
طرق القضاء على األحياء الدقيقة

(طرق التعقيم والتطهير) 

Control of Microorganisms

نيالدرس الثا



Sterilizationالتعقيم 

 ا بمهو عملية إبادة أو إزالة لكافة األحياء الدقيقة
فيها األبواغ

:تقسم طرق التعقيم إلى 

(Physical Sterilization Ways)طرق تعقيم فيزيائية -

(Chemical Sterilization Ways )طرق تعقيم كيميائية-



للتعقيمالطرق الفيزيائية

:الحرارة–1

Dry Heatالحرارة الجافة -أ 

Moist Heatالحرارة الرطبة–ب 

التشعيع–2

استخدام األمواج فوق الصوتية–3

والترشيحالفلترة–4



 Dry heatالحرارة الجافة

 flaming :التلهيب–1

Incinerationالحرق -2

Flaming the Loop

 Flaming the loop 

helps to prevent 

contamination of 

the bacteria.

 When flaming the 

loop, make sure 

that all of the wire 

has been heated to 

redness. 



:ovenالتعقيم باستخدام األفران –3

,تستخدم األفران في تعقيم األدوات الزجاجية كالماصات

.ْم لمدة ساعة170واألدوات الجراحية على درجة حرارة 



درجات الحرارة و األزمنة المطلوبة للتعقيم

باستخدام األفران 

درجة الحرارة المحددةالوقت المستغرق في التعقيم

درجة مئوية180دقيقة30

درجة مئوية170ساعة واحدة

درجة مئوية160ساعتــان

درجة مئوية149ساعتان ونصف

درجة مئوية141ثالث ساعات



Moist Heatالحرارة الرطبة

(Autoclave)الصاد الموصد 

يتم استعمال بخارالماء تحت ضغط مرتفع

(Steam Under Pressure) 

20م لمدة 121ستخدم درجة حرارة لحدوث التعقيم ن

البوصة المربعة /رطل 15دقيقة تحت ضغط يساوي 

 يعقم فيه األدوات الزجاجية

. . .واألدوات الجراحية وأوساط الزرع 



محددات التعقيم

 أنابيب ذات مسحوق أبيض

يتغير لونه إلى األحمر أو 

<  األزرق عند درجة حرارة 

درجة مئوية120

 أوراق الصقة ذات مادة

كيميائية يتغير لونها إذا 

<  تعرضت للحرارة المطلوبة

درجة مئوية120



Radiationالتعقيم باألشعة

تحطيم إنزيمات الخلية والحمض النووي : طريقة التأثيرDNA

 األشعة فوق البنفسجيةUltraviolet

خيمة الزرع-تستخدم لتعقيم غرف العمليات

تسبب أذية في القرنية والجلد

 أشعة جاماGamma Radiation

 60-مصدر األشعة من الكوبلت

تخترق األجسام الصلبة والسائلة

عالية تستخدم بكثرة في الصناعة لتعقيم المواد واألدوات التي ال تتحمل الحرارة ال  (

...(األدوات الطبية البالستيكية واألربطة 



فوق الصوتية األمواج

Ultrasonic Vibration

يةتخثر البروتينات وتحطم جدار الخل: طريقة التأثير

 األحياء الدقيقة ال تتحمل األمواج ذات اهتزاز أكثر من

موجة بالثانية20000

رق تستخدم األمواج فوق الصوتية بالصناعة كطريقة من ط

التعقيم



microwaveالتعقيم باألمواج القصار

:األجهزة المعتمدة على األمواج القصار في استخداميمكن 

إذابة األوساط المغذية الصلبة العقيمة-

التعقيم-



الترشيح والفلترة

شح لتخليص السوائل وأوساط الزرع اتستخدم المر

(الجراثيم واألبواغ)الحساسة للحرارة من الذرات المعلقة

أقطار من حيث المادة المصنوعة منها وشحاتختلف المر

ها أومسامها ثقوب

0,22مسامها قطرشح الجرثومية من النتروسللوز االمر

.ميكرومتر تحجز خلفها الجراثيم واألبواغ



للتعقيمالطرق الكيميائية 

تستخدم العديد من المواد الكيماوية للتعقيم من أهم هذه المواد:

 الغلوتار الدهيدglutaraldehyde في الكحول % 2بتركيز

اتاألدوبعض يستخدم لتعقيم (.ساعات أو أكثر10)عديدةساعات ول

.وأدوات التنظيرو تجهيزات المعالجة التنفسية الجراحية

غاز أوكسيد االيثيلينethylene oxide  :وهو غاز سام وشديد

حرارة يستخدم لتعقيم األدوات و المواد الحساسة لدرجات الاالشتعال

تعقيم ، يستخدم في المشافي ل(المواد واألدوات البالستيكة )العالية

أجهزة القلب والرئة الصناعية



Disinfectionلتطهيرا

ياء ألحلاألشكال النشيطةالقضاء علىيتم فيهاعمليةهو

الممرضة الموجودة على سطح أو جسم ماالدقيقة 

:تقسم طرق التطهير إلى 

طرق تطهير فيزيائية-

طرق تطهير كيميائية-



طرق التطهير الفيزيائية

أو استخدام تيار من بخار استخدام الماء بدرجة الغليان

الماء المستمر أوالمتقطع

سائلة هي عملية تطهير الحليب والمواد الغذائية ال: البسترة

:برفع درجة حرارتها إلى 

دقيقة 30مدة 61,5-

ثانية15مدة 71-

مدة ثوان قليلة                         85–80-



التجفيف

 حمل وتختلف قدرة ت. فقدان الجراثيم لمائها يؤدي لموتها

:الجراثيم للجفاف أمثلة 

النايسريات البنية والسحائية هشة ال تتحمل الجف. اف1

الجراثيم ذات المحفظة أكثر تحمالً من الجراثيم عديم. ة 2

المحفظة

عصيات السعال الديكي والهيضة . والطاعون والخناق 3

تتحمل الجفاف لعدة أياموالسل

األبواغ تتحمل الجفاف عدة سنوات. 4



طرق التطهير الكيميائية
 إلى المواد الكيميائيةتقسم:

وتستخدم على األوساط غير الحيةDisinfectantمطهرات-

وتستخدم على األوساط الحيةAntisepticمضادات انتان -

 : و أحيةاألوساط اليوجد العديد من المواد الكيميائية التي تستخدم في تطهير
:من أهمهاغير الحية

الكحول اإليثيلي •

اليود والكلور•

المؤكسدات •

الملونات•

المنظفات•

الفينول ومشتقاته•

األمالح المعدنية•

الحموض•

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://clubamenitieshomeuse.com/images/HomeUse/large/16-2014A.jpg&imgrefurl=http://clubamenitieshomeuse.com/HomeUse_AlterEgo.php&h=707&w=378&sz=62&hl=en&start=6&um=1&tbnid=oq6JM_yAypochM:&tbnh=140&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DAntiseptic%2Bchemical%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN


أمثلة على محاليل تستخدم كمضاد انتان فقط

(األغشية الجلدية والجلدية المخاطية: أوساط حية ) 

 يستخدم لتطهير الجلد والجروح: الكحول اليودي

 يستخدم في العينية: حمض البوريك

 يستخدم لتطهير الجروح والنسائية: حمض الخل

 يستخدم في العينية واألذنية: الهيكساميدين



أمثلة على محاليل تستخدم كمطهرات فقط 
(أوساط غير حية ) 

 (هيبو كلوريت الصوديوم )ماء جافيل

 (الفورم ألدهيد )الفورمول

الغلوتار ألدهيد

الحموض الفينية ومشتقات الفينول



أمثلة على محاليل تستخدم كمطهرات ومضادات انتان
(أوساط حية وغير حية ) 

70الكحول اإليثيلي%

الكلور هيكسيدين

مركبات األمونيوم الرباعي

الهيكساكلورفين

 أخضر البنفسجية المبلورة وجانسيان وزرقة المتيلين واإليوزين و)الملونات
(المتيل 

الماء األوكسجيني

برمنغنات البوتاسيوم

 (الزئبق ، الفضة ،النحاس ،التوتياء ) أمالح المعادن

الصابون الحامضي



التنظيف

 طح سعلى المتواجدةالتنظيف هو إزالة كافة المواد الغريبة

.استعمالهااألدوات التي ينبغي إعادة 

ي وهناك مكونان رئيسيان لعملية التنظيف وهما الدعك لك

اد يسهل إزالة المادة الغريبة ثم الشطف الجيد بالماء إلبع

.تلك المواد



لفةبالطرق المختحياء الدقيقةنسبة إبادة األ

درجة اإلبادةالطريقة

Sterilization 100%التعقيم

%99حتى  Disinfectionالتطهير

درجات مختلفة Cleaningالتنظيف



خطوات العمل

قسم الطبق المخصص إلى ثالثة أقسام

 في الجزء المخصصبصمة من اصبعكضع

بصمة دقيقة وضع 2الصابون  لمدة الماء واغسل يديك ب

في الجزء المخصصمن اصبعك

دقيقة ومن ثم بالكحول 2الصابون لمدة الماء واغسل يديك ب

في الطبق المخصصبصمة من اصبعكوضع 70

 ساعة24احضن األطباق لمدة

أطباق بتري

http://www.cenmed.com/productDetail.asp?productid=35926&catID=&category=5565&mainCat=&cat=5319

