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  تعریف:

) ماده اي است که براي کشتن میکروارگانیسم ها در یک محیط disinfectant( ضدعفونی کننده

  بی جان به کار می رود.

در سطح بافت زنده به کار د باکتري ها ) ماده اي است که براي مهار رشantiseptic( آنتی سپتیک

می رود. این مواد  عملکرد انتخابی ندارند و لذا کاربرد بالینی آن ها محدود است. اکثر مواد 

antiseptic .بهبود زخم را به تاخیر می اندازند  

  روي هم رفته شامل گروه هاي زیر می باشند: antisepticو  disinfectantمواد 

  لدهید ها و اسید هاالکل ها ، آ  -الف

  هالوژن ها -ب

  مواد اکسید کننده -پ

  فلزات سنگین -ت

  فنل هاي کلر دار -ث

  سورفاکتانت هاي کاتیونی -ج

  

  الکل ها ، آلدهید ها و اسید ها  - الف

آنتی سپتیک هاي موثر پوست هستند زیرا پروتئین هاي  %70- 90ایزوپروپانول و  %70اتانول 

تحریک  علت تخریب کننده پروتئین ) بهآلدهید  ( یک فرمالدئیدمیکروبی را تخریب می کنند. 

، به شکل موضعی قابل مصرف نیست ولی براي ضدعفونی کردن ابزار استفاده  پوست بسیار شدید

در پانسمان جراحی به کار می رود و همچنین در گوش خارجی  %)1اسیداستیک (می شود. 

  گرم منفی ( ازجمله سودوموناس) فعال است.اي . این ماده علیه باکتري هاستفاده می شود

  در درمان عفونت هاي درماتوفیتی (قارچ هاي سطحی) موثر است.  اسید سالیسیلیک 
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  هالوژن ها - ب

ولی  می تواند درماتیت ( التهاب پوست) یک آنتی سپتیک موثر براي پوست سالم است  تنتور ید

وست و لباس می شود پس کاربرد آن ) پstainingایجاد کند و همچنین باعث لک دار شدن (

بویژه براي ضدعفونی کردن پوست قبل از   ترکیب ید و پوویدون (بتادین)محدود شده است. 

  هوازي آلوده شود. گرم منفی ممکن است به باکتري هاي آن جراحی به کار می رود ولی محلول

ش است. به همین که از حل شدن کلر در آب به دست می آید، یک میکروب ک اسید هیپوکلرو

البته مواد آلی موجود در آب می توانند به دلیل از کلر در تصفیه آب آشامیدنی استفاده می شود. 

 "تقاضاي کلر "کلر متصل شوند و از ظهور اثرات میکروب کشی آن جلوگیري کنند. به این فرایند، 

 تر رود تا اثرات میکروب کشیگفته می شود. بنابراین میزان کلر باید از ظرفیت اتصالی مواد آلی فرا

ظاهر گردد. بسیاري از فراورده هاي کلر براي تصفیه آب ، تمام باکتري ها یا کیست هاي آمیبی  آن

  را نابود نمی کنند.

%) آن 10(  1:10یکی از اجزاي فعال سفید کننده هاي خانگی است که محلول  هیپوکلریت سدیم

باشد، توصیه  HBVیا  HIVحاوي ویروس  براي ضدعفونی کردن قطرات خون که ممکن است

  شده است.

  مواد اکسید کننده - پ

اثر میکروب کشی کوتاه مدت دارد که حاصل آزادسازي اکسیژن  )H2O2پروکسید هیدروژن (

  مولکولی است. این ماده براي ضدعفونی کردن لنز هاي تماسی استفاده می شود.

ی ایراد آن قهوه اي شدن دائمی پوست و یک ماده باکتري کش موثر است ول پرمنگنات پتاسیم

  لباس است.

  

  



 4

  فلزات سنگین - ت

پروتئین ها را رسوب می دهند و گروه هاي سولفیدریل آنزیم ها را غیر فعال می کنند.  نقرهو  جیوه

در ) preservativeبه عنوان نگهدارنده ( لتیمروساو  نیترو مرسولترکیبات آلی جیوه مانند 

  ین ها و ... به کار می روند.واکسن ها ، آنتی توکس

براي پیشگیري از عفونت گونوکوکی چشم نوزادان (میکروب عامل سوزاك)  نیترات نقرهدر گذشته، 

  بیوتیک هاي موضعی به جاي آن استفاده می شود. به کار می رفت ولی امروزه از آنتی

ت باکتریائی در سوختگی ) براي پیشگیري و درمان عفون ( یک سولفانامید + نقره سیلورسولفادیازین

  استفاده می شود.

  فنل هاي کلردار - ث

به علت سمیت باال فقط به عنوان یک ضدعفونی کننده اشیا بی جان به کار می رود.  فنلخود 

در مواد ضدعفونی کننده پوست به کار می روند ولی ممکن است باعث تحریک  مشتقات فنلی

  پوست شوند. 

به طور گسترده در شستشوي روتین جراحی و در صابون   یک فنل کلردار است که هگزا کلروفن

هاي معطر استفاده می شود که رسوبات ضد باکتري را بر روي پوست تشکیل می دهد  و از این 

کلروفن بر روي پوست هگزا از طریق جمعیت باکتري هاي موجود را کاهش می دهد. استفاده مکرر

ممکن است به جذب این ماده بیانجامد و عوارض  ز عفونت استافیلوکوکیبراي پیشگیري ا نوزادان

  عصبی بوجود آورد.

 تري کلوکرباندار مثل ممکن است حاوي سایر فنل هاي کلر صابون هاي ضد عفونی کننده

)TCC(  هم باشند. تمام صابون هاي ضدعفونی کننده ممکن است باعث آلرژي یا  کلرهگزیدینیا

  .حساسیت به نور شوند
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کلرهگزیدین عمدتا علیه کوکسی هاي گرم مثبت فعال است و فرم دهانشویه آن هم در دسترس  

  است.

لیندان براي درمان گال که توسط  هم یک ترکیب کلر دار می باشد اما ساختار فنلی ندارد. لیندان

 یک نوع شپش ایجاد می شود به صورت شامپو در دسترس است.این ماده ممکن است از راه پوست

به خصوص  سر جذب شود. اگر مقدار زیادي از آن استفاده شود می تواند منجر به تشنج شود.

  خوردن تصادفی آن توسط اطفال می تواند باعث تشنج شود.

  سورفاکتانت هاي کاتیونی - ج

کلرید بنزالکونیوم و کلرید ستیل پیریدینیوم به عنوان ضدعفونی کننده براي ابزار جراحی و سطوح 

کار می روند. با توجه به اینکه این مواد علیه اکثر باکتري ها و قارچ ها فعال هستند و  مختلف به

استفاده  اتحریک پذیر نیستند، به عنوان آنتی سپتیک موضعی براي پوست هم می توان آن ها ر

این مواد توصیه نمی شود زیرا مواردي از شیوع  از کرد اما روي هم رفته امروزه استفاده موضعی

نت در اثر رشد باکتري هاي گرم منفی  ( مانند سودوموناس) در چنین محلول هایی گزارش عفو

  شده است.

   

  

  يآنتی سپتیک هاي ادرار

، داروهاي خوراکی هستند که به سرعت در ادرار ترشح می شوند و  يآنتی سپتیک هاي ادرار

موارد به همراه دارو هاي  باکتري هاي موجود در ادرار را سرکوب می کنند. این دارو ها در اغلب

اسیدي کننده تجویز می شوند زیرا شرایط اسیدي یک مهارکننده مستقل رشد باکتري ها در ادرار 

  ، دو مثال از آنتی سپتیک هاي ادراري هستند. نالیدیکسیک اسیدو  نیتروفورانتوئیناست.  
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  نیتروفورانتوئین - الف

اري فعال است و مقاومت به آن به کندي ایجاد می این دارو بر علیه بسیاري از  پاتوژن هاي ادر

شود. نیتروفورانتوئین از راه خوراکی به کار می رود و از طریق پاالیش گلومرولی  و ترشح در ادرار 

دفع می شود. سطح پالسمائی سمی در افراد مبتال به نارسایی کلیوي ممکن است ایجاد شود. 

تحریک گوارشی، بثورات جلدي و درد هاي نوروپاتی ( به  از رض جانبی نیتروفورانتوئین عبارتندعوا

نباید از این دارو استفاده کرد زیرا می تواند منجر به  فاویسمی علت آسیب به اعصاب). در افراد

  همولیز گلبول هاي قرمز شود.

  نالیدیکسیک اسید - ب

ژیراز می باشد.  DNAاین دارو جز داروهاي نسل اول کینولون ها است. مکانیسم اثر آن مهار آنزیم 

موضوع باعث  تواند ادرار را اسیدي کند که این ختار اسیدي اي که دارد میالبته به خاطر سا

نسبت به آن به سرعت روي می  میکروبی افزایش اثرات آنتی سپتیکی آن در ادرار می شود. مقاومت

کسیک اسید از راه خوراکی نالیدی در صورت مقاومت می توان از نیتروفورانتوئین استفاده نمود. دهد.

. عوارض جانبی آن شامل تحریک گوارشی و ... می باشد. این دارو نیز مانند مصرف می شود

منع مصرف دارد زیرا ممکن است باعث همولیز گلبول هاي قرمز  فاویسمینیتروفورانتوئین در افراد 

  خون شود.

  

  

  


