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 السیطرة على الكائنات الحیة الدقیقة
Control of Microbial Growth 

 
الكائنات الحیة وخاصة البكتریا موجودة في كل مكان وال یخلو منھا سطح فھي موجودة في التربة والھواء و علي الشعر  

حة و الصحراء المتجمدة و الینابیع واألسنان وبداخل القناة الھضمیة وفي غرف العملیات و المعامل و في المیاه العذبة و المال

 في المستشفیات و المعامل ومصانع األغذیة نھتم جید بثالث مصطلحات وھي:الحارة. 

: وھو القضاء علي اغلب الكائنات الحیة الدقیقة مثل غسل األیدي بالماء و الصابون أو استخدام المطھرات في التطھیر - ١

  مسح األرضیات واالسطح.

القضاء علي كل خالیا البكتیریة الخضریة النشطة فقط وتستخدم تلك الطریقة لتعقیم السوائل الحساسة  وھو البسترة: -٢

مئویة ثم تبرد فاجأه و تكرر تلك  ٧٦للحرارة مثل اللبن و المواد الغذائیة المختلفة حیث ترفع درجة حرارة المادة إلي درجة 

  العملیة عدة مرات. 

دة لجمیع المیكروبات في صورتھا الخضریة أو في صورة جراثیم الموجودة من الوسط المراد وھو إزالة أو إبا التعقیم: - ٣

  تعقیمھ سواء كان ذلك الوسط بیئة غذائیة أو محالیل مختلفة أو أماكن أو مسطحات محدودة في أبعادھا وأحجامھا.

  كیة.وعادة یتم التعقیم بإتباع طرق تعتمد على أسس فیزیائیة أو كیمیائیة أو میكانی

نلجأ عادة إلى السیطرة على المیكروبات إما لمنع انتقال العدوى أو منع التلوث أو لمنع الفساد الغذائي. وللسیطرة على 

المیكروبات یالحظ أنھ لیس من الضروري قتل جمیع المیكروبات الموجودة، بل یلُجأ أحیانا إلى وقف نموھا ونشاطھا أو 

 فیھا.تستخدم عدید من الوسائل والمواد كل منھا لھ مدى معین، وحاالت خاصة یُستخدم إزالتھا من الجسم المراد تعقیمھ. و

  

  

  المصطلحات العلمیة المرتبطة بوسائل السیطرة على النمو المیكروبي
 التعریف المصطلح

  التعقیم

Sterilization 

ھا،  بما ھو القضاء على جمیع أشكال الحیاة المیكروبیة على الجسم أو المادة المراد تعقیم

فیھا تدمیر الجراثیم الداخلیة حیث إنھا أكثر أشكال الحیاة المیكروبیة مقاومة. والتعقیم 

 یكون مطلقاً، أي ال توجد لھ درجات.

  التطھیر

Disinfection 

ھو القضاء على الخالیا الخضریة الممرضة دون الجراثیم الداخلیة أو الفیروسات. 

میائیة تضاف إلى الجسم المراد تطھیره، مما یؤدى وتكون المادة المطھرة عادة مادة كی

 إلي تقلیل عدد المیكروبات أو تثبیط نموھا. وال یؤدى التطھیر إلى التعقیم الكامل.

 المطھرات

Antisepsis 

ھي الكیماویات المستخدمة في إبادة المیكروبات من على جلد الكائن ألحي،  أو األعضاء 

 المخاطیة، أو أي أنسجة حیة.
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الت الجراثیمقات  

Germicide 

(cide= قاتل) 

ھي المركبات الكیمیائیة التي  تقتل المیكروبات سریعا أي تقتل البروتوبالزم. ومن 

  أمثلتھا:

قاتالت البكتریا                                           Bactericide 

قاتالت الجراثیم                                            Sporicide 

 Fungicide    قاتالت الفطریات                                     

قاتالت الفیروسات                                      Viricide                           

 Amoebicide   قاتالت األمیبا والبروتوزوا                              

موقفات النمو 

 البكتیري

Bacteriostatic 

فیھا یتم تثبیط النمو البكتیري وإیقاف التكاثر مع عدم قتل البكتریا، وبالتالي إذا أزیلت 

ھذه المواد یمكن للبكتریا معاودة نشاطھا وتكاثرھا. وتوجد أیضاً موقفات للنمو الفطرى 

 والتي توقف النمو الفطرى وتكاثره.

 الخلو من المیكروبات

Asepsis 

 (بدون میكروبات

(asepsis = 

ھو غیاب المیكروبات الممرضة من على شيء ما أو مساحة محددة. وتُصمم تقنیة 

اإلخالء من المیكروبات لمنع دخولھا إلي داخل جسم أو مساحة ما. ومثالھا إجراء 

 العملیات الجراحیة تحت ظروف خالیة تماماً من المیكروبات.

 إزالة الجراثیم

Degerming 

لى جلد كائن حي بالتنظیف المیكانیكي أو باستخدام ھو إزالة المیكروبات من ع

 المطھرات.

 الوقایة الصحیة

Sanitization 

ھو تقلیل أعداد المیكروبات الممرضة لالرتفاع بمستویات الصحة العام  باستخدام 

 الكیماویات أو المطھرات.

  
  العوامل المؤثرة في عملیة السیطرة على المیكروبات

  pH.وتركیز أیون الھیدروجین  Temperatureدرجة الحرارة  -١

  Population size and compositionنوع المیكروبات وعددھا  -  ٢

of microorganisms 

  Physiological state of microbeالحالة الفسیولوجیة للمیكروب  -  ٣

 Surrounding enviromental factorsالعوامل البیئیة المحیطة  -  ٤

  Concentration and intensity of used factor تركیز العامل المستخدم -  ٥
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  میكانیكیة تأثیر العوامل المستخدمة في السیطرة على المیكروبات

تتفاوت المیكانیكیة التي تعمل بھا مختلف الكیماویات والعوامل الفیزیائیة في تأثیرھا في المیكروبات، والذي یؤدي في النھایة 

  یمكن إیجاز میكانیكیة تأثیر ھذه العوامل في:إلي قتلھا أو تثبیط فاعلیتھا. و

  .Altration of membrane permeabilityتغییر نفاذیة الغشاء الخلوي  - ١

  Destruction of protein andتدمیر البروتین واألحماض النوویة  - ٢

nucleic acids.  

      

  الطرق الفیزیائیة للسیطرة على المیكروبات

Microbial Control by Physical Methods  

  Heatأوال: الحرارة 

تُعتبر الحرارة من أكثر الطرق استعماال لقتل المیكروبات وبالذات في مجال حفظ األغذیة، وتعقیم أدوات المختبرات   

والمستشفیات. وتعتبر الحرارة من أكثر طرق التعقیم استعماال نظراً لتكلفتھا االقتصادیة وسھولة السیطرة علیھا. وتقتل 

وعند استخدام عملیات التعقیم بالحرارة یجب  الخالیا المیكروبیة عن طریق إتالف النظام اإلنزیمي للخالیا وتدمیره. الحرارة

  أن یؤخذ في االعتبار عدة عوامل منھا:

  

· Thermal Death Point (TDP)   

دقائق. ذلك أن  ١٠لة في مدة ویقصد بھا أقل درجة حرارة تكفي لقتل جمیع الخالیا المیكروبیة الموجودة في المادة السائ  

  قدرة الخالیا على تحمل الحرارة تتفاوت بین میكروب وآخر.

· Thermal Death Time (TDT)  

 % من المیكروبات الموجودة في بیئة سائلة عند درجة حرارة ثابتة. ٩٠ویقصد بھ أقصر فترة تكفي لقتل   

كمیة الحرارة التي  نستخدمھا في التعقیم لقتل  على درجة كبیرة من األھمیة لتحدید TDP  ،TDTوتعتبر كل من   

  المیكروبات الموجودة في المادة.

· Decimal Reduction Time  

% من خالیا البكتیریا عند درجة حرارة ثابتة. ویعتبر ھذا العامل مھًما جًدا،  ٩٠ویقصد بھ الوقت بالدقائق الكافي لقتل   

   وبالذات في صناعة التعلیب.

. فالحرارة الجافة Moist heatأو في صورة رطبة  Dry heatي عملیات التعقیم إما في صورة جافة وتستخدم الحرارة ف

بینما الحرارة الرطبة تقتل المیكروبات بفعل وجود الرطوبة التي   تساعد  Oxidationتقتل المیكروبات بفعل عامل األكسدة 



المحاضرة الرابعة                                                         فسلجة احیاء مجھریة                 

 Three dimensionalن في صورتھا الثالثیة األبعاد على سرعة تكسیر روابط الھیدروجین التي  تربط جزیئات البروتی

structure .  

 Dry heat sterilizationالتعقیم بالحرارة الجافة 

 استخدام اللھب المباشر : ·

یعتبر من أبسط صور التعقیم باستخدام الحرارة الجافة، وتستخدم ھذه الطریقة في المختبرات لتعقیم إبر التلقیح حیث تعرض 

المباشر حتى تصل إلى درجة االحمرار، وبھذه الطریقة یمكن القضاء على جمیع صور الحیاة المیكروبیة  ھذه اإلبر للھب

 على اإلبرة.

  استخدام الھواء الجاف الساخن: ·

م لمدة ساعتین. وفي ھذه الطریقة كلما  ١٧٠ْحیث توضع األدوات المراد تعقیمھا في جھاز یشبھ الفرن عند درجة حرارة  

حرارة وطالت مدة التعریض حصلنا على نتائج أفضل، نظرا لبطء توصیل الحرارة الجافة، مقارنة بالحرارة ارتفعت درجة ال

  الرطبة.

  Moist heat sterilizationالتعقیم بالحرارة الرطبة  

ل الغلي ھو أحدى طرق التعقیم بالحرارة الرطبة اال أن الغلیان ال یمكن اعتباره طریقة تعقیمیة یعتمد علیھا في ك  

األحوال. وللحصول على وسیلة تعقیم آمنة ومضمونة باستعمال الحرارة الرطبة، فإنھ من الضروري الوصول بدرجة 

 Autoclaveالحرارة إلى أعلى من درجة الغلیان وذلك باستعمال البخار تحت ضغط داخل الجھاز المعروف باسم أتوكالف 

. 

لمراد تعقیمھا بالحرارة أو الرطوبة تحت الضغط. ویالحظ أنھ كلما ارتفع وتستخدم في الحاالت التي ال تتأثر فیھا المواد ا 

 Autoclavesالضغط المستعمل زادت درجة الحرارة.  وكلما زاد الضغط زادت درجة الحرارة. وفي أجھزة األوتوكالف 

م، وھذه كافیة لقتل جمیع صور الحیاة  121ْباوند/البوصة المربعة تصل درجة حرارتھ إلى  ١٥فإن البخار تحت ضغط 

دقیقة أو أكثر بقلیل حسب كمیة المادة المراد تعقیمھا. وتستخدم طریقة التعقیم ھذه  ١٥المیكروبیة بما فیھا الجراثیم في مدة 

Autoclaving لي. لتعقیم البیئات المغذیة، األدوات، القطن،... إلخ، وكل ما یستطیع تحمل درجة الحرارة والضغط العا  

  Pasteurizationالبسترة 

العالم لویس باستیر في بدایة نشأة علم المیكروبیولوجي طور ھذه الطریقة للقضاء على المیكروبات التي كانت تسبب   

 فساد النبیذ في فرنسا، وسمیت ھذة الطریقة باسمة.

   Filtrationثانیا:  الترشیح 

خالل سطح یحتوي على ثقوب صغیرة جدا لدرجة تكفي لمنع  یُعرف الترشیح بأنھ مرور أي مادة سائلة أو غازیة  

مرور األحیاء الدقیقة خاللھا.. وتستخدم ھذه الطریقة لتعقیم المواد الحساسة للحرارة (أي التي تتأثر عند تعقیمھا بالحرارة)، 

 مثل المضادات الحیویة، بعض البیئات المغذیة، اإلنزیمات، اللقاحات. 



المحاضرة الرابعة                                                         فسلجة احیاء مجھریة                 

   Desiccationثالثا: التجفیف 

یعتبر وجود الماء ضروریا لنمو األحیاء الدقیقة وتكاثرھا. وفي حالة سحب الماء من المادة تنشأ لدینا حالة الجفاف   

Desiccation  حیث ال تستطیع فیھا األحیاء الدقیقة النمو أو التكاثر، ولكنھا تستطیع أن تعیش كامنة لعدة سنین. وعند إعادة

ذه المادة تستعید المیكروبات نشاطھا المتمثل في النمو والتكاثر. ویُعتمد على ھذا المبدأ في الماء بوسیلة أو بأخرى إلى ھ

  . Lyophilizationعملیات حفظ المزارع المیكروبیة في المختبرات بطریقة التجفید 

  Osmotic pressure  وزموزيرابعا: الضغط األ

وحمایتھا من الفساد المیكروبي على تأثیر الضغط األسموزى یعتمد استخدام األمالح والسكریات لحفظ األطعمة        

Osmotic pressure ذلك أن زیادة تركیز ھذه المواد (سكریات، أمالح) في الوسط الخارجي یؤدى إلى خلق ظروف بیئة ،

بیر طریقھ تؤدي إلى سحب الماء من داخل الخلیة المیكروبیة. وھذه الطریقة تشبھ إلى حد ك Hypertonicمرتفعة التركیز 

وقف  وبالتاليالمذكورة أعاله من حیث اعتماد كلتا الطریقتین على مبدأ سحب الماء من الخلیة،  Desiccationالتجفیف 

نشاطھا الحیوي مع أن كلتا الطریقتین ال تؤدیان إلى موت الخلیة مباشرة. ویالحظ أنھ بمجرد سحب الماء من الخلیة ینكمش 

، ویقف النمو والتكاثر. وتستخدم ھذه Plasmolysis ار الخلیة، وتسمى ھذه العملیة البلزمةالغشاء البالزمي ویبتعد عن جد

الطریقة في حفظ األطعمة ومنع الفساد المیكروبي فیھا وذلك باستخدام التملیح في حالة اللحوم والتسكیر في حالة الفواكھ 

  وغیرھا.

، والجفاف، إضافة إلى قدرتھا على العاليموزى وزالضغط األ(عفن وخمائر) على تحمل غیر أنھ یالحظ أن قدرة الفطریات 

النمو في الوسط الحمضي مقارنة بالبكتیریا، یجعلھا أكثر قدرة على إفساد الفواكھ وبعض المواد الغذائیة حتى المعاملة منھا 

  بالسكریات أو األمالح. 

  Radiationاإلشعاع خامسا: 

طول موجة األشعة، كثافتھا، وطول مدة التعرض لھا. ویستعمل لھذا الغرض یعتمد تأثیر اإلشعاع في المیكروبات على   

  نوعان من اإلشعاعات ھما: 

  مثل أشعة إكس وأشعة جاما: Ionizing radiationاألشعة المؤینة 

  Non ionizing radiationاألشعة غیرالمؤینة 

 Ultraمثلتھا إشعاعات الضوء فوق البنفسجي وھي أشعة ذات موجات أقصر من تلك التي تمیز اإلشعاعات المؤینة، ومن أ

violet light ومن المجاالت التي تستخدم فیھا ھذه اإلشعاعات: تعقیم الھواء في المستشفیات، والمطاعم،.. إلخ، وتستخدم .

ھا إلخ. ومن سلبیات ھذه اإلشعاعات احتمال تأثیرھا في العین، وطول التعرض ل… في تعقیم األمصال واللقاحات والسموم

یؤدي إلى إحداث حروق بالجلد، واإلصابة بسرطان الجلد. كما أن عدم قدرتھا على االختراق یحتم تعریض المیكروبات لھا 

بطریقة مباشرة إذا أرید الحصول على نتائج فعالة من استخدامھا، ذلك أن وجود أي حاجز مثل األوراق واألقمشة،... إلخ، 

  یمنع وصولھا إلى المیكروبات. 
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  الكیمیائیة للسیطرة على المیكروبات الطرق

Chemical Methods of Microbial Control  

تستخدم الكیماویات في مقاومة المیكروبات على األنسجة الحیة وبعض األدوات والسطوح. ویجب أن تتوفر في المادة 

  الكیمائیة المستخدمة كمطھر لمقاومة المیكروبات التالي:

  سرعة التأثیر. .١

  واسع على المیكروبات. ذات مدى تأثیر .٢

  القدرة على التخلل داخل الجسم المعامل.  .٣

  قابلیتھا للخلط مع الماء لتكوین محلول أو مستحلب ثابت.  .٤

  ال تتأثر بالمواد العضویة التي قد تكون موجودة على المادة المراد معاملتھا. .٥

  المناسبة.ال تتحلل وتفقد فعالیتھا عند تعرضھا للضوء، أو الحرارة، أو الظروف غیر  .٦

  ال تؤثر في المادة المعاملة بالصبغ أو التدمیر،...إلخ. .٧

  لیس لھا تأثیر ضار على اإلنسان أو الحیوان إذا كانت ستستخدم كمطھر للجروح.  .٨

 یستحسن أن تكون لھا رائحة مقبولة واقتصادیة في السعر وسھلة النقل. .٩

 : التعقیمومن المواد الكیماویة المستخدمة في 

  % لتطھیر األیدي.٧٠-٥٠كحول اإلیثایل : یستخدم بتركیز  -١

% لتعقیم أرضیات الغرف والمعامل وكذلك تعقیم أسطح المناضد التي یجرى علیھا ٥-٢الفینول : یستخدم بتركیز  -٢

  لحیة الدقیقة وأیضا في تعقیم بعض األدوات واألجھزة .عملیات العزل والتنمیة للكائنات ا

السطحي لألجزاء النباتیة  التعقیم% في ١٠الكلوركس : والمادة الفعالة فیھ ھي صودیوم ھیبوكلوریت ویستخدم بتركیز -٣

  للعزل منھا ویستخدم كذلك في تعقیم أسطح المناضد وغیرھا .المصابة تمھیدا 
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  الطرق الفیزیائیة المستخدمة للسیطرة على نمو المیكروبات 
  

  أوال: طرق التعقیم بالحرارة
   

  
 مالحظات المواد ـ األدوات میكانیكیة التأثیر الطریقة
التعقیم 

بالحرارة 
 الرطبة:

   

الغلیان أو تیار 
 البخار

أطباق بتري، األحواض  غییر طبیعة المیكروبت
 الزجاجیة، مختلف األجھزة.

قتل البكتریا السالبة والفطریات 
الممرضة والعدید من الفیروسات خالل 

دقائق.أقل تأثیراً على الجراثیم  ١٠
 الداخلیة.

  
التعقیم 

 باألتوكالف

  
 تغییر طبیعة المیكروب

  
البیئات المیكروبیة، المحإل处ل، 

المالبس، األجھزة،  األدوات،
وأي أدوات تتحمل درجات 
 الحرارة المرتفعة مع الضغط.

  
طریقة فعالة جداً للتعقیم، ویكون على 

رطل /  ١٥م تحت ضغط  ١٢١ْ
. وفیھا تُقتل جمیع الخالیا ٢بوصة

الخضریة والجراثیم الداخلیة خالل 
 دقیقة. ١٥حوإلى 

التعقیم 
 بالحرارة الجافة

   

تراق الكامل االح اللھب المباشر
 والتحویل إلى رماد.

إبر التلقیح والمشارط 
 والمالقط 

 طریقة فعالة جداً للتعقیم التام 

االحتراق الكامل  الحرق
 والتحویل إلى رماد.

األكواب الورقیة، المالبس، 
 األكیاس، المناشف الورقیة. 

 طریقة فعالة جداً للتعقیم التام 

التعقیم بالھواء  
 الساخن

الزجاجات الفارغة،  ة المیكروبتغییر طبیع
 الماصات، السرنجات..

طریقة فعالة جداً ولكن تحتاج إلى 
م لمدة ساعتین  ١٧٠ْدرجة حرارة 

 تقریباً.
اللبن، الكریم، بعض  تغییر طبیعة المیكروب البسترة

 المشروبات الروحیة.
م ٧٢معاملة اللبن على درجة حرارة 

 ثانیة مما یؤدى إلى قتل١٥لمدة حوإلى 
كل البكتریا الممرضة وبعض غیر 

 الممرضة.
الحرارة 
  المنخفضة:

 التبرید

یؤدى إلى قلة التفاعالت 
الكیمیائیة والتغیرات 

 الممكنة في البروتینات.

  
األغذیة، األدویة، حفظ 

 المزارع المیكروبیة.

  
 لھا تأثیر موقف لنمو البكتریا 

یؤدى إلى قلة التفاعالت  التجمیـد
یرات الكیمیائیة والتغ

 الممكنة في البروتینات.

األغذیة، األدویة، حفظ 
 المزارع المیكروبیة.

طریقة فعالة لحفظ المزارع المیكروبیة 
 م. 95ْ –و  ٥ –ما بین 
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  ثانیا طرق التعقیم األخرى 
  

بلزمة الخالیا  الضغط األسموزي
 المیكروبیة

من نتیجتھا أن تفقد الخالیا  حفظ األغذیة
 الموجود داخلھا.المیكروبیة الماء 

  اإلشعاع
 

   

 DNAتدمیر الـ  المتأین .١
باستخدام أشعة 

X  وجاما وكذلك
حزم إلكترونیة 

 عإل处ة الطاقة.

تستخدم في تعقیم 
المركبات 
الدوائیة، 

المكونات الطبیة، 
وكذلك الخاصة 

 باألسنان.

لیس شائع االستخدام في التعقیم 
 المعتاد.

إحداث أضرار  الغیر متأین .٢
 DNAللـ 

واسطة األشعة ب
 فوق البنفسجیة.

تُطبق عملیاً 
باستخدام مصدر 
لألشعة فوق 

 البنفسجیة.

اإلشعاع لیست لدیھ قدرة كبیرة 
 على النفاذیة.

  
 


