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تعریف

ای است که برای مهار ماده ( antiseptic)آنتی سپتیک •

ار ارگانیسم ها بکسایر و ، قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها

یا از رشد آنها می برند و آنها را از بین می رود که 

.می کنندجلوگیری 



موارد استفاده

می ، پوسیدگی و سپتیسضدعفونی کننده ها ازعفونت•

رای بضدعفونی کننده ها استفاده از . می کنندجلوگیری 

بسیار ضروری است و از عوامل مهم سالمتی تأمین 
.می باشدامراض ساری امراض مخصوص، پیشگیری از 



کتفاوت بین ضد عفونی کننده ها و انتی بیوتی

در این یک ضدعفونی کننده ویا آنتی بیوتتفاوت اصلی میان •

رند و دافقط استعمال خارجی ضدعفونی کننده مواد است که 

پس یکانتی بیوتدر حالی که می سازند را نابود باکتری ها 

و می شوند خوراکی یا تزریقی وارد خون از مصرف 

.دارندعوارض کمی برای بدن 



انواع ضد عفونی کنند ها؛

قیم که قابلیت نابود سازی مست(: Bactericide)باکتری کش. 1

ه سلول باکتری از طریق نابودسازی دیواره آن که منجر ب

.دارندجذب آب، تورم و ترکیدن آن میشود را 

که از رشد و تقسیم (: Bacteriostatic) مهارگر باکتری. 2

.می کنندباکتری جلوگیری حجروی 



تاریخچه

جراحیعمل های در ضدعفونی کننده ها نوین از استفاده •
ی و طجوزف لیستر جراح انگلیسی توسط ۱۸۶۷در سال 

جراحی با نام اصول گندزدایی در عمل مقال های 

Antiseptic Principle of the Practice of Surgery

زا منتشر گشت  که در آن از نظرٔیه میکروب های بیماری•
اقتباس که نخستین بار توسط لویی پاستور بیان شده بود

ید اس)فنول طبق این مقاله استفاده از موادی مانند. گردید
و می تواند بسیاری از میکروب ها را کشته( کربولیک

.محل جراحی را ضدعفونی کند



ادامه

ضدعفونی مشابه در گذشته توسط روش های برخی •

های کتابو همچنین در جالینوسو بقراطدانشمندانی چون 

.گشته اندباستانی سومری بیان 

واد استفاده از منخستینبرای جوزف اسمیت چون افرادی •

و م ها زخبرای ضدعفونی الکلبار از موادی مانند نخستین 

در را میتوانضدعفونی کننده . استفاده نمودندجراحت ها 

عصر باستان و به هنگام مومیایی کردن اجساد مشاهده 
.نمود



ضد باکتری

موادی هستند که تنها (: Antibacterials)باکتریضد •

.قابلیت نابود سازی باکتریها را دارند



(Microbicides)میکروبکش

هر د می توانیا میکروارگانیسم است که کیمیاوی یک ماده •

یا ایی روش های کیمیگونه ارگانیسم مضر را با استفاده از 

.کنترل کندبیولوژیکی از بین برده، خنثی یا 

ها ویروسکه تنها ویٔژه نابود سازی میکروب کش هایی •
و drugAntiviralویروسیهستند شامل داروهای ضد 

.می باشندVirucideویروس کش ها 



 Antibioticانتی بیوتیک 

است که از یک میکروارگانیسم تولید یا از آنای ماده•

دیگر را از بین میبرد های میکروارگانیسمگرفته میشود و 

.میشودیا مانع فعالیت آنها 

از لحاظ خصوصیات ها بیوتیکآنتیانواع مختلف •

ی و ضد میکروب، طیف شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی
.مکانیسم عمل با هم تفاوت دارند



بل وسیع الّطیف، آنهایی هستند که در مقاهای بیوتیکآنتی•
مانند . فّعال میباشندها ارگانیسمانواع مختلف میکرو 

رم منفی، تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتریهای گ
.  استمایکوپالسما  مؤثر کالمیدیا، 

با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط درهای بیوتیکآنتی•
مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از

ه فّعال میباشند؛ مانند وانکومایسین کها میکروارگانیسم
کاستافیلوکوگرم مثبت مانند های کوکسیعمدتًا در مقابل 

.مورد استفاده قرار میگیردها انتروکوکو ها 



مواد شیمیایی هستند که از دو راه طبیعی و ها بیوتیکآنتی•

.مصنوعی به دست میآیند

و ها قارچمانند هایی میکروارگانیسمطبیعی از های بیوتیکآنتی•

.باکتریها گرفته میشوند

:عمٔدهبه دو گروه ها بیوتیکآنتی•

باکتریوسید، که باعث مرگ سلول بیماریزا های بیوتیکآنتی1.

میشوند

داد سلول باکتریواستاتیک، که موجب توقف رشد و ثابت ماندن تع2.
.میشوندبندی طبقهبیماریزا میگردند، 



الکل

، پروپانول،، از جمله اتانول هاالکل•

که گاهی اوقات به ، )ایزوپروپانول(

.شوندمیروح جراحی شناخته عنوان 

ایکش، ضدعفونی کننده میکروب •

پوستکه به منظور ضدعفونی کردن 
.شوندمیقبل از تزریق استفاده 



POVIDONE بتادین

کنندهضدعفونییکی از مواد بتادین •

ایطور گستردهبهکه قوی می باشد 

ضدعفونیبرای 
.میرودبه کار ها زخمو پانسمان 



HYDROGEN PEROXIDE هیدروژن پروکساید

بکار ها زخمدرصد در ضدعفونی ۶صورت محلول به •

.میرود
گردد،نمیاستفاده از آن توصیه اما 

بودهقوی اکسید کننده یک ماده که چرا

بهبودی،بر افزایش زمان و عالوه 

.می گرددتشکیل جای زخم باعث 



!تشکر از توجه تان


