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، حال این با  .استگوارش دستگاه ھای بیماری درمان و تشخیص برای مھم روش یک  آندوسکوپی
بھ آندوسکوپ ضدعفونی کھ مواردی چنین در  .شودمخاط و بافت آسیب بھ منجر است ممکن آندوسکوپی 

ایجاد دیده آسیب بافت این طریق از راحتی بھ تواند می بیمارستانی عفونت ، است نشده انجام کافی اندازه 
حائز بیمارستانی ھای عفونت کاھش در آندوسکوپ میکروبی آلودگی ازعدم اطمینان ، بنابراین . شود

1.اھمیت است

استریالنت ھا یا/ھای سطح باالو کننده ضدعفونی از استفاده برای مشترک کلی اصول

پزشکی تجھیزات بندی طبقھ سیستم
 خطر اساس بر را کھ تجھیزات پزشکی کرد را ابداع بندی طبقھ سیستم یک E. H. Spaulding دکتر

(Petersen et al., 2011) کرد تقسیم بندی بھ آنھا استفاده از ناشی عفونت
اپیدمیولوژیست ،  (CDC) ھابیماری از پیشگیری و کنترل مرکز ،  FDA توسطبندی طبقھ سیستم این 
یا ضدعفونی درجھ تعیین برای ای حرفھ پزشکی ھای سازمان و ھا میکروبیولوژیست ، ھا 

.استرلیزاسیون مورد نیاز برای انواع مختلف تجھیزات پزشکی استفاده می شود
تعریف دستھ سھ در را آنھا استرلیزاسیون یا ضدعفونی سطح و پزشکی تجھیزات از دستھ سھ اسپالدینگ 

می کند:
این  .شودمی بدن عروقی سیستم یا استریل بافت وارد معمول طور بھ کھ تجھیزاتی بحرانی: .1

.دستگاه ھا باید استریل شوند
 .کندنمی نفوذ استریل بافت بھ و است تماس در مخاطی غشاھای با کھ تجھیزاتی بحرانی: نیمھ .2

، گندزدایی گردد. این تجھیزات بایستی حداقل توسط ضدعفونی کننده سطح باال
سالم پوست با تماس در  فقط یا و نیستند بیمار با تماس در معموالً کھ دستگاھھایی بحرانی: غیر .3

.این وسایل ممکن است با ضدعفونی سطح پایین تمیز شوند .می باشند

بھداشتی مراقبت استاندارد را  باالسطح ھای کننده ضدعفونی نظارتی، نھادھای و تخصصی ھای انجمن 
. در باز پردازش آندوسکوپ ھای انعطاف پذیر می دانند

(American Society for Gastrointestinal Endoscopy [ASGE] Standards of Practice Committee et al., 
2008).

و استریالنت عنوان بھ را محصول سی متحده ایاالت داروی و غذا سازمان ،  2009مارس از  
دارای دندانپزشکی و پزشکی ھای دستگاه گندزدایی برای عمومی ادعای با باال سطح کننده ضدعفونی 

قابلیت استفاده مجدد،  تایید و منتشر کرده است. 

معرفی باال سطح کننده ضدعفونی و استریالنت عنوان بھ  FDA توسطشیمیایی ماده نوع چندین اگرچھ 
شیمیایی مواد بر )  آمریکاگوارش متخصصان و پرستاران انجمن ( SGNA سنداما ، است شده 

از کھ پرسنلی تمام  استذکر بھ الزم ھا. استریالنت تا کنند می تمرکز بیشتر  باالسطح کننده ضدعفونی 

1 In-Use Evaluation of Peracetic Acid for High-Level Disinfection of Endoscopes-2016
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انجام حین در موجود شیمیایی و بیولوژیکی خطرات مورد در باید کنند می استفاده شیمیایی مواد 
)Petersen et al., 2011روشھایی کھ از ضدعفونی کننده ھا استفاده می کنند ، آموزش ببینند (

کننده ضدعفونی از استفاده دستورالعمل " بھ  CDC 2رسمی سایت  وباستناد  اساسبر زیر تعاریف 
توسط کھ  "گوارشدستگاه ھای آندوسکوپ  مجدد سازیآماده منظور بھ ھا استریالنت و  باالسطح ی ھا

شده آماده و ترجمھ ، 3گشتھ منتشر  2013سال در ) SGNA(گوارش متخصصان و پرستاران انجمن 
 است.

تعاریف:

 ) ضدعفونی کننده سطح باالHigh-level disinfectant:(
ھمھتواند می  FDA مصوباتاساس بر کھ کند می اشاره شیمیایی جرمیساید یک بھ            

،باکتریایی اسپورھای از برخی و مایکوباکتریوم ، ھا قارچ رویشی،     ھای باکتری ، ھا ویروس 
)Rutala et al., 2008(را از بین ببرد  اما نھ ھمھ آنھا

 ) فرآیند ضدعفونی سطح باالHigh-level disinfectant:(
میکروارگانیسم ھا بھ استثنای سطوح باالیی از اسپورھای باکتریایی  اشاره بھ تخریب ھمھ

Rutala et) (al., 2008 دارد
 ) استریالنت Sterilant  :(

تایید شده است و می تواند  FDA بھ یک میکروب کش شیمیایی اشاره می کند کھ توسط           
 ,.Rutala et al)را از بین ببرد. ()از جملھ ھمھ اسپورھای باکتریایی (میکروارگانیسم ھا ،        ھمھ 

2008; Occupational Safety and Health Administration [OSHA], 2012 (

استریل) steril:(
 ,.AAMI, 2010; Rutala et al).  بھ معنای عاری بودن از کلیھ اشکال زنده میکروارگانیسم ھاست 

2008).

استریلیزاسیون) sterilization:(
بھ فرآیندی اطالق می شود کھ منجر بھ حذف یا نابودی کامل تمام اشکال حیات میکروبی می 

تجھیزات پزشکی کھ  استریلیزاسیون را استاندارد برای گندزدایی اسپالدینگ طبقھ بندی .شود
.وارد سیستم عروقی یا بافت استریل می شوند ، مانند فورسپس بیوپسی ، مشخص می کند

شامل گوارشی ھای اندوسکوپ باال سطح ضدعفونی برای استفاده مورد شیمیایی مواد ، حاضر حال در 
موارد زیر است:

2 https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehsps/disinfect.html
3 https://www.sgna.org/Portals/0/Issues/PDF/Infection-Prevention/6_HLDGuideline_2013.pdf
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 گلوتارآلدئید(GA) 
ارتو فتالدھید (OPA)
پراستیک اسید (PAA) 

ھاست آندوسکوپ برای استفاده مورد کننده عفونی ضد ترین رایج  (GA) گلوتارآلدئید، حاضر حال در  
سمیت ھمچنین و ھا باکتری مقاوم ھای سویھ مورد در ھایی گزارش جملھ از آن، ھای کاستی البتھ کھ 

شناختھ شده و تحریکات پوست/تنفس ایجاد شده بواسطھ آن، قابل چشم پوشی نیست.
 PAAروی بر کھ  CDCطریق از شده منتشر  2020سال در NIOSH شده انجام  تحقیقاتاساس بر 

سریعی رشد با جھانی بازار در استریالنت یک بعنوان اسید پراستیک از استفاده است، پذیرفتھ انجام 
اثربخش ، میکروبی ضد قوی بخش اثر ھمچون ای ویژه خصوصیات سبب بھ رشد این کھ  استھمراه 

در استفاده برای حتی را محلول این کھ استفاده از بعد شستشو بھ نیاز عدم حتی و  کوتاهزمان مدت در 
صنایع غذایی مطلوب می سازد.

:4  در صنعت PAAکاربردھای 
حوزه بھداشت و درمان

ضدعفونی سطوح -            
 اتاق بیمارجراحی  وضدعفونی کردن مرحلھ پایانی اتاق  -            

 ضدعفونی ضدعفونی سطح باال - آندوسکوپ -           
 حوزه صنایع غذا و نوشیدنی

ضدعفونی بافت موادغذایی گوشتی (مرغ ، گوشت قرمز) -       
گنئزدای سطوح سخت -        
حوزه تصفیھ آب 

فرآیند تصفیھ آب  -            
فرآیند تصفیھ (CIP) گندزدای خطوط -            

برای بھداشتی ھای مراقبت در شیمیایی ھای استریالنت ، CDCمستندات اساس بر است بذکر الزم 
بھ زا بیماری عوامل انتقال ازعدم اطمینان جھت پزشکی لوازم و جراحی ابزارھای شیمیایی گندزدایی 

.بیماران مورد استفاده قرار می گیرند
5:استریالنت ھای شیمیایی رایج مورد استفاده در مراقبت ھای بھداشتی عبارتند از

 اتیلن اکسید(EtO)   
پالسما گاز پراکسید ھیدروژن (HPGP) 
 پراکسید ھیدروژن بخار شده
 در فاز بخاریا پراستیک اسید بھ روش غوطھ وری و

و گلوتارالدھید چون آلدئیدی ترکیبات فوق،  CDCمستندات باتوجھ  گرفتنتیجھ توان می بنابراین پس 
ارتوفتالدھید در طبقھ بندی استریالنت ھای شیمیایی قرار نگرفتھ اند.

مشخصات عمومی

4 NIOSH Research on Peracetic Acid (PAA).2020
5 https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehsps/sterilants.html
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کھ بحرانی نیمھ ابزارھای سایر و ھا آندوسکوپ بازپردازش در استفاده صورت در باال سطح ضدعفونی  
صورت در ).  Rutala et al., 2008(کند می جلوگیری عفونت انتقال از کنند، نمی نفوذ مخاط غشای بھ 

تمام ، باکتریایی اسپورھای از کمی تعداد جز بھ باال سطح ھای کننده ضدعفونی ، صحیح استفاده 
، باکتریھا بھ نسبت اسپورھا اگرچھ کنند. می حذف کامل طور بھ آندوسکوپ از را ھا میکروارگانیسم 
پروسھ انجام صورت در اما ھستند، مقاومتر باال سطح گندزدایی برابر در ویروسھا و مایکوباکتریھا 

بیشتر آنھا از تعدادی رفتن بین از احتمال ، آندوسکوپھا کامل و صحیح طرز بھ ضدعفونی و پاکسازی 
باکتریایی، اسپورھای برابر در گوارش دستگاه و ریھ  سالمغشاھای  مقاوتبعلت ذکراست بھ الزم است. 

این  کھضروریست نکتھ این ذکر اما ، است قبول قابل باکتریایی اسپورھای از کمی تعداد ماندن  زنده
 .)(Rutala et al., 2008(نیستند مقاوم ھا ویروس و ھا مایکوباکتریوم ، ھا باکتری برابر در ھا بافت 

فیزیکی ماھیت ، دما ، غلظت بھ بستگی شیمیایی ھای کننده ضدعفونی و استریالنت مواد اثربخشی 
در موجود ھای میکروارگانیسم ماھیت ، ھا) کانال ، لومن ، لوال ، شکاف ، مثال عنوان (بھ آندوسکوپ 
محلول معرض در گرفتن قرار زمان مدت و  آندوسکوپ در میکروبی و آلی بار اندازه ، آندوسکوپ 

از دقیق استفاده ، ھستند مضر زیست محیط و انسان بافت برای شیمیایی مواد کھ آنجا از دارد. شیمیایی 
کننده استریالنت/ضدعفونی است. ضروری انسان ایمنی برای مناسب دفع و کامل شستشوی ، آنھا 

بھ ، باشد طوالنی ماندگاری و مجدد استفاده و وسیع میکروبی ضد طیف دارای باید باال سطح شیمیایی 
غیر محیط و انسان برای ، نرساند آسیبی آن قطعات و محدوده بھ و باشد خورنده غیر ، کند عمل سرعت 

تحت اثربخشی و غلظت نظر از بتواند و بوده صرفھ بھ مقرون ، آمیزی رنگ بدون و بو بی ، سمی 
باال سطح ھای کننده ضدعفونی از یک ھیچ ، حاضر حال در ).  Rutala et al., 2008(باشد نظارت 

.ھمھ این معیارھا را ندارند

بیوفیلم
 (AER) آندوسکوپشوینده ھای ماشین در و آب تامین خطوط در ، ھا آندوسکوپ در تواند می بیوفیلم  

زیادی مقدار و شده جمع مرطوب سطح روی ھا باکتری کھ گیرد می شکل زمانی بیوفیلم  .بگیردشکل 
 شودنمی حذف باال سطح ضدعفونی با کھ کند می ایجاد محافظ توده یک کھ کنند می ترشح ساکارید پلی 

)Muscarella  ،2010( . بھ دقیق پایبندی و بیولوژیکی مواد حذف برای دستی دقیق و سریع پاکسازی
برای رویکرد بھترین ، نگھداری) و ضدعفونی شستشو، ضدعفونی(شامل فرآیند کامل ھای دستورالعمل 

 Ren ؛Fang et al. ،2010 ؛Alfa & Howie  ،2009( استزیستی ھای بیوفیلم  تشکیلاز جلوگیری 
et al. ،2013(.

مقایسھ گلوتارالدھید و پراستیک اسید در جایگاه یک ضدعفونی کننده سطح باال
معرفی استریالنت ترکیبات بندی طبقھ در آلدھیدی ترکیبات قرارگیری عدم بھ توجھ با است بذکر الزم 
و کنیم می مقایسھ یکدیگر با باال سطح اثرگذاری حیث از تنھا را ترکیب دو این ،  CDCسوی از شده 

این فرد بھ  منحصر و چشمگیر مزایای از سریع سرد استریالنت یک بعنوان اسید پراستیک کاربرد 
در گیری (قرار  FDAسوی از شده تایید و قوی باالی سطح کننده ضدعفونی یک جایگاه در ترکیب 

 ) FDAلیست محصوالت تایید شده از سوی 

 گلوتارآلدھید 
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برای شیمیایی ھای کننده ضدعفونی  پرکاربردتریناز یکی و ، شده اشباع الدھید دی یک ، گلوتارآلدھید 
برای و ھستند اسیدی گلوتارآلدئید، آبی محلولھای اکثر  استبوده  ھاآندوسکوپ باالی  سطحضدعفونی 

فعالیت . شوند قلیایی) pH   )7.5-8.5 محدودهتا بایستی اسپوروسیدالی(اسپورکشی)، خاصیت شدن فعال 
آمینو و کربوکسیل ، ھیدروکسیل ، سولفیدریل ھای گروه در آن شدن قلیایی نتیجھ گلوتارآلدھید بیولوژیکی 

)Rutala et al., 2008(و پروتئین در میکروارگانیسم ھا می شود  RNA  ،DNA است کھ باعث تغییر
مدت زمان غوطھ وری و اثرگذاری

،  (ASGE) گوارشاندوسکوپی آمریکایی انجمن ھمکاری با ، گوارش ھمکاران و پرستاران انجمن  
و عفونت کنترل در متخصصان انجمن و  (ACG) آمریکاگوارش کالج ،  (AGA) آمریکاگوارش انجمن 

انعطاف گوارشی ھای اندوسکوپ بازپرداخت برای را ای جامعھ چند دستورالعمل  (APIC) اپیدمیولوژی
، دیگران و آندوسکوپی کمیتھ در گوارش دستگاه آندوسکوپی کیفیت تضمین برای آمریکایی (انجمن پذیر 

، دستی دقیق تمیزکاری از پس ، دستورالعمل این علمی ھای داده اساس بر کرد. تصویب ) 2011
در البتھ اتاق) (دمای گراد سانتی درجھ  20دمای در دقیقھ  20بمدتباال سطح ضدعفونی از استفاده 

است. دستیابی قابل ، درصد  2از بیش گلوتارالدھید موثره ماده با گلوتارآلدئید محلولھای خصوص 
متحده ایاالت داروی و غذا اداره ؛  AAMI  ،2010 ؛ 2011، ھمکاران و موثرپترسن غلظت (

ادعاھای با توصیھ این نشود. داده تعمیم گلوتارآلدئید محلولھای سایر بھ است ممکن شرایط این  ) 2009
درجھ  25دمای در دقیقھ  90تا  20کھ گلوتارآلدھید  ٪2از بیش غلظت با  دیگریمحصوالت برچسب 

متفاوت است. HLD سانتیگراد برای
بسیار اسیدی  PHدر ماده این باشد. می  PHبھ وابستھ بسیار گلوتارآلدھید کشی میکروب اثربخشی 

بواسطھ باید ،برسدباال سطح کننده ضدعفونی یک قبول قابل اثربخشی بھ اینکھ برای اما است پایدار 
می کاھش پایداری اما  ،مطلوببسیار اثربخشی  ،قلیایی PHدر کھ شود. قلیایی ، کنندهفعال یک  افزودن

6.یابد

قرار استفاده مورد فعالسازی از پس روز  14مداوم بصورت نباید شده، فعال قلیایی  %2گلوتارآلدھید 

در این اما  باشداستفاده قابل روز  14گذشت از س پحتی تواند می شده فعال محلول کھ البتھ گیرد. 
.حالیست کھ بصورت مداوم مورد استفاده قرار نگیرد

رقیق ، آلی مواد تجمع علت بھ  شده،توصیھ زمان مدت در  گلوتارآلدئیداز  مداوم استفاده امکانعدم 
مولکولھای میزان در (اختالل محصول  pHدر تغییر ، مکرراستفاده اثر در کننده ضدعفونی مواد  شدن

 ماندهباقی غلظت دقیق گیری اندازه در مشکالت و پلیمریک(غیرفعال) مولکولھای و مونومریک(فعال) 
و اطمینان قابل ھمواره ، بخشی اثر حفظ از اطمینان برای رنگی اندیکاتورھای از استفاده و است 

عدم و سریع ضدمیکروبی اثربخشی ، گلوتارآلدھیداز استفاده اصلی مزایای نیست. بخش رضایت 
کشورھا از تعدادی کھ آنجا تا شود می محسوب بزرگی مشکل آن سمیت اما است، سطوح خوردگی 

استفاده از آن را متوقف کرده اند.

مزایا و معایب گلوتار آلدھید

6https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
(Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Update 2019)
 Russell AD, Hugo WB, Ayliffe GAJ. Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilization. 
Oxford, England: Blackwell Scientific Publications, editin 5.2013.

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf
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داده نشان کھ مواردی جز بھ  .استشده خالصھ زیر جدول در کھ است متعددی معایب و مزایا دارای  
روتاال و ، ) 2011(وبر و روتاال ،  (2008) .ھمکارانو روتاال مطالعات از جدول اطالعات تمام ، شد 

. بھ دست آمده است.(2013) و وبر

معایبمزایا
 در استفاده سال  30از بیش سابقھ

سیستمھای مراقبت ھای بھداشتی 
 اثربخشی ضد میکروبی قابل توجھ
   مطالعات توسط اثربخشی پشتیبانی

متعددی بواسطھ سابقھ مصرف
 قیمت نسبتاً ارزان
 عدم ایجاد آسیب در آندوسکوپ
  الستیک ، فلزات در خورندگی ایجاد عدم

ھا و پالستیک ھا 
 ضدعفونی ماشینھای برای استفاده قابل

AER دستی یا
 البتھ باالتر دمای در تر کوتاه اثرگذاری

عنوان بھ (محصوالت از برخی برخی در 
داروی و غذا سازمان ،  (Rapicide مثال

)2009ایاالت متحده ، 

درماتیت یا پوست تحریک  امکان ،
، بینی ، (چشم مخاطی غشای سوزش 
آسم ، (اپیستاکسی ریوی عالئم یا ، دھان) 

بھدلشتی مراقبتھای پرسنل  در رینیت ، 
بواسطھ مواجھھ (کوتاه یا طوالنی مدت) 

  و اسھال استفراغ، ، تھوع بروز امکان
عدم سبب بھ است بیمار در کولیت 

شستشوی کامل آندوسکوپ 
  بوی تند و سوزاننده
کندی فعالیت آنتی مایکوباکتریالی
 با بیوفیلم تشکیل امکان سازی فراھم

پروتئین ھا  خاصیت تثبیت
 ھمھ انواع عدم سازگاری با AER 
 دفع از قبل سازی خنثی بھ نیاز

)OSHA ،2006(
زیست خطرات (دارای سمی مواد باقیماندن سبب (بھ 

مصرف بھینھ زمان مدت پایان از پس محیطی)، 
،محصول کننده خنثی توسط باستی ابتدا محصول، 

مناسب فاضالب سیستم طریق از ریختن دور برای 
سازی گردد.)

پروکسیژن ھا 
رادیکالھای تولید بدلیل ھا، پروکسیژن خانواده ترکیبات بعنوان اسید پراستیک و ھیدروژن پراکسید 

می گرفتھ نظر در باال سطح ھای کننده عفونی ضد دستھ در باال، پذیری واکنش سطح با ھیدروکسیل 
بھ ترکیبات این تجزیھ قابلیت  کش)بیوساید(میکروب ترکیبات دیگر بھ نسبت گروه این مزیت و شوند 

.مواد غیر سمی و زیست تخریب پذیر می باشد

)H2O2(ھیدروژن پروکساید 
و شد کشف  1818سال در کننده ضدعفونی ترکیب یک بعنوان اکسیژنھ) (آب پروکساید ھیدروژن 

گرفتھ قرار فراوانی ھای بررسی مورد کاربرد، پر و شده شناختھ بسیار کننده ضدعفونی یک بعنوان 
گیرد. می قرار استفاده مورد مختلف صنایع در  %90، %50، %30ھای غلظت در ترکیب این است. 
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مواد از مختلف ھای فرموالسیون در کھ است آن ناپایداری کننده، ضدعفونی ترکیب این خواص از یکی 
مختلف برای جبران این نقص و حفظ پایداری این ترکیب استفاده می شود.

H2O2  ضدعفونی و جان) بی سطوح برای کنندگی (ضدعفونی گندزدایی  چونی خواصدارای
ھای کننده ضدعفونی دستھ در ترکیب این باشد. می بو ضد و پوست) برای کنندگی ضدعفونی کنندگی(

ترکیب این از آنھا فرموالسیون در کھ محصوالتی از بسیاری است بذکر الزم و دارد قرار باال سطح 
) قرار گرفتھ اند.Chemisterilant در دستھ استریالنت ھای شیمیایی(FDAاستفاده شده، از سوی 

در تماس با بافت زنده و بسیاری از فلزات، بھ عناصری از جملھ اکسیژن تجزیھ می شود.، این ترکیب
عمل ھیدروکسیلی آزاد رادیکالھای ژنراتور یک ھمانند ترکیب این  است.شده معرفی  ، CDCتاییدومورد 

در  DNA رشتھشکستن نیز و سلول ضروری اجزای ، غشایی لیپیدھای بھ حملھ باعث کندکھ می 
اسپورھا روی بر ھیدروژن پراکسید عمل مکانیسم حال این با  .شودمی رشد حال در ھای باکتری 
اسپور زنی جوانھ اسپورھا در تورم ایجاد با ھیدروژن پراکسید کھ است این فعلی فرضیھ  .استمتفاوت 

یک ھیدروژن پراکسید شود. می رویشی باکتریھای بھ آنھا تبدیل از مانع و کرده مواجھ اختالل با را 
ترکیب این  .دھدنشان واکنش شدن اکسید قابل مواد با است ممکن این بنابر و است کننده اکسید عامل 
 سببھمین بھ و میشود تجزیھ  آب،و اکسیژن خود سازنده عناصر بھ و سازگار زیست محیط با کامال 

گرفتھ قرار بررسی مورد  نیزغذایی صنایع در مطلوب و مناسب میکروبیال آنتی ترکیب یک بعنوان 
.است

انواع برابر در  تاثیرسبب بھ ھمچنین و شود می استفاده آسپتیک بندی بستھ فناوری در ھیدروژن پراکسید 
کننده ایجاد عامل )   .Acanthameoba spp (آکانتوموبا طلب  فرصتپاتوژن ھای سویھ 

از کھ افرادی زیرا  رود،می کار  بھنیز  تماسیلنزھای عفونی ضد برای ،  کننده)کور کراتیت(عفونت 
بیش از دیگران مستعد بروز عفونت چشمی آکانتاموبا ھستند. دارند، لنزھای تماسی استفاده

یکسان)  دمای (در آن از حاصل بخار با مقایسھ در مایع ھیدروژن پراکسید  کشیمیکروب خواص 
سریعتر عمل می کند.

نتایج  استرلیزاسیون،ھدف با لیتر در گرم میلی  5تا  1غلظت در اکسیژنھ بخارآب کاربرد حال، این با 
خوبی را بھ ھمراه داشتھ است.

(PAA)اسید پراستیک
خوبی بھ آن عمل مکانیسم کھ است پروکسیژن ترکیبات خانواده از ) CH3COOH(اسید پراستیک   

را ھا پروتئین زیرا است کننده اکسید عوامل سایر مشابھ آن عملکرد شود می تصور  .استنشده درک 
و ھا آنزیم ، ھا پروتئین در را گوگرد و سولفیدریل پیوندھای و مختل را سلولی دیواره نفوذپذیری ، خنثی 

.)2008سایر متابولیت ھا اکسید می کند (روتاال و ھمکاران ، 
معرفی تجاری استفاده قابلیت با  قویمیکروبی ضد ترکیب یک عنوان بھ 1955 سالدر ، اسید پراستیک 

پراکسید ھیدروژن و  اسیداستیک تجزیھ از حاصل ترکیبات و اسید پراستیک بین تعادل آن در کھ شد 
طیف با و  پراکسیدھیدروژن از تر قوی کشی میکروب قابلیت دارای اسید پراستیک  دارد.وجود 

، مخمرھا ، کپکھا ، آنھا ھاگھای و باکتریھا ، مایکوباکتریومھا برابر در جملھ از گسترده بسیار اثرگذاری 
برای  پزشکیحوزه در شیمیایی استریالنت  یکعنوان بھ آن از کھ ست ھا ویروس و ھا جلبک 

ضدعفونی تجھیزاتی مانند آندوسکوپ ھای انعطاف پذیر و ابزار دندانپزشکی و غیره استفاده می گردد.
توجھی قابل میکروبیال آنتی  یاثربخشافزایی ھم دارای  ھیدروژن پراکسید با اسید پراستیک ترکیب 

کننده ضدعفونی عوامل عنوان بھ ،  FDA توسطترکیب دو این حاوی محصوالت از بسیاری و است 
سرد از جملھ برای دستگاھھای دیالیز تأیید شده اند.

مزایا و معایب 
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منابع کھ مواردی جز بھ  .استشده خالصھ زیر جدول در اسید پراستیک معایب و مزایا از ای خالصھ 
و روتاال ،  (2008) .ھمکارانو روتاال از جدول اطالعات تمام ، است شده ذکر جداگانھ بصورت آنھا 

. بھ دست آمده است(2013) ) ، و روتاال و وبر2011وبر (

معایبمزایا
 استریلیزاسیون سریع در  کوتاھترین

زمان
  استریلیزاسیون سرد بھ روش غوطھ وری

 در دمای پایین
  دارای افزایش اثربخشی قابل مالحظھ ای

در دماھای باالتر (بھ عنوان مثال 
 درجھ 50اسپور در دمای   log 6کاھش

سانتی گراد در کمتر از دو دقیقھ) 
  دارای خاصیت اسپورسیدال

(اسپورکشی) سریع و قوی
 بدون بجای گذاشتن ھرگونھ بقایایی و

دارای محصوالت جانبی سازگار با محیط 
) O2 ، H2O(اسید استیک ،  زیست

 بدون ھر گونھ عوارض منفی بر سالمتی 
در صورت استفاده در شرایط عادی 

 سازگار با بسیاری از مواد و ابزار
 عدم انعقاد خون و عدم فیکس و اتصال

بافت ھا بھ پروتئین 
دارای  و عدم ایجاد بستر تشکیل بیوفیلم 

توانایی حذف بیوفیلم ھای فیکس شده با 
 گلوتارآلدھید از کانال ھای بیوپسی

) 2008(بیلنھوف و ھمکاران ، 
 عدم ایجاد مقاومت در میکرو ارگانیسم ھا

Beilenhoff et al ،  2008 (

 برخی با سازگاری عدم احتمالی پتانسیل
آنودایز پوشش مثال عنوان (بھ مواد 

و فوالد ، برنز ، برنج ، مس آلومینیوم، 
) آھن گالوانیزه

  ضد قبالً کانالھایی در نشتی ایجاد احتمال
صورت گلوتارآلدئید(در با شده عفونی 

نوع  تعویضھنگام کامل شستشوی عدم 
)2008محلول ) (بیلھوف و ھمکاران ، 

 رقیق از  پسمدت طوالنی پایداری عدم
سازی

 قیمت گرانتر
 صورت در پوست و چشم آسیب  ایجاد

تماس محلول غلیظ(کنسانتره)
ازخاصی  انواعفقط ھا کنسانتره  استفاده 

AER
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Steril-C
با Steril-4  نامبھ شرکتی محصول 

تولید زمینھ در تجربھ  سالھا
سطح کننده عفونی ضد محصوالت 

 است.اینسرد، استرلیزاسیون و باال 
دستورالعمل مطابق  محصول

93/42/EEC  تجھیز یک عنوان بھ

ثبت  ،  II bخطرکالس با پزشکی 
7.شده است

:ویژگیھا

  محصولی پودری
محلول در آب
با PH خنثی
آلودگی زدا
 ضدعفونی کننده
استرلیزاسیون سرد

ابزارھای و پدولوژی و زیبایی ابزار  جملھاز پزشکی تجھیزات کلی طور بھ و جراحی ابزارھای  برای          
 اکوکاردیوگرافی،و عمل حین پروبھای  اکوآندوسکوپی،کولونوسکوپی، گاستروسکوپی، ھیستروسکوپی،   الپاراسکوپی، 

.لولھ ھای تنفسی و ابزار بیھوشی، تجھیزات دندانپزشکی
 دقیقھ10فقط در دامنھ بیوسیدی وسیع  
دارای قابلیت از بین بردن باکتریھا ، مایکوباکتریوم ھا، قارچ ھا، اسپورھا و انواع ویروسھا از 

) HCV وHIV ، HBV جملھ (

: گرم100در  ترکیبات
 : عامل اکسید کننده: با(  گرم40> سدیم بی کربنات TAED  موجود در ترکیب واکنش می دھد و یون

).پراستیل محلول در آب تشکیل می دھد       ھای 
) تترا استیل اتیلن دی آمینTAED :(<25گرم 
100تا : اسید آلی، ترکیبات آنیونیک سطحی فعال ، پایدار کننده و ترکیبات ضد خورندگی 

گرم

مکانیسم اثربخشی:

7 http://www.steril-c.it،
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آب از ولرم(استفاده شیر  آب در پودری محصول از مناسب مقدار شدن حل از حاصل شیمیایی واکنش 
و پراستیل یونھای  چون فعالیترکیبات  تشکیلبھ منجر نیست)، ضروری مقطر آب یا و دیونیزه 

کشی، مایکوباکتریوم ، کشی باکتری خاصیت اعمال سبب  افزایی،ھم با کھ شود می  ھیدروپروکسی
فعال آنیونیک ترکیب یک وجود گردد. می  دقیقھ 10زمانمدت  در فقط  اسپورکشی،و کشی ویروس 
بھ کننده استریل اجزای نفوذ باعث میکروبھا، فسفولیپیدی غشای با  واکنشگرھاتماس تسھیل با سطحی 
از ارگانیک مواد  حضوردر حتی میکروبی، زنده  اشکالھمھ نابودی بھ منجر  نتیجھدر و سلولی ساختار 

قبیل (خون ، چرک ، ادرار ، مدفوع) می شود.

دوز مصرف:

% استریل کنندگی گرم در لیتر)، دارای خاصیت 20 (2محلول 
%گیضد عفونی کنند گرم در لیتر)، دارای اثر 10 (1محلول 
 2بمدت و ریختھ گراد) سانتی درجھ  35(ولرم آب  مناسبمقدار حاوی ظرفی در را پودر از الزم مقدار 

 . دقیقھ آماده جھت استفاده است40محلول بعد از   دقیقھ مخلوط کنید تا پودر حل شود. 3تا 
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(Steril-C سی استریل مقایسھ) 
)PAA (اسید استیک پراکسی و) GA (ترکیبات گلوتارآلدھید پایھ بر محصوالت با

استریل سیپراستیک اسیدگلوتارالدھیدویژگی

کنسانتره-آماده بھ مصرفحالت محصول
کنسانتره-بسیار خورنده و 

شرایط خاص نگھداری گالن 
سوپاپدار محصول

پودر-حمل آسان-بدون نیاز بھ شرایط 
ویژه نگھداری

رقت سازی با آب بدون سختی استفاده فعال کنندهرقت سازی/فرآیندآماده سازی محصول
حل کردن در آب شیر ولرمو مواد ارگانیک

بدون بوبوی شدید و سوزانندهبوی شدیدبو

بدون اثرات خورندگیاثرات خورندگی شدیدندارداثرات خورندگی

PH
 اسیدی فعالیت آنتی PHدر (قلیایی

 PHمیکروبیال ضعیفی دارد و در 
)قلیایی ناپایدار است

قلیاییبسیار اسیدی

 PHقلیایی ناپایدار. در PHدر پایداری
بھ شرایط محیط حساساسیدی تضعیف اثربخشی

، پایدار در مدت زمان توصیھ شده
فعالسازی مواد موثره ھمزمان با آماده 

سازی محلول

ایجاد حساسیت تنفسی و پوستی

 دارای ایجاد حساسیت شدید
سمیت برای اپراتور و در 
صورت باقیمانده بر روی 
ابزار دارای سمیت سلولی

ایجاد حساسیت پوستی و تنفسی 
شدید در تماس با کنسانتره

بدون ایجاد حساسیت تنفسی-احتیاط در 
وست پتماس مستقیم محلول با 

-تجزیھ بھ مواد سازگار با حساس
پوست و محیط

 CDCعدم درج در رفرانس خاصیت استرلیزاسیون
در دستھ ترکیبات استریالنت 

سرد
دارددارد

بسیار سریعسریعبسیار کندسرعت استرلیزاسیون
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اثربخشی ضد 
میکروبی

مایکوباکتر
فعالیت قوی و سریعفعالیت قویفعالیت کندیوم

داردداردداردویروسھا
داردداردفعالیت کنداسپورھا

 تشکیل امکان سازی فراھمایجاد بستر تشکیل بیوفیلم
 تثبیت خاصیت با بیوفیلم

ھا پروتئین
نداردندارد

نداردنداردداردقابلیت فیکس خون و پروتئین ھا

توانایی حذف بیوفیلم ھای فیکس 
نداردشده

 بیوفیلم حذف توانایی دارای
 گلوتارآلدھید با شده فیکس ھای

بیوپسی ھای کانال از

 فیکس ھای بیوفیلم حذف توانایی دارای
 ھای کانال از گلوتارآلدھید با شده

بیوپسی
حفظ اثربخشی در حضور مواد 

داردنداردنداردارگانیک

تجزیھ بھ مواد سازگار با دفع از قبل سازی خنثی بھ نیازخطرات زیست محیطی
تجزیھ بھ مواد سازگار با محیط زیستمحیط زیست

با کیت معتبر داردبا کیت معتبر داردبا کیت معتبر داردغلظتقابلیت نظارت 
---اثربخشی

راھنمای جدول :**
 سطح کننده ضدعفونی یک مطلوب خصوصیات و) بعد صفحھ ابتدای  در بازنشر  (CDC صریح متن در  شده ارائھ تعاریف بھ توجھ با

 کھ محصول ھر مختص  خصوصیات سایر و قرمز رنگ با معایب  ،سبز رنگ با محصول ھر مزایای باال جدول در مطلوب، استریالنت/باال
است شده داده نشان آبی رنگ بھ ، است نگرفتھ قرار محصوالت مزایای یا معایب طبقھ در ھا رفرانس در بوضوح
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 خصوصیات زیر باشد:دارای باید باال سطح شیمیایی کننده ضدعفونی/استریالنت
وسیع میکروبی ضد طیفدارای .1 
 مجدد استفادهقابلیت  .2 
 طوالنی ماندگاری.3
 دارای عملکرد سریع.4 
 (بدون ایجاد آسیب در محدوده و قطعات)خورنده غیر.5
محیط و انسان برای  سمی غیر .6 
بجای گذاشتن رنگ در محدوده مورد استفاده بدون و بو بی. 7 
 صرفھ بھ مقرون .8 
 اثربخشی و غلظت نظر از  دارای قابلیت نظارت.9 

.ندارند را معیارھا این ھمھ باال سطح ھای کننده ضدعفونی از یک ھیچ ، حاضر حال  در***

نتیجھ گیری:
با و آنھا  میکروبیضد  مؤثرهد مواویژگیھای اساس بر محصوالت خصوصیات ذکر ، شدهارائھ مستندات کلیھ بھ توجھ با 

دارای کھ ای کننده ضدعفونی قطعا ،  CDCرفرانس در  آلایده کننده ضدعفونی یک برای شده ذکر ویژگیھای بھ توجھ 
تعداد بیشتری از شاخص ھای مطلوب باشد، گزینھ بھتری برای انتخاب خواھد بود.

گزینھ ترین  مناسبانتخاب در را ما فوق، جدول در محصوالت بندی رنگ بھ کلی نگاه یک 
مطمئن خواھد کرد.

انتخاب است، رنگ قرمز آیتم کمترین و رنگ سبز آیتم بیشترین دارای کھ محصولی ***
مطمئن تریست.


