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طرائق التعقیم
Sterilization Methods

یستخدمھ أویكون كل شي یتم التعامل معھ أنالمجھریة األحیاءیتطلب العمل في مختبرات 
التي األدواتالعاملون في ھذه المختبرات معقماً أي خالیاً من كافة أشكال الحیاة ونظراً لتنوع 

للتخلص أسلوبانفي مثل ھذه المختبرات فقد تنوعت طراق التعقیم ھي االخرى وھناك تستخدم
الحیاة وھما :أشكالمن 

Killingواإلبادةالقتل -1
الكائنات الحیة مع بقائھا في المادة وإبادةقتل إلىوطرائق تؤدي أسالیباذ تستخدم 

المعقمة .
Separationالفصل أو األزالة -2

الكائنات الحیة إزاحةاو إزالةتعمل على أنمن شأنھا وأسالیبوفیھ تستخدم طرائق 
من على المواد قید التعقیم 

كامل لألحیاء المجھریة الموجودة في : وھو مصطلح یطلق على عملیة التخلص والقتل الالتعقیم
Vegetative Sporsالوسط بحالتھا السبوریة والخضریة 

: ھو مصطلح یطلق على عملیة منع أو تثبیت األحیاء المجھریة المرضیة والتي قد التطھیر
المرضیة بحالتھا الخضریة دون السبوریة .اإلصابةتسبب 

 باإلبادةطرائق التعقیم:

:أنواعوھذه على Heatأوالً: الحرارة 
علیھا الطرائق التالیة: األمثلةومن Moist heatالحرارة الرطبة -أ

 جھاز التعقیم البخاريAutoclave ویستخدم لتعقیم األوساط الغذائیة والمحالیل
1.5وضغط دقیقة20- 15لمدة م121المتحملة للحرارة العالیة في درجة 

.2كغم/سم
 ( التعقیم المنقطع ) طریقة ارنولدArnold Method

Tyndallizationبالتندلة أحیانالذلك تسمى Tyndallوھي طریقة ابتكرھا 
ھذا الباحث بأن بعض البكتریا تتواجد بشكلین ھما : الخالیا أدركأنبعد 

،وان األخیرة تتمیز بمقاومتھا للحرارة ) Spores(الخضریة واالبواغ 
في جھاز °م100تتلخص طریقة التعقیم ھذه بمعاملة المادة قید التعقیم في 
°م37ساعة في 24ارنولد وبالحرارة الرطبة ( بخار ) ثم تبرید النموذج لمدة 

).2وتكرارھذه العملیة بعدھا مرتین بالتعاقب (شكل 
بعد ھذه المعامالت الثالثة تغدو المادة معقمة ً خالیة من الخالیا الخضریة ومن 

المجھریة والسیما األحیاءإبادةاالبواغ ، یمكن تلخیص المبدأ األساس في 
یتم األولىالحراریةالمعاملة أيالبكتریا وابواغھا بما یأتي : في الیوم األول 

فترة الحضن األولى تنمو األبواغ ناءوأثالقضاء على الخالیا الخضریة وحدھا 
الثانیة یتم الحراریةالمعاملة أيالخالیا الخضریة وفي الیوم الثاني إلىوتتحول 

وعند الحضن بعد المعاملةبواغالقضاء على الخالیا الخضریة المتكونة من اال
اء الخالیا الخضریة التي یتم القضإلىالثانیة یتحول ما یحتمل بقائھ من االبواغ 

.علیھا في المرحلة الثالثة من المعاملة الحراریة 
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Arnold Methodارنولد. طریقة تعقیم 2شكل 

ویمكن °م100من أكثروتستخدم طریقة ارنولد في تعقیم المحالیل التي ال تتحمل حرارة 
الفترة .إطالةخفض المعاملة في 

علیھا الطرائق التالیة :األمثلةومن Dray Heatالحرارة الجافة -ب
 الفرنOven ویستخدم لتعقیم الزجاجیات كأطباق بتري والماصات :

3لمدة °م 160حیث توضع في علب خاصة بالماصات) وفي درجة (
Hotوقد تسمى بطریقة الھواء الحار ساعة 1.5لمدة °م180ساعات أو 

air.
 اللھبFlame أو الحرقIncineration وفي ھذه الطریقة تعرض

و)Loopكالناقل الجرثومي (لھب بنزن مباشرة إلىالمواد قید التعقیم 
المنطقة إناالختبار ویذكر أنابیبو الملقط و فوھات ) Needleاالبرة (

كل اللھب عندھا منطقة شسم ی30-25المحیطة باللھب وبمحیط قدره 
أنمة اللھب لذلك نجد زاللھب وحم عاملین وھما حرارة كمعقمة بح

المجھریة غالباً ما یعملون حول لھب بنزن عند األحیاءالعاملین في حقل 
مختبریةوفي كابیناتأغیرھا أواألوساطزرع أوالمجھریة األحیاءتلقیح 

.Flow Laminarخاصة تدعى 

:التالیةلألسبابیتم القتل بالحرارة الجافة 

Protein Denaturationمسخ البروتین -1
Oxidation Damageتلف تأكسدي  -2

:أنواعوھي على Chemicalsثانیاً : الكیمیاویات 

100تبرید C° / 15 min

37 C° /24h

100 C° / 15 min

100 C° / 15 min

العینة

عینة معقمة

خالیا خضریة

خالیا خضریة

بوغ ابواغ

خالیا خضریة

بوغ

37 C° /24h

تسخین

تبرید

تسخین

تسخین

ابواغ
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oالكحولAlcohol كمبید للخالیا 70وخاصة الكحول االثیلي ویستخدم بتركیز %
الخضریة ولیس لھ تأثیر على االبواغ وتتلخص تأثیراتھ في مسخ البروتینات الخلویة 

السیما من الغشاء السایتوبالزمي وسحب الماء من الخلیة وإذابتھاالمواد الدھنیة وإزالة
أسطحالمجھریة من على األحیاءخالیاوتجفیفھا كما انھ یقلل من الشد السطحي ویزیل 

الماء میكانیكیاً .
oالھالوجیناتHalogens تعد من الكیمیاویات المعقمة كالكلور الذي األخرى: وھي

والیود الذي یستخدم في تعقیم 2ppm-0.5رب وبتركیز یستخدم في تعقیم میاه الش
ح.الجرو

o تعقیم في تستخدم العدید من المنظفات الكیمیاویة التي تباع تحت تسمیات تجاریة مختلفة
األرضیةفي تعقیم Detolو دیتول Septolالمجھریة مثل السیبتول األحیاءمختبرات 
كما تستخدم Soap and Detergentوكذلك الصابون والمنظفات الملساء واألسطح

% لتعقیم 15وبتركیز LysolوCresolو Phenolمركبات الفینول مثل الفینول 
الجراحیة .األدوات

o الحوامض والقواعدAcids and Al kalines.

Radiationاإلشعاعثالثاً : 

) وبطول موجي اقل Ultra Violet)UVالفوق البنفسجیة األشعةداماً استخاألشعةأكثرمن  
إحداثفي األشعةالمختبرات والمطاعم ویتلخص تأثیر ھذه أجواءنانومتر في تعقیم 350من 

بین اثنتین من الثایمینات Thymine Dimersطفرات وراثیة من خالل تكوین ما یعرف بـ 
باألشعةیعرف أوX-Rayئیة مثل المراإلشعاعاتوتستخدم DNAأشرطةالمتجاورة على 

مع ضرورة اخذ الحیطة أیضافي عملیة التعقیم Osnicالكونیة واألشعةكاما وأشعةالسینیة 
مثل ما لإلنسانأضراروتسبب لألنسجةلكونھا تالفة اإلشعاعاتوالحذر عند استخدام ھذه 

المجھریة .لألحیاءأضرارتسبب 

باإلزالةطرائق التعقیم رابعاً: 

المحالیل أومن المرشحات التي تمرر من خاللھا سوائل مختلفةأنواعق ئتستخدم في ھذه الطرا
أغشیةأوأوراقالمجھریة حسب نوع األحیاءالمراد ترشیحھا فتعمل المرشحات على احتجاز 

األحیاءالمحالیل للمرور خالیة من أوالترشیح المستخدمة وحجم ثقوبھا وتسمح للسوائل 
ویقدر حجم Membrane Filterالمستخدمة لھذا الغرض ھي األغشیةأھممن المجھریة و

المجھریة من البكتریا األحیاءأنواعوھي كافیة الحتجاز جمیع مایكرومتر0.45ثقوبھا بحوالي 
الترشیح أجھزة) وھي مرشحات مصنعة من خالت السلیلوز ومن الفیروساتباستثناء( 

، Seitz Filter ،Berkefild Filterالمجھریة األحیاءالمستخدمة في مختبرات 
Chamberlan Filter.


