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مقدمة إلى المضادات الحٌوٌه 

Introduction to Antibiotics
: تعرٌف

.المٌكروبٌة النواتج على عادة ٌطلق مصلح الحٌوٌة المضادات

.أكتٌنومٌسٌتات أو بكتٌرٌا أو فطرٌات سواء الدقٌقة األحٌاء أحد بواسطة ٌنتج

 تماما ٌقتله أن أو الضار الدقٌق الحً الكائن نمو ٌثبط أن الحٌوي للمضاد ٌمكن
.منه جدا قلٌلة تركٌزات باستخدام

 الشبه المنتجات أٌضا المصطلح هذا ٌشمل أصبح مؤخرا و
.الطبٌعٌة الحٌوٌة المضادات من المصنعة طبٌعٌة

 للكائنات بالنسبة) الحٌاة ضد ٌعنً Antibiotics مصطلح

 هو المسمى هذا علٌه أطلق من أول ،(الممرضة الدقٌقة الحٌة
Selman األمٌركً العالم Waxman.

Selman Waxman
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و مصطلح   Antibioticبٌن مصطلح لفرق ما 

Antimicrobial ؟

Antimicrobial

عادًة أضعف تأثٌراً على األحٌاء •

بالمقارنه مع  الدقٌقة الممرضة
antibiotic.

Antibiotic

فً تأثٌرها على األحٌاء الدقٌقة أقوي •

.الممرضة

من هذه المواد  الفعالٌُقاس التركٌز •

وٌكون ( µg/ml)مل /بالمٌكروجرام 

أقل تركٌز مثبط لنموالكائن الدقٌق »
ٌُسمى عادًة بـ « الممرض    MICو

(Minimal Inhibitory Conc.)

من هذه  الفعالالتركٌز ٌفوق •

. µg/ml 100المواد 

07/09/2012
هٌا الدوسري         .ا -أمل الغامدي .ا -رؤى القفٌدي .ا

      
3



تارٌخ المضادات الحٌوٌة
History of Antibiotics

الكسندر فلٌمٌنج 
Alexander 

Fleming 

.م 1928 - 1927•

 Saint Mary'sعمل فلٌمٌنج أبحاث  مستفٌضه فً مستشفى •
Hospital  على النوع البكتٌريStaphylococcus aureus

قد تلوثت بنمو  S. aureusاكتشف أن أحد أطباق بكتٌرٌا 
Penicilliumفطري والذي عرف فٌما بعد بفطر 

notatum.

 الفطري للنوع تنقٌة و عزل من االكتشاف هذا عقب األبحاث من العدٌد عمل
07/09/2012.لجرام الموجبة البكتٌرٌا ضد فعال المضاد هذا بأن ووجد الحٌوي للمضاد المنتج

هٌا الدوسري         .ا -أمل الغامدي .ا -رؤى القفٌدي .ا
      

4



تارٌخ المضادات الحٌوٌة: تابع
History of Antibiotics

Ernst تشٌن إٌرنست الكٌمٌائً Chain فلوري هاورد األمراض عالم و Howard Florey قاما 

Penicillium فطر ٌنتجه الذي الحٌوي المضاد باستخالص notatum اسم علٌه أطلق والذي  

Penicillin.م 1945 عام نوبل جائزة على فلوري و تشٌن و فلٌمٌنج من كال حصل وقد.

.حٌن وقوع الحرب العالمٌة الثانٌة وحدوث نفس المشكالت مع الجنود

Ernst Chain Howard Florey
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تابع: تارٌخ المضادات الحٌوٌة
History of Antibiotics

 الحٌوي المضاد اكتشف
 باسم المعروف

Streptomycin  عام  

 م 1944

 جنس من
Streptomyces ًوه 

 بكتٌرٌا أنواع من نوع
 بـ تسمى والتً التربة

األكتٌنوماٌسٌتات

 األمٌركً العالم ٌد على
.Selman Waksman

.Aspergillus الجنس فطرٌات من استخالصها تم حٌوٌة مضادات هناك

 penicillin الـ ٌنتج والذيPenicillium الـ فطرٌات من آخر نوع اكتشاف تم

Penicillium وهو وفٌرة بكمٌات chrysogenum.
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:الهدف من معامل المضادات الحٌوٌة

 وتنقٌتها بزراعتها والقٌام التربة من الدقٌقة الحٌة الكائنات عزل

 المضاد هذا وأثر حٌوٌة مضادات من تنتجه ما دراسة ومحاولة

 الكثٌر لعزل غنٌة بٌئة التربة تعتبر حٌث البكتٌري، النمو على

 وتلك الحٌوٌة للمضادات المنتجة سواء الدقٌقة األحٌاء من
.الحٌوٌة بالمضادات (sensitive الحساسه) المتأثرة
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:طرٌقة جمع عٌنات التربة للبدء بالدراسة

Soil Sampling technique
 جٌدة فرصة إلعطائنا مختلفة مناطق من التربة عٌنات تجمع•

.للمقارنة

.التربة من سم 15-10 عمق على العٌنات تؤخذ•

 وٌتم التربة عٌنات لجمع المعقمة spatula أداة تستخدم•
 األدوات تعقم) الغلق محكمة معقمة بالستٌكٌة أكٌاس فً وضعها

.(%70 بكحول المستخدمة

 ألغراض الدقٌقة األحٌاء معامل إلى مباشرة العٌنات أخذ ٌتم•
.الدراسة

.نخلها وٌتم أسبوع لمدة التربة عٌنات تجفف•

.بعد فٌما الدقٌقة األحٌاء لعزل المنخولة التربة تستخدم•

07/09/2012
هٌا الدوسري         .ا -أمل الغامدي .ا -رؤى القفٌدي .ا

      
8



األوساط الغذائٌه المستخدمة لعزل األحٌاء الدقٌقة:

Media for Isolation
:الفطرٌات لعزل المستخدمة البٌئات أهم

Malt بٌئة• Extract Agar (MEA) وبٌئة Potato Dextrose Agar 
(PDA).

:األكتٌنوماٌسٌتات لعزل المستخدمة البٌئات همأ

.ExtractYeast وبٌئةAgarCaseinStarch بٌئة•

:البكتٌرٌا لعزل المستخدمة البٌئات أهم

Nutrient بٌئة• Agar (NA) وبٌئة Mueller Hinton Agar 
(MHA) بٌئة و Brain Heart Infusion Agar (BHIA).

:هامة مالحظة*

 استخدام ٌمكن :مثال . المستخدمة العزل لبٌئة المناسبة الحٌوٌة المضادات اضافة
Riphampicin الحٌوي المضاد 2.5 µg/ml مضاد و Amphotericin B

75µg/ml عزل دراسة عند التوالً، على الفطرٌات و البكتٌرٌا نمو لتثبٌط 
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العوامل المؤثرة على نمو األحٌاء الدقٌقة و قدرتها على إنتاج 
المضادات الحٌوٌة:

األكتٌنومٌسٌتات الفطرٌات البكتٌرٌا المقارنه وجه

الحراره وسطٌة معظمها 28-37 15-45 (م°) الحراره درجة

هوائٌه  االدنى الحد عند نشٌطه تكون

 الفطرٌات-الرطوبه من

حتما هوائٌه معظمها الخٌطٌه

 المائٌه السعه من 50-75%

للهوائٌه للتربه

الرطوبه

8-6.5 القلوي او المتعادل  الحموضه بٌن واسع نطاق لها

الشدٌده والقلوٌه العالٌه

المتعادل الوسط pH درجه

 االراضً فً كبٌره كمٌات

العضوٌه بالمواد الغنٌه

!كلً اعتماد الكربونٌه المواد-الدبال العضوٌه الماده

 المواد اضافة مع عددها ٌزٌد

 مخلفات مثل العضوٌه

المحاصٌل

المحاصٌل نوع على ٌتوقف  نوع-التربه عمق-العملٌه نوع

والمحاصٌل المخلفات

الزراعٌه العملٌات

 الربٌع فصلً فً عالٌه

والخرٌف

والخرٌف الربٌع فً تنشط مركب ثانوي عامل

والخرٌف الربٌع فصلً فً تزٌد

المواسم

العمق زٌادة مع تتناقص  وتقل طبقات عدة فً تتواجد

العمق مع

رئٌسً عامل العمق
07/09/2012
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األدوات المستخدمة و طرٌقة العمل:

Material and Methods

تحضٌر تخفٌفات متتالٌه من عٌنة التربه باستخدام المحلول : أوالً 
:(Normal Saline)الملحً 

.عٌنات مختلفه من التربه1.

(كبرٌت+قطن+دٌتول)أدوات التعقٌم  -ورق للوزن–مٌزان 2.

NaClكلورٌد الصودٌوم 3.

ماء مقطر4.

مل 250دوارق سعة 5.

سداده قطنٌه6.
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:األدوات المستخدمة و طرٌقة العمل

Material and Methods

:المستخدمه الغذائٌه األوساط•

  من لكل مالئمه أوساط

األكتٌنومٌسٌتات -الطحالب -الفطرٌات -البكتٌرٌا

زجاجً ناشر

للتعقٌم كحول
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األدوات المستخدمة و طرٌقة العمل:

Material and Methods

عٌنه تربه (مجموعه/طالبات 5)لكل مجموعه من الطالبات 1.

.مختلفه معلومة المصدر

%  0.9تخفٌفات من التربه فً المحلول الملحً  4ٌحضر 2.

(1:10 -1:100- 1:1000- 1:10000.)

نوعان لكل من البكتٌرٌا )ٌلقح كل طبق من األوساط الغذائٌه 3.

مل من  1بنقل ( والفطرٌات واألكتٌنومٌسٌتات، كل على حده

.كل تخفٌف مع مراعاة إعداد التكرارات

بعد توزٌع اللقاح بالناشر المعقم وتشربه داخل األجار، ُتحضن 4.

.األطباق فً حضان مالئم للمٌكروب المراد عزله ولمده مالئمه
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تحضير انتخفيفات ين انتربه 
Preparation of Soil Suspension`s Serial Dilutions

جم  0.9بإذابة % 0.9مل من المحلول الملحً  100ٌُحضر 
.مل من الماء المقطرثم ٌعقم 100من كلورٌد الصودٌوم فً 

مل محلول ملحً  10جم من التربه وٌنقل إلى أنبوبه  1ٌُوزن  
ٌُنقل  1باستخدام ماصه  مل من معلق التربه  1مل معقمه، 

-مل من المحلول الملحً المعقم 9المعقم إلى أنبوبه تحتوي 
1:10وهكذا نحصل على تخفٌف 

مل  9إلى أنبوبه أخرى تحتوي  1:10مل من تخفٌف  1ثم ٌنقل 
1:100وهكذا نحصل على تخفٌف -محلول ملحً معقم

1:1000تكرر الخطوه السابقه حتى نصل لتركٌز 
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انًطهىب

استخذاو انتربه كًصذر نعزل انكائنات انذقيقه انًنتجه : عههي•
نهًضادات انحيىيه؟

هم هناك يصادر أخري؟•

في  Normal Salineاستخذاو انًحهىل انًهحي : عههي•
تحضير انتخفيفات ين انتربه يحم انذراسه؟

استخذاو انًضادات انحيىيه خالل عًهية انعزل ين : عههي•
انتربه يحم انذراسه؟

كتابة اسى نهتجربه يع تىضيح انهذف ينها يتبىعا باألدوات •
.انًستخذيه وطريقة انعًم
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