
 חומרי חיטוי
 ד"ר יונתן ברקוביץ'

השימוש בחומרי חיטוי בארץ ובעולם, הולך ונפוץ בעיקר במשקי הגידול האינטנסיבי )לולים, 

. לא פעם, ההחלטה לגבי שימוש בחלק מהחומרים, נעשית באופן חפוז, מתוך רפתות וכ"ו(

למצב  ניסיון שלא בהכרח תואםובעצת חברים הממליצים מ מצוקה של אירוע תחלואה

מה  עד לאחור ולהבין: מהו חומר חיטוי?ברשימה זו ננסה לקחת צ . לכן,הספציפי במשק

ומה טווח הפעילות והתכונות של קבוצות ? החומרבוחרים את פי מה על  ?מטרת השימוש בו

 ? םשונות של חומרי

 ?מהו חומר חיטוי 
חד תאיים, גדילה של מיקרואורגניזמים )חיידקים, נגיפים,  לעכבאו  להרוגחומר בעל יכולת 

)סבון( שהוא בעל חומר ניקוי חשוב להבדיל חומר חיטוי מ אצות מיקרוסקופיות ופטריות(.

ישנם תכשירים המשלבים חומר מיקרואורגניזמים. ת לסלק לכלוך, המשמש מצע לגדילת יכול

חומרי חיטוי מסוגים שונים על מנת  ניקוי עם חומר חיטוי וישנם תכשירים המשלבים כמה

  להרחיב את טווח הפעילות.

  ?מהי מטרת השימוש 
 צמצום ,הביולוגית, כלומרחיטוי היא הגברת הבטיחות בחומרי הסביבתי מטרת השימוש 

או לציוד הבא במגע עם  ,העברת גורמי מחלה זיהומיים בין בעלי חיים, בין בעלי חיים למזון

אלא  את החולים,ר חיטוי, לא יבער את גורם המחלה ולא ירפא כלומר, חומ חיות אחרות.

את הדברים הבסיסיים  לא מחליףחומר חיטוי  .חולים לבריאיםיצמצם את העברתה בין בע"ח 

, הזנה טובה, קולוסטרום, מניעת צפיפות, הדברת מעופפים, ניקיוןבמניעת מחלות כמו: 

שימוש בחומר חיטוי כדאי לוודא שנעשים  לפני החלטה עללכן, מניעת מבקרים מיותרים וכ"ו. 

 הדברים הבסיסיים.

 בחירת החומר 
הוא צריך  בחירת חומר החיטוי צריכה, כמובן, להיעשות בהתאם לעבודה שנרצה שיעשה.

 ולא יקר.יעיל כנגד גורם המחלה החשוד ורוזיבי )לא מזיק לציוד(, להיות בטוח לשימוש, לא ק

 במספר דברים שראוי לשים אליהם לב לפני השימוש:יעילותו של חומר החיטוי תלויה 

 צריך להיות בהתאם להוראות ועל פי הגורם המזהם הספציפי החשוד. -ריכוז החומר .1

פעילות החומרים נפגעת ברמה זו או אחרת, בנוכחת  -כמות החומר האורגני בסביבה .2

 חומר אורגני )צואה למשל(.

 .זמן המגע הדרוש עם הסביבה .3



ככל שחומר נשאר יותר זמן בסביבה יש צורך בשימוש פחות  -שאריתיות החומר .4

 תכוף.

 ותכונותיהם סוגי החומרים 

 ( חומרים על בסיס כלורHypochlorites) 
ראה  -כאחד יעילים כנגד חיידקים, פטריות, אצות ונגיפים )חסרי מעטפת ובעלי מעטפת

לא יעילים  כנגד חד תאיים עמידים כמו קריפטוספורידיום. מסוימתבעלי יעילות  ,(1טבלה מס 

קורוזיביים למתכת ופוגעים  (.או  מיני קלוסטרידיום כנגד נבגים )כמו למשל נבגי אנטרקס

דורשים מגע של כמה דקות עם המשטח המזוהם כדי לפעול בצורה מיטבית. פעילותם  בבד.

ש ניקיון מקדים של הסביבה. בריכוז מוגבלת בנוכחות חומר אורגני ולכן בשימוש בהם דרו

גבוה עלולים לגרום לגירוי ריריות, עיניים ועור, אך, למרות זאת, בריכוז נכון, נחשבים 

דוגמא  אך דרוש שימוש תכוף עקב שאריתיות נמוכה. ,לבטוחים יחסית לשימוש. עלות נמוכה

 לתכשיר ממשפחה זו: "אקונומיקה".

  ( חומרים על בסיס יודIodophorIodin & ) 
פעילות  ובעלי לים כנגד חיידקים, נגיפים, פטריות,יבעלי פעילת רחבה. יע 

אם כי יותר גבוהה מהפעילות של כלורידים(. פעילות נמוכה כנגד נבגים )

נמוכה בנוכחות חומר אורגני. יכולים לפעול בנוכחות סבון ולכן ישנם תרחיצים 

ומשאירים כתמי צבע. בטוחים  על בסיס יוד לשימוש לפני ניתוח. קורוזיביים

דורשים שימוש  ,לשימוש ולא רעילים. עלות נמוכה אך גם הם, כמו הכלורידים

  דוגמא לתכשיר ממשפחה זו: פולידין. תכוף.

 כלורהקסידין 
אחד מחומרי החיטוי בשימוש הכי נפוץ. טווח פעילות רחב. נחשב ליעיל כנגד 

הוא לא רעיל ומאוד בעל פעילות נמוכה כנגד נבגים. חיידקים, נגיפים ופטריות. 

יעילות מסוימת בנוכחות חומר  בטוח לשימוש ומכאן, כנראה, הנטייה לבחור בו.

אורגני, אך עדיין, רצוי לנקות לפני יישומו. חייב להיות במגע של לפחות חמש 

דוגמא לתכשיר  .דקות עם מושא החיטוי כדי לפעול בצורה טובה. עלות נמוכה

  .משפחה זו: "ספטלון" )"הנוזל הוורוד"(מ

 אלכוהול 
בשימוש נפוץ מאוד. אפקטיבי כנגד חלק מהחיידקים וכנגד נגיפים עם מעטפת. 

ונבגים. לא קורוזיבי ולכן טוב  לא יעיל כנגד פטריות, נגיפים חסרי מעטפת

לחיטוי כלים. מעורר גירוי של רקמות )איריטנטי( ועלול לעכב החלמה של 

. פתוחים. לא פועל טוב בנוכחות חומר אורגני. יקר יחסית לשימושפצעים 

  .שאריתיות נמוכה מאוד )מתאדה בקלות(

 ( תרכובת חמצניותOxidizing agents/Peroxides) 



הידוע ביניהם, מי החמצן, בעל טווח טווח פעילות משתנה בין חומרים שונים מקבוצה זו. 

אנאירוביים. לא יעיל כנגד נגיפים או פטריות. עלול פעילות צר: יעיל בעיקר, כנגד חיידקים 

לעקב החלמת פצעים ולכן לא כדאי להשתמש לחיטוי פצע פתוח. לא יעיל בנוכחות חומר 

הדבר אינו נכון לגבי חומרים אחרים  אורגני. יותר טוב כחומר ניקוי מאשר כחומר חיטוי.

עטפת ולכן צריך לבדוק כל חומר לות רחבה, אפילו כנגד נגיפים ללא מימקבוצה זו שמראים יע

 לגופו.

 פנולים 
נפוצים מאוד בחומרי חיטוי ביתיים. יעילים כנגד חיידקים )בעיקר גרם חיוביים( ונגיפים עם 

. יחסית לא קורוזיביים ויתרונם מעטפת. לא יעילים כנגד נגיפים ללא מעטפת וכנגד נבגים

משים בעיקר בסביבה רווית חומר העיקרי הוא יכולת לפעול בנוכחות חומר אורגני כך שמש

 אורגני )אמבטיות לטבילת מגפיים למשל(. דוגמא נפוצה לחומר פנולי הוא ה"ליזול".

 ( אמוניום רבעוניQuaternary ammonium) 
. יעילות מסוימת כנגד קריפטוספורידיום, לא נגיפים בעלי מעטפתו יעילים כנגד חיידקים

בנוכחות חומר אורגני או סבון ולכן צריך ליישם על יעילים כנגד נבגים. לא עובדים טוב 

משטחים נקיים. לא רעילים, אבל, יכולים לגרום לגירוי העור במגע ממושך. חומר חיטוי טוב 

 זול ובטוח יחסית.

 
 אלדהידים 

יעיל כנגד חיידקים, נגיפים )עם וללא מעטפת(, פטריות, נבגים ואפילו  -גלוטראלדהיד

 ת ושומר על פעילות בכמות נמוכה של חומר אורגני.טפילים. בעל מעט שאריתיו

בתוספת מים נקרא פורמלין. רעיל מאוד לאדם ובע"ח, אך בעל פעילות חזקה  -פורמאלדהיד

 כנגד כל המיקרואורגניזמים, כולל פעילות כנגד קריפטוספורידיום.

בהם יתרונם של חומרים אלו הוא יעילותם וחסרונם ברעילותם. לכן, לא כדאי להשתמש 

כחומר בלעדי אלא בתכשירים בהם הם משולבים )בריכוזים נמוכים יחסית( יחד עם חומרים 

 המכיל אלדהידים ואמוניום רבעוני: "וירוסיד".משולב דוגמא לחומר  אחרים.

 

נראה כי, חומרים על בסיס יוד או כלורהקסידין טובים יותר, מבחינת טווח פעילותם,  :לסיכום

אלכוהול ומי החמצן שהיו בשימוש נפוץ בעבר. הכלור, האמוניום לחיטוי רקמות חיות, מה

בעלי טווח פעילות טוב כנגד חומרים לשימוש סביבתי, הרבעוני ואלדהידים הם 

מהם כדי להעלות את  3או  2מיקרואורגניזמים שונים ועדיף שימוש בתכשירים המשלבים 

, החומרים. מה שחשובלזכור את המאפיינים של כל אחד ממשפחת  קשהטווח הפעילות. 

י מחוללי המחלה בהם אנו נלחמים? מה מטרת השימוש בחומר החיטוי? מ: לזכור הוא אולי,

ומידת  ביהם ולחזור ולבדוק את טווח יעילותםלנו ואת מרכי יםהחיטוי המוצע ילבחון את חומר

ששימוש בחומרי חיטוי הוא מהפעולות  קחת בחשבוןכאמור, תמיד כדאי להבטיחות שלהם. 



הזנה, היגיינה, האחרונות במניעת מחלות וקודם לכן יש לחשוב על דברים בסיסיים,  כמו 

 צפיפות, בטיחות ביולוגית וכ"ו...

 

  סיכום תכונות חומרי חיטוי1טבלה : 

 
 

 מחוללי מחלה בבקר עם ובלי מעטפת : נגיפים2טבלה 

 

 

 

 רשימת חומרי חיטוי וניקוי כימיים מאושרים לשימוש 

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/B2BBAD74-CEEC-4C8F-BA37-DDA27AF8E0E5/0/tahshirey_hituy_nikuy_2013.pdf
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/B2BBAD74-CEEC-4C8F-BA37-DDA27AF8E0E5/0/tahshirey_hituy_nikuy_2013.pdf

