بو  از  عاری  است.  گندزدا  ارزا ن ترين  •آهک:
بی خطر است. وقتی با 8 تا 10 برابر وزن و يا  چهار برابر 
حجم خودش با آب مخلوط شود شيرآهک به دست می آيد 
كه برای گندزدايی مدفوع و ســفيد كردن طويله گاوهای 

شيرده به جهت وجود باكتری اسپوردار بسيار مفيد است.
•پركلرین: برای گندزدايی آب آشاميدنی سه تا پنج گرم 
برای هر متر مكعب آب و گندزدايی ظروف، بعـــد از شست 
و شوی ظروف آن ها را در10 ليتر آب قرار داده و يک قاشق 
چايخوری يا 2 گرم پودر پركلرين به آن اضافه كرده و بعد از 
5 دقيقه ظروف  با آب سالم شسته می شود. برای گندزدايی 
ميوه و سبزی بعد از پاكسازی و انگل زدايی آنها يک گرم 
پودر پركلرين70 درصد را در 5 ليتر آب مخلوط كرده و بعد 

از 5 دقيقه ميوه و سبزی را با آب سالم می شوييم.
ضدعفونی كنندگی،  گندزدايی،  خاصيت  •هاالميـد:
درمانی و معالج زخم ها را دارد. محلول دو تا سه در هزار 
هاالميد برای شست و شوی زخم ها كاربرد دارد و محلول 
سه در هزار هاالميد برای گندزدايی اتاق بيمار و رختخواب 

و مالفه و مستراح به كار می رود.
•استروك: محلول سه گرم استروک دريک ليترآب برای 
برای  دارد.  كاربرد  وتشک  وپتو  لحاف  و  البسه  گندزدايی 

اين كار مقدار كافی از محلول فوق تهيه كرده و لحاف و 
پتو و... رابرای مدت نيم ساعت درآن خيس كرده و سپس 

می شويند.
•كرئولين: محلول 5درصد كرئولين برای گندزدايی مستراح 

ها به ويژه درمنازل آلوده وبيمارستان ها كاربرد دارد. 
ــی ــتفادهازضدعفون ــهدراس ــلتوج ــکاتقاب ن

كنندههــاوگندزداهــا
• ضدعفونی كننده ها و گندزداها تنها برای اســتعمال 
و  گوش  چشم،  دهان،  به  آنها  ورود  از  و  است  خارجی 

دستگاه تنفسی بايد جلوگيری كرد.
• عوامل بی اثركننده ضدعفونی كننده ها را بايد شناخت و 
از تماس آنها با هم جلوگيری كرد. مثال تی  كشيدن و تميز 
كردن با ابر و اسفنج، باعث بی اثر كردن مواد ضدعفونی 

كننده می شود. 
• بايـد بـه مـواردي كه بـر روي برچسـب مـــواد گندزدا 
مشـخص شـده اسـت؛ از جمله: كمک هـاي اوليـه، رعايت 
نـكات پيشـگيرانه، اطالعات مربوط بـه چگونگی نگهداری 
و از بيـن بـردن محصـول،  روش اسـتفاده بـرای مثـال 
يـا  تمـاس  زمـان   ،... و  غوطه ور كـردن  اسـپری كردن، 

اثرگـذاری گندزدايـي كننده هـا دقـت كـرد.
• الزم است در هنگام خريداری موادگندزدا به مجوز از 

معاونت دارو و غذا، تاريخ توليد و انقضا توجه كرد.
نتيجهگيری

انتخاب  و  گنـدزدايی  صحيــح  روش های  با  آشنايی 
گندزدای مناسب با غلظت تعيين شده می تواند به عنوان 
از راه های اساسی برای پيشگيری مؤثر از گسترش  يكی 
عفونت و بيماری ها باشد كه در اين راستا با توجه به نقش 
مؤثر بهورز در سطح اول ارايه خدمات بهداشتی می تواند 
تأثير بسزايی در سالمت كادر بهداشتی و جامعه داشته باشد.
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