ارزیابی
ضدعفونیکنندهها
حبیباله فالحمالامیری ، 1سایه باقریآستانه ،1محمد کاوه ،1مصطفی علیزادهبرئی ،1پیام سمابگی،1
2
سولماز غفاری
 .1واحد کنترل کیفیت شرکت فرآوردههای تزریقی و دارویی ایران.
 .2گروه داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران

خالصه

مقدمه

امروزه از ضدعفونیکنندهها و گندزداهای مختلف
در بیمارستانها ،صنایع دارویی و مراکز بهداشتی به
منظور ضدعفونی سطوح ،دست ،ابزار و تجهیزات
مختلف مورد اســتفاده قرار میگیــرد .با توجه به
تنوع میکروارگانیســمها و گاهــی اوقات ویژگی
گروههــای مختلــف ضدعفونیکنندهها به طیفی
خاص از میکروارگانیســمها ،بررسی و شناخت اثر
ضدعفونیکنندهها بر میکروارگانیسمهای مختلف
به منظور انتخاب بهتر در مواجه با میکروارگانیسم
هدف امری ضروری تلقی میشود.

مواد و روشها

در ایــن مطالعــه از ضدعفونیکنندههــای
مختلــف با ذکر مشــخصات کامــل و همچنین
میکروارگانیسمهای مطرح صنایع دارویی استفاده
شد .روش مورد استفاده دیسک دیفیوژن میباشد
که به منظور بررسی قدرت اثر هر ضدعفونیکننده
بر میکروارگانیسم مربوط بهکار گرفته شده است.
یافتهها

نتایج بهدســت آمده در جدول ( )3نشــان داد
از لحــاظ وســعت طیف اثــر و قطــر هاله عدم
رشــد در ضدعفونیکنندههای مربوط به دســت،
 Septicidinدارای عملکردی بهتر نسبت به سایر
پيدرپي 350
33178

سال سیام  .شماره . 2اردیبهشت 98

رازی

31

ارزیابی ضدعفونیکنندهها

ضدعفونیکنندههای دست و در ضدعفونیکنندههای
مربــوط بــه ســطوح  Saya sept-HPعملکرد
مناسبتری نســبت به سایر ضدعفونیکنندههای
مربوط به سطوح داشته است.
بحث و نتیجهگیری

بــا در نظــر گرفتــن گروههــای مختلــف
ضدعفونیکنندههــا و اهــداف اســتفاده از آنها
میتوان گفت تمامــی ضدعفونیکنندههای مورد
استفاده در این مطالعه دارای عملکرد و کارآیی بوده،
بنابراین ،با توجه به نوع میکروارگانیسم میتوان از
ضدعفونیکننده مناسبتری استفاده کرد.
کلید واژه

ضدعفونیکننده ،گندزدا ،میکروارگانیسم ،دیسک
دیفیوژن ،صنایع دارویی
مقدمه

ضدعفونیکنندهها و گندزداها بهطور گســترده
در بیمارســتانها و سایر مراکز بهداشتی بهعنوان
یک عامل ضروری برای کنترل رشــد میکروبها
و جلوگیــری از عفونتها به خصوص عفونتهای
بیمارســتانی در بافتهای زنده و اشــیاء بیجان
مورد استفاده قرار میگیرند( .)1ضدعفونیکنندهها
یا دیس اینفکتانهــا ( )Disinfectantبه موادی
گفته میشــود که باعث از بیــن بردن یا کاهش
میکروارگانیســمهای بیماریزا در سطوح فیزیکی
یا اشــیاء بیجان میشــوند و مصرف آنها برای
بافتهای زنده مضر میباشــد ،این در حالی است
که گندزداها یا آنتیسپتیکها ( )Antisepticبرای
کاهش تعداد میکروارگانیسمها در سطح پوست یا
ســایر بافتهای زنده بهکار گرفته میشوند(.)2،3
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در مراجــع و کتابهای مختلف مرز مشــخصی
بیــن گندزداها و ضدعفونیکنندههــا وجود ندارد
و برخــی از کتابها گنــدزدا و ضدعفونیکننده را
بــه یک معنی تعبیر کرده اند( .)4در ســال 1999
 Gerald McDonnellو A.dennver Russell
گروهبنــدی جامع و کاملــی از ضدعفونیکنندهها
و گندزداهــای مختلــف ارایــه دادنــد .آنهــا
ضدعفونیکنندههــا را از لحاظ ترکیب شــیمیایی
به چند دســته کلــی الکلهــا ،ترکیبهای کلر
دار ،یدوفورهــا ،پراکســیژنها،آلدییدها ،آنیلیدها،
بیگوانیدها ،دیامیدینها ،هالوفنلها ،فلزات سنگین،
ترکیبهای با بیس فنل ،کرزولها و ترکیبهای
چهارتایی آمونیوم تقســیم نمودند ،بر این اساس
ضدعفونیکنندههــا و گندزداها با نامهای تجاری
مختلف هر کدام در یک یا چند گروه جای میگیرند.
در نهایت ،این محققان پس از تعیین ســاختمان
شــیمیایی هر یک از این گروهها اثر هر یک را بر
میکروارگانیسمهای مختلف بر اساس کشندگی و
توقف رشد مشخص نمودند(.)5
پاتوژنهای مختلف پاسخهای متفاوتی نسبت به
ضدعفونیکنندهها و گندزداها نشــان میدهند که
همین باعث شده انتخاب یک ضدعفونیکننده یا
گندزدای مناسب بهعنوان یک مشکل شایع مطرح
باشد( .)6از طرفی ،میکروارگانیسمها بهطور مداوم به
ضدعفونیکنندهها و گندزداهای جدید مقاومت پیدا
میکنند( .)7بهعنوان مثال ،شکل اسپور باکتریها
در برابر ضدعفونیکنندههای بیس الکلی مقاومت
نشــان میدهد .همچنین باکتریهای گرم منفی
(انتروباکتریاسه) مانند کلبسیال ،انتروباکتر ،سراشیا
و پروتئوس نســبت به ضدعفونیکنندههایی مانند
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جدول  1ـ مشخصات مواد مورد استفاده در این مطالعه
مواد مورد استفاده

ترکیبها

گروه

 -Nتریآمینوپروپیل  Nدودسیل پروپان 1
و  3دیآمین ،ایزوتریدکانول اتوکسیات،
اسیدسیتریک مونوهیدارت

آمونیوم چهارتایی ،الکل

سطوح

Virobac s50

 -Nتریآمینوپروپیل  Nدودسیل پروپان  1و
 3دیآمین

آمونیوم چهارتایی ،الکل

سطوح

Lysoformin

فرمالدیید ،گلوتار آلدیید

آلدییدها

سطوح

Lysoformin spezial

پلیهگزا متیلن بیگوانید هیدروکلرید،
دیدسیل دیمتیل آمونیوم کلراید

بیگوانیدها ،چهارتایی آمونیوم

سطوح

Lysoform Fugaten

اتانول دناتوره

الکل

سطوح

Septi turbo

پروپانول ،دیدسیل دیمتیل آمونیوم کلراید

آمونیوم چهارتایی

سطوح

Percidine

هیدروژن پراکسید ،اسید استیک گالسیال،
پراستیک اسید ،پایدارکننده و آب مقطر

پراکسید هیدروژن

سطوح

Virobac T100

(بالسان)

Saya sept-HP

دیدسیل دیمتیل دیآمونیوم کلراید ،آلکیل
دیمتیل بنزیل آمونیوم کلراید ،پلیهگزا آمونیوم چهارتایی ،بیگوانیدها
متیلن بیگوانید هیدروکلراید ،آب مقطر

دستهبندی

سطوح

اتانول ،ایزوپروپانول ،کلر هگزیدین
دیگلوکونات ،گلیسیرین ،عصاره آلوئهورا،
ویتامین  ،E، PEGاسانس و آب مقطر

ایزوپروپانول و اتانول

دست

DE-SIN

پروپانول ،آب ،بنز الکونیوم کلراید ،گلیسرول،
خوشبوکننده ،آلوئهورا ،کوکوگلکساید

الکل

دست

Manocid

بوتان دیول

الکل

دست

Nutrient agar

پپتون ،دی-گلوکز ،آگار

-

-

Sabouraud dextrose
agar

پپتون ،عصاره مخمر ،آگار

-

-

Septicidine
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آمونیوم کلراید و ترکیبهای فنول مقاوم هســتند
( .)8بنابراین ،الزم اســت اثر ضدعفونیکنندهها و
گندزداها علیه پاتوژنهای خاص ارزیابی شــود ،تا
بســته به هدف و موضوع یا مکان مورد اســتفاده
انتخاب مناسبی برای نوع گندزدا یا ضدعفونیکننده
داشته باشــیم .به منظور ارزیابی اثر ضدباکتریایی
ضدعفونیکنندههای مورد استفاده در این مطالعه
از روش توزیع دیسک ( )Disc Diffusionاستفاده
شــد .هدف از ایــن تحقیق ارزیابی اثر بخشــی
ضدعفونیکننــده و گندزداهای مورد اســتفاده در
صنایع دارویی بر میکروارگانیســمهای خاص این
صنایع میباشد.
مواد و روشها

مواد و میکروارگانیسمها

مــواد بــهکار رفتــه در ایــن مطالعه شــامل
ضدعفونیکنندههــا و محیطهــای کشــت در

جدول ( )1با ذکر مشــخصات کامل آورده شــده
اســت .در ضمن هر ضدعفونیکننده زیر مجموعه
یک شاخه یا چند گروه خاص میباشد.
میکروارگانیسمهای استفاده شده در این تحقیق
با ذکر مشخصات در جدول ( )2آورده شده است.
روشها

با اســتفاده از روش توزیع دیســک رقتهای
مختلــف از هــر ضدعفونیکننده تهیه شــد(.)9
رقتهای حاصل بر اســاس فرموالسیون مصرفی
ارایه شده توسط شرکت سازنده هر ضدعفونیکننده
تهیه گردید .میکروارگانیســمهای اســتاندارد در
جدول ( )2در بخش مواد و میکروارگانیســمها با
ذکر مشــخصات بهکار گرفته شــدند .انتخاب هر
یک از میکروارگانیســمها بر اساس شاخصههای
تعیین شده توسط فارماکوپه ایاالت متحده آمریکا
( )USP 41صورت پذیرفته اســت .از هر کدام از
میکروارگانیســمها یک سوسپانســیون میکروبی

جدول  2ـ مشخصات میکروارگانیسمهای بهکار گرفته شده در این مطالعه

34

نام میکروارگانیسم

ATCC

شاخص رنگ آمیزی گرم

اسپور زایی

Candida albicans

10231

-

-

Aspergillus niger

16404

-

-

Bacillus subtilis

1023

مثبت

توانایی تشکیل اسپور

Staphylococcus aureus

1112

مثبت

عدم توانایی تشکیل اسپور

Pseudomonas aeruginosa

1074

منفی

عدم توانایی تشکیل اسپور

E.coli

8739

منفی

عدم توانایی تشکیل اسپور
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تهیه شــد .جهــت تهیه سوسپانســیون فوق هر
میکروارگانیسم ،در  10CCبافر سدیم کلراید 0/9
درصد (نرمال سالین) بهصورت جداگانه تلقیح شد.
برای کپک آسپرژیلوس نایجر از بافر سدیم کلراید
حاوی  0/5درصد تویین  80استفاده شد .به منظور
تهیه غلظت استاندارد از هر سوسپانسیون میکروبی
آن غلظت با لوله نیم مک فارلند مطابقت داده شد.
سوسپانسیون حاصل از هر میکروارگانیسم بر سطح
پلیت نوترینت آگار با کمک سوآپ بهصورت چمنی
در زیر هود در شــرایط کام ً
ال استریل کشت داده
شد .سپس با کمک پنس استریل دیسکهایی که
در محلــول ضدعفونیکننده در زمان و رقتهای
مختلــف طبق جدول ( )3قرار داده شــده بود ،بر
ســطح پلیت جاگذاری گردید .در هر پلیت تنها از
دیسکهای آغشته شده با یک نوع ضدعفونیکننده
در غلظتهای مختلف از آن اســتفاده شد و نهایت ًا
در ســطح هر پلیت چهار دیسک ضدعفونیکننده
جاگذاری شد .رقتها و زمان مورد استفاده بر اساس
 Certificateضدعفونیکنندهها انتخاب شد .کلیه
پلیتهــای باکتریایی در دمای  37°ســانتیگراد
به مدت  24تا  48ســاعت گرمخانهگذاری شــد.
پلیتهــای حاوی کپک و مخمــر در دمای 25°
سانتیگراد به مدت  3تا  5روز گرمخانهگذاری شد.
یافتهها

نتایج حاصل در جدول ( )3بهصورت مقایسهای،
بین قدرت ضدعفونیکنندهها و مقاومت باکتریها
آورده شده است.
بحث و نتیجهگیری

استفاده از ضدعفونیکنندهها در فضاهای دارای

کالسهای مختلف صنعت داروســازی ( )A-Dاز
اهمیت بهسزایی برخوردار است .بنابراین ،شناخت
ضدعفونیکنندههــای رایج و مؤثر با تعیین قدرت
انتخابی و اثر واقعی آنها روی میکروارگانیسمهای
مختلف امری ضروری تلقی میشود .در این مطالعه
طیف اثر ضدعفونیکنندههای مختلف در رقتهای
مناسب روی میکروارگانیسمهای مختلف بهصورت
مقایسهای آورده شد .با توجه به نتایج بهدست آمده
ضدعفونیکنندهها ی  Saya Sept-HPو �Septici
 dinهم از لحاظ وسعت طیف اثر و هم از لحاظ قطر
هاله نتایج بهتری نسبت به سایر ضدعفونیکنندهها
داشتهاند .با در نظر گرفتن قطر هاله ضدعفونیکننده
 Septicidinدر مورد کاندیدا آلبیکنز و آسپرژیلوس
نایجر میتــوان نتیجه گرفت در مــوارد آلودگی
با قارچ  Septicidinنســبت به ســایرین عملکرد
بهتــری دارد .همچنیــن ضدعفونیکنندههــای
 Lysoform Fugaten، Manociddو �Lysofor
 minدر مورد برخی از میکروارگانیسمها عملکرد
مناســبی نداشتهاند .نتایج بهدســت آمده در مورد
ضدعفونیکننده  Percidineنشــان میدهد این
ضدعفونیکننده جزء ضدعفونیکنندههای ضعیف
در مواجه با قارچها میباشــد و در مقابله با ســایر
میکروارگانیســمها عملکرد قابــل قبولی را دارد.
عملکرد ســه ضدعفونیکننــده Virobac s50،
 Virobac T100و  SIN DEقابــل قبول در مورد
آســپرژیلوس نایجر ،کاندیدا آلبیکنز و باســیلوس
ســوبتیلیس بوده و هر ســه ناکارآمد در مواجه با
سودوموناس آئروجینوزا میباشند اما در غلظتهای
باال دارای اثر مهاری علیه اشریشیا کلی میباشند.
دو ضدعفونیکننــده Virobac s50، Virobac
پيدرپي 350
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 ـ مقایسه هاله عدم رشد باکتری در حضور ضدعفونیکنندههای مختلف3 جدول
هاله عدم رشد
A.niger C.albicans B.subtilis S.aureus P. aeruginosa

E.coli

غلظت
)100ml/ml(

ضدعفونیکننده

Virobac
s50

1/1Cm

0/9Cm

1/3Cm

1Cm

R

R

0/01

1/5Cm

1Cm

1/3Cm

1/3Cm

R

R

0/02

1/5Cm

1/3Cm

1/5Cm

1/4Cm

R

0/9Cm

0/03

1/2Cm

0/9Cm

1/3Cm

1/1Cm

R

R

0/01

1/7Cm

1Cm/5

1/7Cm

1/6Cm

R

0/8Cm

0/05

1/3Cm

0/8Cm

1/3Cm

1/8Cm

R

0/7Cm

آماده مصرف

DE-SIN

R

0/7Cm

R

R

R

R

-

Lysoformin

0/8Cm

1/1Cm

2/3Cm

1Cm/7

R

R

0/025

Lysoformin
spezial

0/8Cm

1m/3Cm

2/5Cm

2 Cm

R

R

0/05

1Cm

-

3/3Cm

3/4Cm

R

0/9Cm

0/075

R

0/7Cm

R

R

R

R

-

Lysoform
Fugaten

R

R

R

0/7Cm

R

0/7Cm

آماده مصرف

Manocid

1/2Cm

3/1Cm

2/1Cm

3/3Cm

0Cm/9

1/7Cm

-

Septi turbo

R

R

1Cm

1Cm

0Cm/9

1/1Cm )0/0002(1/500 Percidine

R

R

0/9Cm

0/9Cm

0/8Cm

0/9Cm

0/0001

2/2Cm

2/1Cm

1/7Cm

1/9Cm

R

1Cm

0/005

3Cm

2/6Cm

2/2Cm

2Cm

0/8Cm

1/3Cm

0/01

3/2Cm

2/7Cm

2/5Cm

2/4Cm

0/9Cm

1/5Cm

0/015

3/4Cm

3/3Cm

2/6Cm

2/6Cm

1/1Cm

1/7Cm

0/02

2/2Cm

2/4Cm

2/3Cm

2/8Cm

2/2Cm

2Cm

آماده مصرف
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Virobac
T100

Saya
sept-HP

Septicidin
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حبیباله فالحمالامیری ،سایه باقریآستانه ،محمد کاوه ،مصطفی علیزادهبرئی ،پیام سمابگی ،سولماز غفاری

 T100در مواجــه با گرم مثبتها اثر کمتری و در
مواجه با قارچها عملکرد متوسطی نسبت به سایر
ضدعفونیکنندهها دارند .بر حســب نتایج بهدست
آمده از میان آنتیســپتیکهای مربوط بهدســت
بهتریــن عملکرد مربوط به  Septicidinبوده و از
میان ضدعفونیکنندههای مربوط به سطوح Saya
 sept-HPبهترین عملکرد را نســبت به سایرین
داشــته اســت .در مجموع با توجه به گروهبندی
ضدعفونیکنندهها و تفاوت اثر بخشــی در مواجه
با میکروارگانیسمهای مختلف نتایج بهدست آمده
دور از انتظار نمیباشد.
در تحقیقی که  Bonadonna Lو همکارانش
در سال  1999در خصوص بررسی ضدعفونیکننده
هیپوکلریت سدیم روی باکتریها و انترو ویروسها
صورت گرفت ،مشــخص شــد که این ماده روی
انترو ویروسها اثری نداشــته و روی ســالمونال
اثر خوب و روی پســودوموناس دارای اثر متفاوت
میباشد( .)10در تحقیقی دیگر که در سال 2010
توسط  Claudia Cortesiaو همکارانش صورت
گرفت از ضدعفونیکنندههای با پایه ترکیبهای
چهارتایــی آمونیــوم به منظور اثر بخشــی روی
گونههــای متعــدد مایکوباکتریوم به اســتثنای
توبرکلوزیس صورت پذیرفــت که در نهایت این
مواد توانایی حذف بیشتر گونههای مایکوباکتریوم
به اســتثنای دو گونه آن را داشــت( .)11در سال
 2012تحقیقــی که توســط مجتبــی داوودی و
همکارانش صورت گرفت نشــان داد ،استفاده از
مخلوط محلول هیدروژن پراکساید و یون نقره در
غلظت مشــخص روی سوسپانسیون باکتریهای
اشریشیا کلی و کلبسیال پنومونیا میتواند بهعنوان

یک ضدعفونیکننده قوی برای باکتریهای گرم
منفی (انتروباکتریاسه) مورد استفاده قرار گیرد(.)12
تحقیقی که در سال  2016توسط Nourbakhsh
 .Fروی نمونههــای جمعآوری شــده از ســطوح
مختلف بیمارســتان اصفهان صورت گرفت ،پس
از شناســایی میکروارگانیسمهای جمعآوری شده
اثرضدعفونیکنندهها ی �Deconex 50 AF، Epi
 max SCو  Silvoseptمورد بررســی قرار گرفت.
در ایــن تحقیق همه ضدعفونیکنندههای نامبرده
توانایی کاهش بار میکروبی میکرواورگانیســمها
را داشــتند و تعــداد باکتریها بعد از اســتفاده از
این ضدعفونیکنندههــا به طرز معناداری کاهش
پیــدا کــرد .در این بیــن بیشــترین مقاومت به
ضدعفونیکنندهها از باکتریهای اشریشــیا کلی،
اســتافیلوکوکوس اپیدرمایدیس و میکروکوکوس
لوتئوس ثبت شــد( .)13در تحقیق انجام شده در
سال  2016توسط طاهره جاسمیزاد و همکارانش
تأثیر ضدعفونیکنندههــای Deconex 50 AF،
 Epimax SC، Descoscidو  Silvoseptروی
باکتریهای گرم منفی ایزوله شــده از بیمارستان
یــزد مورد آزمایش قرار دادند .بر طبق این تحقیق
ضدعفونیکنندههای مورد اســتفاده باعث کاهش
میزان آلودگی موجود میشــوند( .)8الزم به ذکر
است  Deconex 50 AFاز ترکیبهای چهارتایی
آمونیوم تشــکیل شده و دارای قدرت اثر کم روی
باکتریهای گرم منفی میباشـ�د .همچنی ن �Epi
 max SCمتشــکل از ترکیب هیدروژن پراکسید،
ترکیبهای چهارتایــی آمونیوم و الکل بوده و در
نهایت  Silvoseptیک ترکیب نانوکلوییدال نقره
میباشد.
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ارزیابی ضدعفونیکنندهها

تشکر و قدردانی

در پایان نویســندگان الزم میدانند از شرکت
 با مدیریت،فرآوردههای تزریقــی و دارویی ایران
،محتــرم عامل جناب آقای مهندس ایرج فرهادی
جهت فراهم آوردن بســتر مالی و تجهیزاتی الزم
برای انجام این پروژه تحقیقاتی تشکر و قدردانی
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