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 التعقيم والتطهير

 جامعة الشام الخاصة

ةكليات الالذقية كلية الصيدل  

 مقرر الميكروبيولوجيا الجرثومية العملي

ملية الثانية لعاالجلسة   

 Sterilization التعقيم-1

القضاء على   الحياة الميكروبية بما في ذلك األبواغ الجرثومية ونخصص األبواغ ألنها  هو  كافة أشكال 
الشكل المقاوم في الجراثيم وهي من عوامل الفوعة عند الخاليا الجرثومية و هي الطريقة التي تهدف إلى 

 قتل أو إزاحة كل االحياء الدقيقة من المنتج أو ما يحيط به.

 Sterilization methods -طرق التعقيم   •

 خمس طرق لتعقيم األشكال الصيدالنية و هي: 2002حدد دستور األدوية األوروبي لعام 

 Autoclaveأو الصاد الموصد  Steam Sterilization -التعقيم بالبخار  .1
 Dry heat(thermal) –التسخين الجاف  .2
 Ionizing radiation(Radiation) – التشعيع األيوني  .3
 Gaz sterilization( chemical) –التعقيم الغازي   .4
 Filtration( Mechanical) – الفلترة  .5

 تستند الطرق األربعة األولى على الية القتل بينما تستند طريقة الفلترة على الية اإلزاحة 

 

 Disinfectionالتطهير -2

يعني القضاء على الحياة الميكروبية ولكن هو اختزال او انقاص مستوى التلوث الميكروبي, التطهير قد ال  
 قد يسبب فقط تثبيط النمو او انقاص مستوى التلوث وهو أقل فعالية من التعقيم

تتنوع اشكال و انواع االحياء الدقيقة و قدرتها الفوعية في مقاومة العوامل الفيزيائية و الكيميائية المختلفة 
 شديدة المقاومة حتى تجاه المعقمات حيث نرى:و تبدي اختالفات مهمة تجعل من بعضها احياء 

الجراثيم سلبية الغرام الفيروسات   -الجراثيم ايجابية الغرام  -األبواغ الجرثومية وهي األشكال األكثر مقاومة
الفطور. كما تلعب المحفظة و عوامل الفوعة االخرى دورًا هامًا في    -الفيروسات غير اللبيديه  -اللبيديه

 للمطهرات و المعقمات. اختالف مقاومتها 

 التطهير بالحالة العامة ال يقضي على األبواغ ولكن تتفاوت فعالية المطهرات بشكل كبير جدًا, فمثاًل:   ❖



إن مادة الغلوتارألدهيد هي من المطهرات عالية المستوى وتعتبر معقم اذا استخدمت بتراكيز عالية وفترة 
 تماس طويلة مناسبة

 

 

 فعالية المطهرات : أهم العوامل المؤثرة على

زمن التماس: زيادة زمن التماس قد تلعب دورًا هامًا عند بعض المطهرات و تزيد من فعاليتها إلى   .1
 مستوى العقامة عند بعض المطهرت عالية المستوى 

 تركيز المادة الكيميائية   .2
 التركيب الكيميائي وطبيعة المادة الكيميائية   .3
 مكان التطبيق سواًء انسجة حّية أو سطوح   .4
 نوع وكمية الجراثيم )كلما كانت األبواغ اكثر يكون التعقيم والتطهير أصعب( .5
 وجود الملوثات: كالتراب أو الدم أو العوامل االخرى التي قد تلعب دورا سلبيا في عملية التطهير  .6

3-  Antisepsis   

Antisepsis   أو التطهير على األسطح الحية و هو يختلف عن التطهير بشكل عام 

توجد العديد من المطهرات التي ال تستخدم على األسطح الحية ألنها قد تكون مخرشه للجلد أو سامة أو  
 تسبب تنافرات و تفاعالت تحسسية و أرجية مختلفة. 

ير على السطح الحي حتى عند العاملين في المجال الصحي و  هناك التباس كبير بين التطهير و التطه 
هناك فرق هام بين المصطلحين و لكن االلتباس الحاصل سببه أن أغلب المطهرات المستخدمة على الجلد 

 هي الكحوالت والبوفيدون و الذين يمكن أن يستخدما على األسطح الغير حية.

 

 Decontaminationإزالة التلوث   -4

التلوث هو مصطلح و تعبير ذو مجال واسع حيث تراوح فعالية ازالة التلوث من فعالية تعقيميه او قد إزالة  
تكون متوسطة أي ال تقضي على األبواغ أو قد تكون بسيطة كالماء والصابون إال أّن عملية ازالة التلوث 

 تكون على األسطح غير الحية.

 



 ذكرنا سابقًا حيث نالحظ:  فعالية المطهرات: تتراوح فعالية المطهرات كما •
بتراكيزها    -المطهرات عالية المستوى تقضي على أغلب أنواع وأشكال الحياة وقد تقضي على األبواغ   -1

(. أي تقضي على أغلب الجراثيم وبشروط Qo2- H2O2  –العالية وفتره تماس مناسبة )غلوتارألدهيد  
 خاصة تصبح معقمات 

ا -2 تقضي على  المستوى ال  متوسطة  لبيديه   المطهرات  الغير  المقاومة  الفيروسات  وتؤثر على  ألبواغ 
أبدًا ليست معقمات )الكحوالت   السلية أو تثبطها لكنها  المتفطرة  -70وبتراكيز عالية تقضي على 

 %( )مشتقات اليود( 90
 -مطهرات منخفضة المستوى تقضي على أشكال الجراثيم الالعاشية والفيروسات اللبيدية   -3

 مثل مشتقات األمونيوم الرباعية.  والجراثيم العادية فقط
 يزات المطهرات:م •

 غير مخرشه   .1
مرنة : ألن لها مجال واسع قد تكون منخفضة أو متوسطة المستوى كمركبات اليود و   .2

 الفينوالت. 

 الجانب العملي: 

 : كمطهر% 70 الكحول فعالية تقييم
 المواد المطلوبة:

 قطنية ماسحات   - %70كحول   -آغار مغذي - أطباق بتري 

 الجلد:على  -1
 بدون أي غسل لليدين يتم ضغط األصابع بشكل خفيف فوق سطح اآلغار في طبق بتر 

% باستخدام قطن مبلل بالكحول أو عبر غمر األصابع في بيشر  70تطّهر األصابع باستخدام كحول  
حاوي على الكحول، ينتظر حتى يجف الكحول عن األصابع ثم تطبق األصابع نفسها على سطح 

 اآلغار في طبق بتري آخر  
  37ساعة في درجة حرارة  48- 24ٌتنقل األطباق إلى حاضنة و تترك لمدة 

 األسطح غير الحية:  على -2
بواسطة ماسحات قطنية، ُتؤخذ عدة مسحات من على أسطح ضمن المخبر قبل و بعد تطبيق الكحول  

  حاضنة  إلى  األطباق  % على هذه األسطح و تزرع على أطباق بتري حاوية على اآلغار المغذي. ٌتنقل70
 37  حرارة  درجة في ساعة 48-24 لمدة  تترك و
 

 العملية الثانيةنهاية الجلسة 


