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  Sterilizationالتعقيم

اإلبادة الكاملة لجميع الكائنات الحية من : التعقيم هو
 (بيئات غذائية, اسطح, مواد, ادوات ) الوسط 

 

 التعقيم بالحرارة
 

 وتشمل:التعقيم بالحرارة الجافة: أوال  

 لتعقيم ابر التلقيح و المشارط: استخدام اللهب المباشر-

ويستخدم لذلك فرن الهواء الساخن لتعقيم : الهواء الساخن-
لمدة   oم 180-160األدوات و الزجاجيات و ذلك على 

 .ساعة

  



  

 (بالبخار الساخن) التعقيم بالحرارة الرطبة : ثانيا 

حلة )يستخدم لذلك جهاز يسمى أوتوكالف وهو جهاز يشبه -

ويستخدم لتعقيم البيئات الغذائية و األدوات ( الطبخ بالبخار
 .دقيقة 20لمدة O م 120وذلك على درجة حرارة 

 :التعقيم بالترشيح: ثالثا

يستخدم لذلك مرشحات ذات ثقوب دقيقة تقوم بحجز -

 .الميكروبات

يتم التعقيم بالترشيح لالنزيمات و الهرمونات و المواد التى -

 .  تتلف بالحرارة

 



 البيئات الغذائية لنمو الميكروبات 
Media  

هى عبارة عن وسط سائل او : Mediumالبيئة الغذائية •
صلب يستخدم لتنمية الميكروبات ويحتوى هذا الوسط على 

 .العناصر الغذائية الضرورية لنمو الميكروبات

قد تكون البيئات الغذائية غير محددة التركيب مثل بيئة •
وقد تكون محددة التركيب عن  -PDAدكستروز البطاطس 

 .تكوينها من مجموعة محددة من العنار الكيماوية

قد تكون البيئه سائلة و قد يضاف لها مواد تصلبية مثل مادة •
 .لتر/جم20األجار بمقدار 

(   تغلى و تصفى) جم بطاطس 200يتكون من  PDAبيئة •
 جم أجارثم تعقم فى االوتوكالف20+جم جلوكوز 20+ 

 



 حفظ المزارع البيئة
 

هى عملية الحفاظ على النمو الميكروبى من التلوث وكذا  -

 .ايقاف أى نمو اوأى تغيرات وراثية فيه

 :  طرق الحفظ-

 الحفظ تحت زيت البرافين --

 الحفظ بالتبريد فى الثالجة لفترة قصيرة --

 الحفظ لفترة طويلة باستخدام النيتروجين السائل --

 الحفظ بالتجفيد --



   إنتشار الميكروبات فى الطبيعة

 توجد الميكروبات فى كل مكان و يندر ان يخلو منها مكان

 :  التجربة

احضر خمسة اطباق بترى معقمة تحتوى على بييئه معقمة من االجار -

لتر ماء + جم اجار 20+ جم ببتون 3+ جم مستخلص لحم 3)المغذى 

 (مقطر 

 دقيقة للهواء ثم يغلق 15افتح طبق وعرضه لمدة * -

 امسح البنش بقطنة معقمة ثم امسح بها سطح البيئه فى طبق معقم* -

 خد شعرة من الراس وضعها على سطح البيئه فى طبق معقم* -

 ضع نقطة من ماء الصنبور على سطح البيئه فى طبق معقم* -

 م لمدة ثالثةايام ثم افحصها 30حضن االطباق على درجة حرارة -

 ستالحظ وجود ميكروبات فطرية و بكتيرية فى جميع االوساط-



 ميكروبيولوجى مياه الشرب
 :اختبار تلوث الماء بمياه المجارى -

يعتبر الماء عادة صالح للشرب اذا كان خاليا من المواد السامة 
  Coliform Bacteria و من بكتريا القولون

Escherichia coli , وتوجد هذه البكتريا فى أمعاء االنسان و

الحيوان و يدل وجودها فى الماء على تلوثها بمياه المجارى 

واحتمال وجود مسببات مرضية أخرى و تصبح المياه غير 

 .صالحة للشرب

 :التجربة

 احضر عينة من الماء من الصنبور اوالنهر ترعة الرى-

 



 اإلختبار اإلحتمالى البكتيرى لمياه الشرب

Presumptive test 
 

مل من عينه الماء فى عدة أنابيب بكل منها  1لقح  ـ1

 .السائلة( بيئة جاهزة) مل بيئة ماكونكى 10
 يوم2/م 37ºـ حضن األنابيب على درجه 2

وجود غاز فى أى إنبوبة بعد , ساعه  24ـ افحص بعد 3

 ساعه يعنى إختبارا موجبا 24

ساعه من التحضين ، يعنى  48أماعدم تكون غاز بعد 

إختبارا سالبا ، مما يدل على أن عينه الماء التحتوى 
 على بكتريا القولون



كما يتم تقدير األمالح الذائبة الكلية كالكلوريدات و األمونيا •
و النيتريت وكذا أمالح عسر المياه وهى أمالح الكالسيوم و 

 .المغنسيوم

و ( لتر /مج50أكثر من ) يدل أرتفاع نسبة الكلوريدات •
إلى إحتمال التلوث بمياه ( لتر/مج 0,5أكثر من ) األمونيا 

المجارى ألن البول يحتوى على نسبة عالية من الكلوريدات 
 .و اليوريا

تتحلل اليوريا الى أمونيا ثم الى نيتريت والذى يتحد مع  •
االمينات الناتجة من تحلل المواد العضوية الملوثة وتكون 

 .وهى مادة مسرطنة Nitrosaminنيتروز امين 

كما يتم الكشف عن الرصاص و االنحاس و الزئبق ويدل •
 وجود المعادن الثقيلة على التلوث بمخلفات المصانع

 



 اختبار وجود النيتريت

 :التجربة
 سم من المحلول المراد  8+ سم من حمض السلفونيلك 1 

 .دليل دايميثايل الفانفثالين+ اختباره أو ماء الشرب 

   

 يتكون لون أحمر دموي:   النتيجة

 فى حالة وجود النيتريت           



 تدريبات

 -----------------------------------: التعقيم هو-

 -------------------لتعقيم ابر : استخدام اللهب المباشر-

ذلك على درجة ------------------يستخدم فرن الهواء الساخن لتعقيم -

 ----------لمدة   oم ----------------حرارة

------فى تعقيم ( حلة بالبخار)وهو جهاز يشبه ------------يستخدم جهاز  -
 .------لمدة O م --------وذلك على درجة حرارة --------

   -------------------------يتم تعقيم االنزيمات و الهرمونات باستخدام -

 -------------------------------------هى : Mediumالبيئة الغذائية •

 ---------------------------تتكون من -PDAبيئة دكستروز البطاطس •

 -----------هى Coliform Bacteria بكتريا القولون•

 

 



   تدريبات 
--يدل وجودها فى الماء على  --------هى ,Escherichia coliبكتريا  -

------------------------ 

ساعه من التحضين  24وجود غاز فى االختبار البكتيرى للماء بعد -

 ----------------------يدل على 

 ------------يدل أرتفاع نسبة الكلوريدات و األمونيا فى المياه على -

والذى يتحد مع االمينات  -----ثم الى  --------تتحلل اليوريا الى  -

  -------------الناتجة من تحلل المواد العضوية الملوثة للمياه وتكون 

 .وهى مادة مسرطنة

 ----وجود المعادن الثقيلة مثل الرصاص و الزئبق يدل على التلوث ب-

 ---------فى اختبار النيتريت يعتبرتكون لون احمر دموي دليل على -

 

 

 

 



 

 شكراجزيال
 حظ سعيد

Good Luck 
    


