
يميائيةًتأثيرًالعواملًالك: ثانيا ً

علىًفسيولوجياًالكائنات

الدقيقة
حدق330ً

أملًالغامديً: إعداد





يمائية الكالكائنات الدقيقة عند تعرضها للعوامل تتأثر 

:قد يكون. مختلفةبطرق 



دور المادة الكيميائية الموجودة في الوسط ، في 

:صورة

ًمغذيهًضروريةًللنموًمادةNutrient

ًمثبطةًللنموًوالتكاثرًمادةBacteriostatic

ً( مبيدةًومهلكة)مادةًقاتلةًللخالياBactericidal 

لتركيزًنطاقًمنًالتركيزاتًيتراوحًمابينًا( سامة)كيميائيةًمادةًلكلً

يزًبالتركمروراً إلىًالتركيزًالمبيدً( الغيرًفعال)الغيرًضارً

.المثبطً



التعقيم والتطهير

Sterilization & Disinfection

:التعقيم
على ( الطور البوغى)الجراثيم بما فيها الموجوده جميع الجراثيم إبادة 

رارة الح)طرق فيزيائية ما الجسم أو على المادة المراد تعقيمها و هى إ
غازات )ية او طرق كيميائ( واإلشعاعات والترشيح والذبذبات فوق الصوتية

(.قاتلة ومحاليل مطهرة
:التطهير
رورة الطور المادة التي تقتل الطور الخضري للبكتريا وليس بالضاستخدام 

هرة البوغي وتقتل أو تقلل من نشاط الفيروسات ، و هناك محاليل مط
لتطهير المواد الحية و مبيدات Antisepticsكـ

الجامدةلتطهير المواد Disinfectantsالجراثيم



شروط استخدام المواد الكيميائية كمطهرات 

Antiseptic:

ًالحصولًعليهاسهولة.

ًإستخدامهاسهولة.

ًالماءفيًقابليتهاًللذوبان.

ًتركيزًممكنيتحققًبأقلًللبكتيرياًتأثيرهاًًالقاتل.

ًوالحيوانلإلنسانًسامةًغير.

ًالمكانًالمطهرًبهامزيلةًللونًأوًأنًالًتكونًخادشة.

ًتكونًثابتةًتجاهًالعواملًالخارجيةأن.



التعقيم والتطهير

Sterilization & Disinfection

:نسبة إبادة الميكروبات بالطرق المختلفة
فيبيد Disinfectionوالتطهيرمن الجراثيم % 100يبيد Sterilizationالتعقيم
.الجراثيممن % 99حتى 
فيقضى على الجراثيم بدرجات مختلفةCleaningالتنظيفأما 

:عمل المعقمات والمطهرات المختلفةكيفية 
.وأغشيتهاجدران الخلية تدمير 1.
.للميكروبمع النشاطات األنزيمية التداخل 2.
او التجلط الخلية الميكروبية اما بـاألكسدة او اإلختزال او التحلل المائيتحطيم 3.

.او التأثير على البروتين او تكوين األمالح



“
”

دراسة تأثير العوامل الكيمائية

CHEMICAL FACTORS

:أولا 

Heavy Metalsالثقيلة تأثير المعأدن دراسة 



:قةدراسة تأثير المعادن الثقيلة على الكائنات الدقي

مثل البكتيريا 

ًيرياالبكتتأثيرًعلىًأمالحهاًذاتًالمعادنًالثقيلةًأوًحتىًمعظم

(.  عاليتخفيفًأيً)منخفضًوإنًتواجدتًفيًالوسطًبتركيزً

ًوهذاًمعًالبروتيناتًالخلويةعلىًاإلتحادًعاليةًللمعادنًقابلية

أوًغيرًمباشرةالبروتيناتًسواءًبطريقةًطبيعةًيؤديًإلىًتغيرً

.مباشرة

ًوالتعقيمفيًالتطهيرالثقيلةًوأمالحهاًماًسبقًتستخدمًالمعادنًلكل.



ًولذلكًها،ًسامةًللبكتيرياًأكثرًمنًغيرالفضهًوالنحاسًالمعادنًمثلًبعض

.الصحيةفيًحماماتًالسباحهًوالمنتجعاتًمطهراتًمعدنيةًتستخدمً

ًمنًخاللًمقابضًاألبوابًيمكنًأنًيكونًاألمراضًالعديدًمنًانتشار

منًاأللمنيومًالمقاومًالنحاسيةًفمقابضًاألبوابً. ولذلكً. أللصدأكثرًأماناً 

.فيًالمستشفياتاالستخدامًتكونًشائعةً

ًقادرةًعلىًحفظًالمياهًالصالحةًللشربًوًتخزينهاًلعدةًالفضة

يانًمنًاألحالمياهًعلىًمتنًالسفنًوالطائراتًفيًكثيرًأشهر،فخزاناتً

الحروقًعالجًالجروحًوكماًتستخدمًمركباتًالفضةًفيً. الفضةتصنعًمنً

.silver sulfadiazineمثلً

:قةدراسة تأثير المعادن الثقيلة على الكائنات الدقي

مثل البكتيريا 



مناطق بروتوبالزمية تستهدفها المواد 4هناك 

:الكيميائية في الخليه البكتيرية

الجدار الخلوي

(تحليل)



ثقيلة بـ يعرف الفعل السام للتراكيز المنخفضة من المعادن ال

Oligodynamicالتأثير األوليجوديناميكي  Effect

ً؟األوليجوديناميكيماذاًيعنيًمصطلح

:تسميةًيونانيةًعبارةًعنًجزئينً

Oligo :صغير

Dynamic :القوة

يرةًمنًالمعادنتعنيًالتـأثيرًالمنشطًللتراكيزًالصغ: األوليجوديناميكي

قاتلًرًأيًأنًالتراكيزًالضئيلةًمنًالمعادنًفيًالمحاليلًالمائيةًلهاًتأثي

(.منًالمحلول% 1مثالًنسبةً)أومثبطًلنموًالخليةًالبكتيريةً



قيلة بـ يعرف الفعل السام للتراكيز المنخفضة من المعادن الث

Oligodynamicالتأثير األوليجوديناميكي  Effect



:Mercury Saltsأمالح الزئبق -1

 أهمها مركبات الزئبق غير العضوية مثلمن:

HgCl2الزئبقًكلوريدً

الفعل التعقيمي لهاMode of Action:

عًالسلفاهيدريلًايوناتًالزئبقًبمجاميارتباطًنشاطًاالنزيماتًالبروتينيةًنتيجةًتوقفً

–SHًاإلنزيميفيًالبروتينًالفعالة

ًوهناكًمركباتًزئبقيهًعضويهًمثلًمركب

 Mercurochromeالميركيركرومً



 من أهمها كبريتات النحاسCuSO4

على لكنه أكثر تأثيراا ضئيل جدا على البكتيريا ، تأثيرها يكون

.والطحالبالسيانوبكتيريا 

:Copper Saltsأمالح النحاس -2



الفضة نترات : مثلAgNO3

تتحد ي والتأيونات الفضة فتتحرر في الماء األمالح تتفكك هذه حيث 

ا مع  .لبروتوبالزم البكتيرياالبروتينات المكونة غالبا

:Silver Saltsأمالح الفضة -3



: البروتينات الخلوية( دنترة)تغير طبيعة 



ًدنًًعلىًكلماًزادًالتأثيرًالسلبيًللمعهالةًالتثبيطًزادًقطرًكلما

البكتيريا

ًيدلًعلىًأنًالبكتيرياًحساسةًوهذاsusceptibleًالمعدنلذلك.

:Practical Experimentالتجربة العملية 



Ag Nanoparticlesتأثير جسيمات الفضة النانوية 

(Ag NO3 )على نمو نوع من  البكتيريا



و نترات الفضةاستخدام كبريتات النحاس 

سالبة وموجة لجرامإلبادة بكتيريا 



إلبادة استخدام كلوريد الزئبق 

وموجبة لجرامسالبة بكتيريا 



ي معدنمفتاح تم استخدام 

عن المعدن عوض 

لدراسة تأثيره على 

بكتيريا 

وموجبة الجرامسالبة 

يتضح ومن الصورة 

ا على البكتيريالتأثير 

السالبةأكثرمن الموجبة 


