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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من المضاد ”

 “Amoxycillinالحيوي 

إجراء اختبار الحساسية للمضاد : الهدف من التجربه
Amoxycillin  للسالله البكتيريه وتحديد أقل تركيز مثبط

 .MICلنموها 

 

أطباق بتري معقمة ، ماصات معقمة : األدوات المستخدمه
للتعقيم، مزارع سائلة نقية % 70مل، كحول 1

 Amoxycillinحديثة،ناشر زجاجي، المضاد الحيوي 
 .المعقم

 

 .Mueller-Hinton media: الوسط الغذائي المستخدم
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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من 

 Amoxycillinالمضاد الحيوي 

 :طريقة العمل•

 .م°45يسال األجار في حمام مائي  -1

برفع )مل في كل طبق، ثم تترك األطباق للتصلب في وضع مائل 20ُيصب  -2
 (.1)انظري شكل (.أحد جانبيها على قطعة من الخشب بزاوية حادة

 

 

 

 

مل 10فيملجرام  2.7يتم عمل تخفيفات متدرجة من المضاد الحيوي بإذابة  -3
 .ماء مقطر معقم، ثم يتم عمل تخفيفات متدرجه من المضاد الحيوي

 .م°45مل من األجار المعقم والمبرد عند  19مل إلى 1من كل تخفيف ُينقل  -4
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 آجار مغذي 

 في وضع مائل



 : الطبقة العليا

 آجار مضاف إليه

تركيز معلوم من المضاد  

 الحيوي

 :طريقة العمل/ تابع•
ُتضاف بقية األجار المضاف إليه المضاد إلى الطبق وهو في وضع  -4•

مستٍو ثم يترك ليتصلب، ونتيجة لذلك ينتشر المضاد في الطبقة العليا إلى 
األسفل ويتكون في الطبق تركيزات متدرجة من المضاد الحيوي المضاف 

(µg/mL.) 
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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من 

 Amoxycillinالمضاد الحيوي 

 :الطبقة السفلى

 آجار مغذي 

 في وضع مائل

 (.100إلى % 0من )ُيالحظ تكون تركيز متدرج من المضاد الحيوي في الطبق % 

 الطبق المتدرج
 Gradient Plate 



 :العمل طريقة /تابع

 
 المزرعة من مل0,5 ُينقل معقمة ماصة باستخدام5- 

 من التركيز المتدرج الطبق سطح إلى النقيه
 درجة عند مقلوبة األطباق تحضن ثم المضاد،
 .ساعه 24-18 لمدة م 37 حرارة

 و المالحظات تسجل الحضان، من األطباق تخرج -6
 Inhibition التثبيط هالة لوجود األطباق ُتفحص
Zone، التحضين بعد مباشرة النتائج تدوين ويتم. 

 نسبه صورة في تقريبيا   MIC التركيز تحديد ُيمكن -7
 .المستخدم الحيوي للمضاد المعلوم التركيز من
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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من 

 Amoxycillinالمضاد الحيوي 
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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من 

 Amoxycillinالمضاد الحيوي 

 منطقة التثبيط 
Inhibition Zone 

 المستعمرات البكتيريه 
Bacterial Loan 

 بعد التحضين



 :  النتائج•

.iفترة مرور بعد النمو من خاليه أطباق تظهر قد 

 مالسبب؟ المناسبه، الحرارة ودرجة المالئمه التحضين

.iiفسري؟ النمو، النعدام هاله أي دون أطباق تظهر قد 

.iiiالبكتيريا نوع أساس على النتائج ُتفسر أن يجب 
 .الحيوي المضاد من المعلوم للتركيز واستجابتها
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تحديد أقل تركيز مثبط لنمو البكتيريا من ” 

 “  Amoxycillinالمضاد الحيوي 





دراسة تأثير المضاد الحيوي على 

 E-testالبكتيريابـطريقة 

(Epsilometer): 

 مختلف تركيز 15 من معروفه مجموعه استخدام على تعتمد•

 من شريط على محمله المختار الحيوي المضاد من

 .البالستيك

 لنمو المثبط االدنى التركيز نطاق لتحديد الشريط هذا يستخدم•

 .المضاد من البكتيريا

 .AST الحساسيه إلختبار تأكيدية طريقه وتعتبر•
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 عبارة عن أشرطة بالستيكية *

 

 (epsilometers)تعرف أيضا بـ * 
 

 

كل شريط يحمل تراكيز معلومة  ومتدرجة لنوع *

ويمكن من خاللها , معين من المضادات الحيوية 

تقدير الحد األدنى للمضاد المثبط لنمو البكتيريا 

(MIC) 

 

MIC on a strip 
abbiodisk.com 



The gradient technique, 
Etest® 



Diffusion 

Dilution 

E-
Test 

توضع هذه األشرطة على سطح البيئة  في أطباق والتي تحتوي على  *     

 (  Agar dilution) الميكروب محل الدراسة  

 Inhibitionيالحظ انتشار المضاد وتأثيره على الميكروب من خالل تكوين *   
zone  (diffusion) 



يحدد عن طريق تحديد منطقة 

التقاطع بين حافة المنطقة المثبطة  

و الشريط  وعند هذه النقطة يمكن 

تقدير  الحد األدنى من المضاد 

 المثبط لنمو الميكروب

MIC 

MIC 



Antimicrobial Gradient Testing 
E-test® 

Read plates 
after  

recommended 
Incubation 

Read MIC 
where elipse 

intersects 
scale 



 مميزاتها
 
 (أكثر من مضاد) يمكن استخدام أكثر من شريط -

 اختبار مدى واسع من تركيز كل مضاد بسهولة مقارنة بغيره من االختبارات-



 :Procedureطريقة العمل 

 من مألها اعادة دون- اتجاهات 3 في swab بواسطة

 .حده على كل - المزرعه

 الكحولي بالتلهيب معقم ملقط باستخدام األشرطة تنقل -3

 .تقريبا   متساوية أبعاد على شريط من أكثر يوضع ،بحيث

 .ساعه 24- 18 لمده م°37 عند مقلوبه الطباق تحضن -4



 خطوات إجراء اختبارE-test: 

 دقيقة على األقل 30من وحدة التبريد قبل إجراء االختبار بـ   E-Testيتم إخراج أشرطة -1

  McFarland 0.5بتركيز . يحضر المعلق الميكروبي كما سبق دراسته  -2

لضمان انتشار ثالث مرات في كامل الطبق يخطط سطح اآلجار  Swabعود قطني بواسطة  -3

 المعلق على كامل سطح الطبق 

 أو تستخدم طريقة الناشر الزجاجي

بواسطة ملقط معقم بالتلهيب الكحولي يتم وضع أشرطة اإلختبار بحيث يكون طرف الشريط  -4

 .باتجاه حافة الطبق,    Eالذي يحمل حرف 

 م°37-35عند ساعة  24تحضن األطباق  -5

 تسجل النتائجثم 

 



 
 حول الناقص القطع شكل ظهور يالحظ التحضين فترة مرور بعد

 ميكروجرام) MIC المضاد تركيز مع مرتبطه بطريقة الشريط

 المساعد MIC المضاد تركيز مع تتوافق القيمة وهذه ،(مل/

 .للمرضى األمثل العالج الختيار
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 خطوات إجراء اختبارE-test: 



 Vancomycinمن المضاد الحيوي  E-testاختبار : مثال

  aureus Staphylococcusلبكتيريا من نوع 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etest_Vancomycin_S_aureus.jpg 
Size of this preview: 800 × 338 pixels 
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حول  Inhibition zonesاختبار االنتشار خالل األقراص، تظهر مناطق رائقه : الصورة اليسرى•
 .األقراص المحملة كل منها بتركيز معروف من المضاد الحيوي

 

وهي تقنية تعطي تدريجاً من  Bio-Statباستخدام المضاد الحيوي  Etestاختبار : الصورة اليمنى•
من خالل هذه التقنيه وموضحاً على  MICالمضاد الحيوي وتعتمد على االنتشار؛ ويمكن تحديد 

 .الشريط عند نقطة اختفاء منطقة انعدام النمو

 

 

  Pictures, Professor D. Taylor, University of Glasgow:المرجع•
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MIC of the Bacteria can be read 
Directly 



 النتائج المتوقع ظهورها وطريقة تفسيرها 
InterpretationResults  

يحدد عن طريق تحديد منطقة التقاطع بين حافة 

 المنطقة المثبطة  و الشريط

 عند تطابق حافتي بداية منطقة التثبيط  -1

 وظهور هالة تثبيط واضحة

MIC 



 عند عدم تطابق حافتي بداية منطقة التثبيط  -2

 بحيث تبدو إحداهما أعلى من األخرى

 وبالتالي تكون هناك قيمتان للحد األدنى من المضاد

 المثبط لنمو الميكروب 

MIC 

 يتم إختيار التركيز األعلى  في تلك المنطقة

√ 
X 



 قد تكون حافتي بداية منطقة التثبيط متطابقة -3

 ولكن يالحظ عدم حدوث تثبيط كامل للميكروب 

بحيث يمكن مالحظة بعض المستعمرات على طول 

 منطقة التثبيط

 

 في هذه الحالة يعتبر هو أعلى تركيز في شريط

 المضاد الحيوي

MIC 
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Table 1: Basic sets of drugs for routine susceptibility 
tests (http://w3.whosea.org/) 

Set 1 Set 2 

Staphylococcus Benzyl penicillin 
Oxacillin 
Erythromycin 
Tetracycline 
Chloramphenicol 

Gentamicin 
Amikacin 
Co-trimoxazole 
Clindamycin 

Intestinal Ampicillin 
Chloramphenicol 
Co-trimoxazole 
Nalidixic acid 
Tetracycline 

Norfloxacin 

Enterobacteriaceae 

Urinary 

Sulfonamide 
Trimethoprim 
Co-trimoxazole 
Ampicillin 
Nitrofurantoin 
Nalidixic acid 
Tetracycline 

Norfloxacin 
Chloramphenicol 
Gentamicin 

Blood and tissues Ampicillin 
Chloramphenicol 
Cotrimoxazole 
Tetracycline 
Gentamicin 

Cefuroxime 
Ceftriaxone 
Ciprofloxacin 
Piperacillin 
Amikacin 

Pseudomonas aeruginosa Piperacillin 
Gentamicin 
Tobramycin 

Amikacin 


