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المجھریةاألحیاءتأثیر العوامل الكیمیائیة على 
Effect of Chemicals on Microorganisms

فحص الحساسیة للمضادات الحیویة

یض المجھریة وتمثل نواتج األاألحیاءالمضادات الحیویة : ھي مركبات تفرز من قبل بعض 
وال Statienery Phaseالتي تتكون في طور الثبات Secondar metabolitesالثانویة 

التي األمراضلمعالجةالمجھریة التي تفرزھا وتستخدم لألحیاءتعرف فائدة ھذه المواد بالنسبة 
مثبطة لنموھا والمضادات أوقاتلة إماالمجھریة حیث تكون ھذه المضادات األحیاءتسببھا 

المجھریة فھناك مضادات األحیاءمجامیع اعتماداً على طریقة تأثیرھا على إلىالحیویة تقسم 
على الرایبوسومات وھكذا .وأخرىتؤثر على الجدار الخلوي وأخرىتؤثر على الغشاء 

المجھریة المنتجة للمضادات الحیویة ھي :األحیاءأمثلةومن 

.Bacillusوصاً التابعة لجنس البكتریا وخص-1
.Penicilliumاالعفان التابعة لجنس -2
3-Actinomycetes أھمھامنStreptomycetes من المضادات 90وتشكل %

المستخدمة في الوقت الراھن.

األھداف التي تؤثر علیھا المضادات الحیویة في الخالیا البكتیریة:

Cellالجدار الخلوي -1 walجزء فیھ ھو أھمPeptidoglycan یؤثر علیھPencillin و
Ampicillin وCephalosporinسببھا باإلسھالاإلصابةإنG- الحاویة على كمیة

الحاویة +Gالتھاب اللوزتین أصابتھا تنتج عن بكتریا ا ماPeptidoglycanقلیلة من 
Peptidoglycanعلى كمیة من 

2-Cell Membrane :إنالخلویة قلیل جداً والسبب ھو لألغشیةاستخدام المضادات إن
اغلب المضادات تقتل الخالیا بعمل ثقوب نظراً لعدم التخصص الدقیق في عمل 

المضادات على الغشاء الخلوي قد تكون سامة لخالیا الجسم .
3-Nucleic Acid الحوامض النوویة مثل :RNA المضاد المستعمل ھو ،Rifadin یمنع

فأدویتھ DNAإما، Rifampcinثالً یستعمل الدواء في بكتریا السل ، مRNAتخلیق 
تتداخل مع عملیات أنعقاقیره قلیلة جداً الن المكتشف منھا غیر متخصص ویكمن أو

استخدام أحیاناتولید السرطان ( ویمكن إلىمما یؤدي اإلنسانلخالیا DNAتخلیق الـ 
السرطان ) .إلیقافھذه المواد 

4-Protien Synthesis تخلیق البروتینات ھي عملیة معقدة متشعبة جداً یشترك فیھا
تھاجم من قبل أنیمكن األھدافمما یجعلھا متعددة وأنزیممن ملیون مركب أكثر

وكذلك Lincomycinو Arthromycinالمضادات الحیویة مثل 
Chloromphenical ومقارب لھاTetracyclin.

5-Chelating Agentsالمواد من الخلیة فتسمى الكالبیة مثل بعض المضادات تسحب
Aspergillic 2+یسحبFe ومن مضادات الفطریاتMycostatinc.
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Sensitivity Test Methodطرق فحص الحساسیة  

1 .Liquid Media بكمیات متساویة ویضاف لھ مضاد األحیاءیؤخذ وسط مالئم لنمو
˚م37بتراكیز مختلفة ویعقم ویلقح بكمیات متساویة من البكتریا وتحضن على درجة 

كان المضاد مؤثراً فأن منحني النمو یكون متناقضاً واحیاناً یالحظ فإذاساعة 24لمدة 
Minimumتوقف النمو بتركیز محدد ویسمى  Inhibition ویعرف بأنھ أقل تركیز

الكائن المجھري .أوتقضي على البكتریا أنالمضادات الحیویة یمكن من
2 .Plate Method وفیھا یتم استخدام طریقةHeavy Streak: وكما یلي

o مللیتر ( أو مسحة من مماالة 0.1ینشرSlant من بكتریا (B. Subtilis على سطح
في طبق بتري بواسطة قضیب زجاجي Nutrient Agarالوسط الغذائي المتصلب 

Glass rod على شكل حرفL بعد تعقیمھ بالكحول واللھب وتبریده بجعلھ یالمس
الوسط الغذائي الخالي من البكتریا ، ثم أبدأ بنشر البكتریا وفي حالة عدم توفر 

للغرض نفسھ .Loopالقضیب الزجاجي استعمل 
o المضادات الحیویة على سطح المشبعة بأوالمضادات الحاویة أقراصتوضع

رموز المضادات الحیویة أوالوسط الغذائي بعد نشر البكتریا علیھ ، تسجل حروف 
الكاملة لھا في دفتر المختبر.األسماءمع األقراصالمثبتة على 

o ساعة .48-24لمدة ˚م37في األطباقاحضن
o قارن بین مناطق التثبیط والمناطق الدائریة الخالیة من النموClear Zoneأو

Inhibition Zone المضادات قطر من المناطق الدائریة ، حیث أقراصحول
كلما كان القطر كبیراً كان تأثیر المضاد على البكتریا كبیرا كان تأثیر المضاد على 

سالبة أخرىبكتریا وباستخدامالبكتریا كبیراً ، یكرر العمل بأتباع نفس الخطوات 
من أكثر+Gتأثیر المضادات على بكتریا إنویالحظ عادةE. Coliلصبغة كرام 
تفسر السبب في ضوء ما ھو متوفر لدیك من معلومات أن، حاول -Gتأثیرھا على 

.-G+ ،Gحول 

تأثیر الكحوالت والمواد المطھرة:
واألجزاءالمجھریة والسیما الفطریات األحیاءتمتلك الكحوالت فعالیة سریعة في قتل 

المھمة الفیروساتالخضریة من البكتریا لكن قیمتھا التأثیریة قلیلة ضد االبواغ وبعض 
المجھریة من خالل :األحیاءطبیاً وتوفر الكحوالت على 

) لذلك فھي فعالة فقط عند وجود الماء .اإلنزیمات( األساسیةتخثر البروتینات -1
أوالمواد الدھنیة من الجدار إزالةالمجھریة في األحیاءالكحوالت لھا تأثیر على -2

الغشاء السایتوبالزمي .
تسبب الجفاف من خالل سحب الماء .-3

طریقة العمل :
اتبع نفس الخطوات المذكورة في فحص الحساسیة من نشر البكتریا على سطح الوسط -

Nutrient Agarالغذائي 
، ثم انفض أمامكالسییبتول ) المتوفر أوشبع ورقة قرصیة الشكل بالكحول ( الدیتول -

الورقة على سطح الوسط الغذائي ، احضن ثم افحص قطر المنطقة الشفافیة وقارن 
النتائج .


