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گبٌّبهِ کلوبت ٍ پبراهتزّبی تخظظی در هبحث شوبرُ در ایي 

 .شًَذاستزیلیشاسیَى بِ اختظبر هزٍر هی

  

شَد ٍ بزابز سهبى یب ایي پبراهتز بزای یک اًذیکبتَر بیَلَصیک تعزیف هی

در  ی هَجَددرطذ جوعیت اسپَرّب90، شزایط هشخض دردٍسی است کِ 

کبّش جوعیت  logرًٍذ، ایي بِ هعٌبی ّوبى یک آى اًذیکبتَر اس بیي هی

بِ عٌَاى هثبل اگز . هبًٌذاست، یعٌی فمط یک دّن جوعیت اٍلیِ ببلی هی

یب ّوبى عذد  8/1×106جوعیت اٍلیِ اسپَر در یک ٍیبل بزابز 

دلیمِ ببشذ، پس  8/2بزابز  D Valueعذد ببشذ، ٍ اگز همذار  1،800،000

دلیمِ اس سهبى فبس استزیلیشاسیَى هزبَطِ، جوعیت  8/2اس طی شذى 

عذد خَاّذ رسیذ، یعٌی  180،000کبّش بِ تعذاد  logاسپَرّب بب یک 

D Value 
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دلیمِ دیگز ّن طی شَد، یعٌی  8/2اگز یک . درطذ جوعیت اٍلیِ 90

 .عذد خَاّذ رسیذ 18،000دلیمِ، جوعیت اسپَرّبی سًذُ بِ  6/5هجوَع 

هیشاى . بَدى اًجبم استزیلیشاسیَى ًکتِ هْوی است شخضـط هـزایـدر ش

D Value ِیک فزایٌذ استزیلیشاسیَى خبص ، بیبًگز همبٍهت اسپَرّب ب

هثال همذار ایي . است ٍ در شزایط هختلف استزیلیشاسیَى یکسبى ًیست

ٌی ـیع. َدـذ بـتزی خَاّـبى کوـِ، سهـزخـبی چـز بَدى دهـتز بب ببالتـپبراه

D Value  درجِ  121بص، در دهبی ـَلَصیک خــَر بیـکبتـیک اًذی

گزاد است، ایي درجِ سبًتی 134گزاد بیشتز اس همذار آى در دهبی سبًتی

پیبم رًٍذ کِ بذاى هعٌب است کِ اسپَرّب در دهبی ببالتز سٍدتز اس بیي هی

 !رٍشٌی است 

  

در شزایط هختلف  D Valueایي پبراهتز بزای بیبى چگًَگی تغییزات 

هعوَال در فزآیٌذّبی استزیلیشاسیَى  Z Valueپبراهتز . شَداستفبدُ هی

بزابز  10شَد ٍ بزابز تغییز دهبیی است کِ هعبدل بب حزارتی تعزیف هی

Z Value 
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بِ عٌَاى ًوًَِ اگز . است D Valueهمذار ( یب یک دّن بزابز شذى)شذى 

گزاد بزای یک اًذیکبتَر درجِ سبًتی 121در دهبی  D Valueهمذار 

 Z Valueدلیمِ ببشذ، ٍ در طَرتی کِ همذار 9/1بیَلَصیک خبص بزابز 

گزاد دادُ شذُ ببشذ، درجِ سبًتی 2/8بزای آى اًذیکبتَر همذاری بزابز 

درجِ کوتز کٌین، یعٌی  2/8ایي بذاى هعٌبست کِ اگز دهبی چزخِ را 

بزابز 10بِ  D Valueگزاد، آًگبُ همذار درجِ سبًتی 8/112دهبیی بزابز 

بزعکس . دلیمِ خَاّذ رسیذ 19دلیمِ بِ  9/1افشایش خَاّذ یبفت ٍ اس 

درجِ  2/8ایي هَضَع ّن طبدق خَاّذ بَد، یعٌی اگز دهبی چزخِ را 

بِ  D Valueذار ـین، همبًـگزاد بزسدرجِ سبًتی 2/129بیشتز کٌین ٍ بِ 

 . رسذدلیمِ هی19/0یببذ ٍ بِ ش هیـبزابز کب10ّشاىـهی

سبسی یک فزآیٌذ استزیلیشاسیَى حزارتی شبهل سِ فبس کلی آهبدُ

سبسی کزدى یب خٌکٍ فبس خشک( دهبی ثببت)، فبس اطلی (ببالرفتي دهب)

وَع بزای تخویي هج Z Valueتَاى اس همذار هی. است( پبییي آهذى دهب)

کبهل استزیلیشاسیَى ( سیکل)تَاى کشٌذگی ایي فبسّب در یک چزخِ 

 .استفبدُ کزد
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بتَر بیَلَصیک ٍ همذار پبراهتز ـبب تَجِ بِ جوعیت اٍلیِ اسپَر داخل اًذیک

D Value بمب سًذُ هبًذىتَاى سهبى هی ٍ (Survival ) سهبى هزگ ٍ(Kill )

ّب بِ شوب خَاٌّذ گفت کِ چِ همذار بِ طَر کلی ایي سهبى. کزدرا هحبسبِ 

سهبى السم است تب اسپَرّبی داخل یک اًذیکبتَر بیَلَصیک کشتِ شًَذ ٍ 

ّز دٍی ایي . اًذتب چِ سهبًی، درطذی اس ایي اسپَرّب ٌَّس سًذُ هبًذُ

یکی ، (Theoretical)تعزیف هختلف دارًذ، یکی سهبى تئَری  سِّب سهبى

. (Empirical)ٍ یکی سهبى تجزبی ٍ عولی  (Calculated)ای ى هحبسبِسهب

کبراًِ تز ، هحبفظِ"تئَری"ّبی بِ ًسبت سهبى "ایهحبسبِ"ّبی سهبى

 :آیٌذچْبر همبدیز هختلف بب استفبدُ اس ایي رٍابط بِ دست هی. ّستٌذ

(Log10 BI Spore Population - 2) x (D-value) = Calculated Survival Time 

(Log10 BI Spore Population - 1) x (D-value) = Theoretical Survival Time 

(Log10 BI Spore Population + 2) x (D-value) = Theoretical Kill Time 

(Log10 BI Spore Population + 4) x (D-value) = Calculated Kill Time 

Survival and Kill Times 
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گزاد بزای درجِ سبًتی 121در دهبی  D Valueبِ عٌَاى ًوًَِ اگز همذار 

دلیمِ ببشذ، ٍ در طَرتی کِ 9/1یک اًذیکبتَر بیَلَصیک خبص بزابز 

تَاى سهبى هزگ ببشذ، هی 0/2×106تعذاد اٍلیِ جوعیت اسپَرّب بزابز 

 :ای را بِ ایي تزتیب بِ دست آٍردهحبسبِ

D121Value= 1.9minute 

BI Spore Population= 2.0×10
6

 

Calculated Kill Time= (Log10 BI Spore Population + 4) x (D-value) =  

(Log10 2×10
6
 + 4)(1.9)= 

(6.3+4)(1.9)= 19.57minutes 

طبك تعزیف، ایي عذد گَیبی ایي هطلب است کِ پس اس طی شذى ایي 

درجِ  121ای در فبس اطلی استزیلیشاسیَى در دهبی سهبى هزگ هحبسبِ

تعذاد اسپَر سًذُ هبًذُ در ایي ٍیبل ًوًَِ هیبًگیي گزاد اتَکالٍ، سبًتی

 ! عذد خَاّذ بَد 0001/0بزابز 
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 Resistometerّبی سًذُ هبًذى ٍ هزگ تئَری، در آسهَى بِ ٍسیلِ سهبى

دّذ ّبی تئَری بِ کبربز رسیستَهتز ایي ایذُ را هیایي سهبى. آیذبِ کبر هی

هٌبسب بزرسی ایي است کِ توبم اسپَرّب ي سهبى ـی اٍلیـبًـکِ چِ سه

 .اًذاس بیي رفتِ( ّبٍیبل)توبم اسپَرّب / اًذ سًذُ( ّبٍیبل)

بزای تعبریف ( Kill)ٍ هزگ ( Survival)ّز چْبر سهبى سًذُ هبًذى ٍ بمب 

ّبی بمب سهبى. بب استفبدُ اس رٍابط بِ دست آهذًذ "ایهحبسبِ"ٍ  "تئَری"

بب استفبدُ اس آسهبیشبت بز رٍی  "ٍ عولیتجزبی "ٍ هزگ بزای تعزیف 

ّب ّوبى ایي سهبى. اًذیکبتَرّبی بیَلَصیک تَلیذشذُ بِ دست خَاٌّذ آهذ

اعذادی ّستٌذ کِ بِ ّوزاُ سبیز اطالعبت بز رٍی بزگِ آًبلیش اًذیکبتَر 

 .اًذبیَلَصیک در دست شوب آهذُ

ر رسیستَهتز بزای ایي هٌظَر تعذادی اًذیکبتَر بیَلَصیک تَلیذشذُ را د

ّبی گًَبگَى بب ّبی سهبًی هختلفی هثال هذت سهبىدٌّذ ٍ چزخِلزار هی

دٌّذ، یعٌی ّزببر ّوبى تعذاد گزاد را اًجبم هیدرجِ سبًتی 121دهبی 

دلیمِ فبس 7هثال ببر اٍل . دٌّذاًذیکبتَر بیَلَصیک را در رسیستَهتز لزار هی
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ببیذ . رًٍذدلیمِ پیش هی20هثال دلیمِ ٍ بِ ّویي تزتیب تب 8اطلی، ببر دٍم 

اطویٌبى پیذا شَد کِ در چِ سهبًی توبم اًذیکبتَرّبی بیَلَصیک لزاردادُ 

 . شذُ، هٌفی ّستٌذ

Empirical Survival Time تزیي هذت یب سهبى بمبی تجزبی، طَالًی

 . سهبًی است کِ توبم اًذیکبتَرّبی بیَلَصیک لزاردادُ شذُ، هثبت ّستٌذ

Empirical Kill Time ُتزیي هذت سهبًی است یب سهبى هزگ تجزبی، کَتب

کِ توبم اًذیکبتَرّبی بیَلَصیک لزاردادُ شذُ در رسیستَهتز، هٌفی 

بِ ّن ًشدیک  تئَریّبی بب همبدیز سهبى تجزبیّبی هعوَال سهبى. ّستٌذ

 .ّستٌذ

  

در فبس اطلی ایي پبراهتز بزابز هذت سهبًی است کِ پس اس طی شذى آى 

در ّز ٍیبل هَرد آسهبیش اسپَر  1استزیلیشاسیَى، بِ طَر هیبًگیي ٌَّس 

بیبًگز هیشاى همبٍهت یک  Fbioبٌب بِ تعزیف، پبراهتز . سًذُ هبًذُ است

Fbio Value 
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اًذیکبتَر بیَلَصیک است، یعٌی ّزچِ ایي پبراهتز بشرگتز ببشذ، همبٍهت 

ّزچِ جوعیت اٍلیِ  کلی آى اًذیکبتَر بیَلَصیک ببالتز است ٍ اس طزفی

 .اسپَرّب ببالتز ببشذ ًیش همبٍهت ببالتز است

 :ایي پبراهتز بب استفبدُ اس ایي رابطِ لببل هحبسبِ است

(Log10 BI Spore Population - 0) x (D-value) = Fbio Value 
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  مشاهدهمشاهده

اتَکالٍ سعی کٌیذ اس رٍی بزگِ آًبلیش آخزیي اًذیکبتَر بیَلَصیکی کِ بزای 

 .ایذ، همبدیز هذکَر را هزٍر ٍ هحبسبِ کٌیذبخبر خَد خزیذاری کزدُ

  اندیشهاندیشه

 تز است؟بِ ًظز شوب کذام اًذیکبتَر بیَلَصیک همبٍم

 دلیمِ 2/2بزابز  D121 Valueٍ  0/2×105اًذیکبتَری بب جوعیت اٍلیِ 

 دلیمِ 8/1بزابز  D121 Valueٍ  3/3×106اًذیکبتَری بب جوعیت اٍلیِ 

  شماره بعدیشماره بعدی

ّبی در شوبرُ بعذی هزٍری بز اًَاع اسپَرّبی هَرد استفبدُ در آسهَى

طحت عولکزد در فزآیٌذّبی هختلف استزیلیشاسیَى ٍ دلیل استفبدُ اس 

 . ّب خَاّین داشتآى
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پیشنهاد برای پاسخ به بخش انذیشه، برای دریافت منابع، طرح ایراد و پرسش، 

ها با این آدرس ایمیل بررسی موضوعات مورد عالقه شما و موارد مرتبط با گاهنامه

 news@marsimex.com    :مکاتبه کنیذ

 .سایت قابل دسترسی هستنذها در بخش دانلود وبنسخه الکترونیکی گاهنامه

  

ــــــتــــــــــا سالمــــــــــــمـان آرتــ  

8طبقه  394تهران خ شریعتی باالتر از بهارشیراز پ   

120-88018184تلفکــــــــــــــس   

info@marsimex.com 
www.marsimex.com 
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