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 : Disinfectionالتطهير 

على  في او (vegetative pathogens)هي قتل أو تحطيم االحياء المجهرية المرضية الخضرية 

العوامل  لإلشارة الى ((disinfectantيستعمل مصطلح المطهر و المواد بحيث لم تعد تشكل خطرا  

 . ((inanimate objectsالكيمياوية المستخدمة في تطهير األشياء الغير حية 

  Sterilization: التعقيم 

د  توجهي عملية إزالة أو قتل جميع االحياء المجهرية من على سطح شيء معين أو مادة ما وال

 م طرق, تقسnot sterile او غير معقمة  sterileدرجات للتعقيم فأما ان تكون المادة معقمة 

 التعقيم الى قسمين رئيسين هما:

 وتشمل كل من:(: (Physical methodsالطرق الفيزيائية  -1

 ( (Heat   الحرارة -أ

  (Filtration) الترشيح  -ب

 (Radiation) االشعاع -ج

 (:  (Chemical methodsالطرق الكيميائية   -2

 :physical methods)أوال: الطرق الفيزيائية )

 (Phenol)              الفينول  -أ

 (Alcohols) الكحوالت -ب

 (Halogens) الهالوجينات -ج

 (Heavy metals) المعادن الثقيلة -د

  (Soap and detergents)            الصوابين والمنظفات -ه
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لطرق يعتبر التعقيم بالحرارة من أكثر ا :Sterilization by Heat)) التعقيم بالحرارة -1

ط المخطيمكن توضيح اقسام التعقيم بالحرارة بللسيطرة على االحياء المجهرية و استخداما

 االتي:

 

 

 

 

 (: (dry heatالحرارة الجافة  -أ

 (: (Flamingالتلهيب حتى االحمرار  -1

 forceps، نهايات الملقط bacteriological loop needleوتستعمل مع الناقلة الجرثومية 

اللهب الى  حيث تمرر األدوات السابقة الذكر خالل bladeوالشفرة الجراحية  scissorsوالمقصات 

 درجة االحمرار ومن ثم تستخدم بعد تبريدها.

 (: (short time flamingالتلهيب لفترات قصيرة  - 2

لوث ع التفتحات االنابيب والقناني المختبرية وكذلك الماصات لمن تستخدم هذه الطريقة لتلهيب

 .الجرثومي عند فتحها، حيث يتم التلهيب لفترة قصيرة دون الوصول الى درجة االحمرار

 (: (Hot air ovenفرن الهواء الحار  -3
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ري يستخدم فرن الهواء الحار لتعقيم المواد الزجاجية مثل أنابيب االختبار وأطباق بت

لغرض م لهذا ايستخدالماصات...الخ، باإلضافة الى المواد المعدنية التي ال تتأثر بالحرارة الجافة وو

 فرن يعتمد على تدوير الهواء الساخن من خالل مراوح خاصة حيث تتراوح درجة الحرارة

 م ( ولمدة ساعة واحدة.° 180 – 160المستخدمة من) 

 

 درجة غليان الماء الى:عدياً حسب وتقسم تصا: الحرارة الرطبة -ب

 : Pasteurizationالبسترة  -1

يقة وتدعى دق 30م لمدة °62.9سميت نسبة الى العالم لويس باستور، وتجري البسترة بدرجة حرارة 

ض ثانية وتدعى بطريقة الومي 15م لمدة °71.6او بدرجة  holding methodبطريقة المسك 

flash method الجراثيم الممرضة وخصوصا  عصبيات تستخدم البسترة للقضاء على أغلبو 

 .السل وبروسيال اإلجهاض وجراثيم السالمونيال

 : Boilingالغليان  -2

قسم لخضرية وادقائق كافية لقتل الجراثيم  10 – 5م لمدة °100ان التسخين الى درجة غليان الماء 

ذه ومن عيوب ه لهذا الغرض Boilersتستخدم الغاليات  حيث من الجراثيم المكونة لالبواغ

 سهولة.ثها بالطريقة ان هذه المواد تفقد بريقها وتتعرض للتآكل والصدأ باإلضافة الى سرعة تلو

 : Tantalizationالتندلة  -3

 واد الىمخين الحيث يتم تس المتقطعة خالل فترة زمنية طويلة باستخدام الحرارة  ويقصد بها التعقيم

لمواد بدرجة دقيقة ومن ثم تحضن هذه ا 30البخار ولمدة م باستخدام الحمام المائي أو °100درجة 

قة لتعقيم لمواد تستخدم هذه الطريوأيام متتالية  3ساعة وتكرر هذه العملية على مدى  24م لمدة 37°

 .بالمؤصدةوالمحاليل التي تحتوي على السكريات التي تتأثر عند تعقيمها 

 : Autoclavingصدة ؤالتعقيم بالم -4

لمواد اتوضع  صدة على مبدأ استخدام الحرارة الرطبة )البخار( مع الضغط حيثؤبالميعتمد التعقيم 

 فيه كموهو عبارة عن قدر للضغط يتم التح) autoclaving صدةؤالمرد تعقيمها داخل جهاز الم

اوند / ب 15م وضغط °121وتضبط الحرارة على درجة  بالحرارة والضغط والزمن الالزم للتعقيم(

وساط الزرعية تستخدم هذه الطريقة لتعقيم معظم أنواع األو دقيقة 30 – 15ولمدة تتراوح بين  2انج

 الحرارة الجافة. باستخداموالمالبس والمواد المطاطية التي تتلف 

  Arnold sterizer:معقم ارنولد   -5
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حااق ف لوضااع البيتااات والمحالياال المااراد تعقيمهااا ويلة عاان إناااء يوضااع فيااه ماااء وبداخلااه رعبااار

ن مار ة )أكثاد  اساتعمال الحارارة العاليابالجهاز ثيرمومتر ويستعمل في تعقيم البيتات التي تفساد عنا

 ى من خشالتي يو السكريات م( مثل البيتات التي يدخل في تركيبها  الجيالتين أو اللبن أو100

 

 

اثتة أيتام ثث يتترات يتي عقتيم يتي ات ا  ال تو  متن االجهت ث علتى ثتاويتتم التتحللها بالحرارة العالية 

 بالتعقيم المتقطع.يسمى ايضا ومتتالية 

 : Filtrationالترشيح  -2

 مضادةاألمصال ال تستعمل المرشحات في تعقيم األوساط والمحاليل التي تتأثر بالحرارة مثل

 ن خاللحيث تعتمد على مبدأ الفصل بالترشيح اما م  ومحاليل السكريات والمضادات الحياتية

ة رثوميان فعالية المرشحات الج ,الثقوب الصغيرة او من خالل االلتصاق على أسطح المرشحات

 ترشيح.بر العدار الضغط المستخدم تتغير مع حجم ثقوبها كذلك مع الطبيعة الكيميائية للمادة ومق

 Radiation:    االشعاع -3

 الى  وعين أساسيين اما: باإلشعا  التعقيم ي قسم

 : ionizing radiationالتعقيم باألشعة المؤينة  -أ

ن مذات أطوال متناهية في القصر )أقل  electromagnetic raysوهي أشعة كهرومغناطيسية 

 .Gamma raysوأشعة كاما  X- raysأنكيستروم( مثل االشعة السينية  40 – 10

فة بشكل كامل ولكن يعتقد بأنها تسبب الضرر الدائم للحامض ان آلية عمل أشعة كاما غير معرو

HO2O2H ,2, ) حرباإلضافة الى تأين ماء الخلية وتكوين جذور الهيدروكسيل ال DNAالنووي 

HO الذي يعتبر عامل مؤكسد قوي والتي تؤثر بدورها على الحامض النووي )DNA  وتستخدم

مثل الحقن  disposable medical suppliesفي تعقيم المواد التي تستخدم لمرة واحدة  أشعة كاما

 وكذلك الكفوف الجراحية والمواد الصيدالنية التي تتأثر بالحرارة. plastic syringesالبالستيكية 

 

 : U.V lightالتعقيم باألشعة فوق البنفسجية  -ب

 انكيستروم(. 2800 – 2400وهي األشعة ذات الطول الموجي )
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  Chemical methods:ثانيا: الطرق الكيمياوية  

حيث  bactericidalاما ان يكون قاتال  للجراثيم  chemical agentsان تأثير العوامل الكيمياوية 

لى إيقاف نمو حيث يعمل فقط ع bacteriostaticيؤدي الى قتل الجراثيم أو ان يكون مثبطا  لنموها 

 معقميم للالجراثالتي تتعرض ييها  الجراثيم ومنع تكاثرها, ان تركيز المطهر والفترة الزمنية

 

وية لكيميااكمية التلوث كلها عوامل لها تأثير مباشر على كفاءة عمل العوامل وودرجة الحرارة 

 ية:ويمكن تقسيم أام العوامل الكيمياوية الى المجاميع التال

 : Phenolالفينول  -أ

ساس  انه األلة إالش ورائحته الغير مقبودقي ال يستعمل حاليا  وذلك بسبب تأثيره المخنان الفينول ال

 cresols لتطوير العديد من المطهرات التي تدعى بالمطهرات الفينولية والتي تضم الكريسوالت

بب تسرب ستالسايتوبالزمية للجراثيم وان الفينوالت تعمل على االغشية حيث  Dettolوالديتول 

 محتويات الخلية في التراكيز الواطتة وتسبب تخثر البروتين في التراكيز العالية.

 Alcohols:الكحوالت  -ب

ة لخضرييعتبر الكحول االثيلي والكحول االيزوبروبيلي ذا فعالية سريعة في قتل الجراثيم ا

ا يعمل ية كمبيعة البروتين داخل الخلية الجرثومان طبيعة عمل الكحوالت هي تغيير طو والفطريات

كحوالت هو أكثر % من ال70ان استخدام تركيز حيث  في الغشاء الخلوي الدهنية مذيبا  جيدا  للمواد 

 من فعاليته % وذلك يعود الى ان إضافة الماء الى الكحول يزيد99,9فعالية من التراكيز النقية 

وديوم الى % من حامض الكبريتيك او هيدروكسيد الص1بإضافة  يمكن جعل الكحول قاتال  لالبواغو

 .%70محلول الكحول 

 : Halogensوجينات لالها -ج

تضم الهالوجينات عدة عناصر ولكن الكلور واليود فقط هي التي لها تأثير مطهر وتعتبر عناصر 

 bleachingفي صناعة المواد القاصرة  hypochloriteيستخدم الهايبوكلورات و مؤكسدة

agents يستخدم اليود كصبغة و المستخدمة في تعقيم أدوات صناعة األلبان وحمامات السباحة

هي الحساسية واصطباغ الجلد وقد تم التغلب على هذه المشاكل من  ود% ومن مساوئ الي1بتركيز 

ان آلية عمل الهالوجينات تتمثل , خالل إضافة بعض المواد المنظفة والتي تدعى بحامالت اليود

 بأكسدة البروتينات الخلية الجرثومية وبالتالي موتها.

 : Heavy metalsالمعادن الثقيلة  -د
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ة لعضوياان معظم المعادن الثقيلة تحتوي على الزئبق والفضة وتشمل المركبات العضوية وغير 

تخدم المس mercurochromeالمثال الشائع هو المركب التجاري الميركروكروم و لهذه المعادن

تمنع ثيم وتستخدم مركبات الزئبق في الوقت الحاضر كمواد حافظة تبيد الجراو في تطهير الجروح

 نمو الفطريات.

 

 

كسيا  باط عان آلية عمل المعادن الثقيلة هي تثبيط الخمائر حيث يعمل الزئبق مثال  على االرت

روتينات في البروتينات الجرثومية مما يؤدي الى تثبيط عمل هذه الب SHبمجاميع السلفادريل 

 وموت الخلية الجرثومية.

 : Soap and detergentsالصوابين والمنظفات  -ه

وتمتاز الصوابين  في الماء نهي مواد تقلل الشد السطحي وتمتاز بكونها مرطبة وقابلة للذوبا

ن خالل استحالب الطبقة الدهنية الجلدية وإزالة والمنظفات بأهميتها في السيطرة على الجراثيم م

 quaternaryمن أهم هذه المركبات هي مركبات االمونيوم الرباعية و فيها تمركزةالجراثيم الم

ammonium compounds  التي تعمل على مهاجمة الغشاء الخلوي للجراثيم باعتباره يحتوي

 stableعادة ما تكون المنظفات مواد غير سامة وثابتة و على الشحوم باإلضافة الى تثبيط الخمائر

 ورخيصة الثمن.

 ي:اث واا اك طرق أخرى لقتل الجراثيم واي طرق مختبرية عادة ما تجرى اث اء القيام باألبح

 تحطيم الجراثيم بالموجات فوق الصوتية. -1

 تحطيم الجراثيم بالتجميد والتذويب المتكرر. -2

 رية تحت الحمراء.تحطيم الجراثيم بالموجات الحرا -3

  mechanical methods :الطرق الميكانيكيةثالثا: 

كياة قاة ميكانيتعتمد هذه الطرق على إزالة خاليا الكائنات الحياة الدقيقاة مان الوساط الكامناة فياه بطري

زياد عان تطاار التاي كأن تحجز الثقوب الدقيقة للمرشاحات المساتعملة خالياا الكائناات الحياة ذات األق

شااحنة أيضااا علاى ال علااى قطار الثقاوب فقااط بال يعتماد فيتوقاالتعقاايم بالمرشاحات ال ثقوبهاا وأقطاار 

 الكهربائية 
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مااان  هناااال العديااادالدقيقاااة المحتااوي عليهاااا الساااائل و للمرشااح وكاااذلك الشاااحنة الكهربائياااة للكائناااات

 كما يلي :المادة التي يصنع منها المرشح وتختلف فيما بينها في نوع التي المرشحات 

 .من الطين الدياتوميشح بيركفيلد: يتكون مر -أ

  .من الجبسيتكون  :مرشح عجينة باريس -ب

 

 .من مادة األسبستوسيتكون  :مرشح زايتس  -ج

  .من الزجاج المسامييتكون مرشح الزجاج المسامي:  -د

 .سترات السيليلوزامن يتكون  :المرشحات الغشائية أو الجزيتية -ه

 

 تعقيمهااا عاان طريااق الحاارارة الرطبااة نالمااواد التااي ال يمكااتسااتعمل المرشااحات فااي تعقاايم بعااض 

واد مثاال بنوعيهااا حيااث أن الحاارارة المرتفعااة تغياار ماان الخااوا  الكيميائيااة و الفيزيائيااة لهااذه الماا

 .التحضيرات اإلنزيمية ومحاليل المضادات الحيوية
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