


ثالث مستعمراث بكتيريو سبب نموىا تثبيظ 

لنمو المزرعو الفطريو على أطراف الطبك



:تجربة التحقق من إنتاج المضادات الحٌوٌة
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بعد عزل الفطرٌات و األكتٌنومٌسٌتات 

والبكتٌرٌا والطحالب ٌتم اختبار قدرة 

كل واحدة منها على انتاج المضادات 

الحٌوٌة نقوم بعمل تنقٌة لكل كائن حً 
.دقٌق على حدى

الكائن المختبر

Test Organism



تنميت المزارع المختلطو

Mixed Cultures Purification  



ماهً المزرعة النقٌة؟•

.من األحٌاء الدقٌقةواحد فقط  هً المزرعة التً تحتوي على نوع •

ماهً المزرعة المختلطة؟•

.من األحٌاء الدقٌقة  أكثر من نوعهً المزرعة التً تحتوي على •

كٌف ٌتم معملٌا الحصول على مزارع نقٌة؟•

ال بد أوال من الحصول ( أو أي نوع من األحٌاء الدقٌقة)للحصول على مزارع نقٌة من البكتٌرٌا •
منفصلة عن بعضها البعض وعلى بٌئات صلبة  single colonies على مستعمرات فردٌة

solid media .

ٌفترض أن تكون المستعمرة الفردٌة خلٌة واحدة من البكتٌرٌا نمت وتكاثرت حتى كونت كومة *•
. من مالٌٌن الخالٌا البكتٌرٌة واضحة المعالم ولها صفات الخلٌة األم نفسها



Pure النميت المزارع عزل طرق Culture Techniques

 أنواع باختالف واللون ,والقوام ,والحجم ,الشكل فً النامٌة المستعمرات تختلف•

 المزرعة على للتعرف قٌما دلٌال ٌعتبر المستعمرة مظهر فان ,الدقٌقة الكائنات

.نقاوتها من وللتأكد



: Streak Plateاألطباق المخطوطة: أوال•

عند وضع المزارع المٌكروبٌة على سطح اآلجار ونشرها بواسطة اإلبرة ذات 
وٌسمى الطبق المعد , ( Streaking)فان هذا ٌسمى تخطٌط , ( loop)عقدة 

.( Streak Plate)بهذه الطرٌقة طبقا مخطوطا 

:Pour-plate methodاألطباق المصبوبه : ثانٌا  



,  وهنا طرٌقتان مشروحتان, ٌمكن عمل األطباق المخطوطة بأكثر من طرٌقة•
...كما فً الشكل التالً, وكلتا الطرٌقتٌن تعطٌان نتائج ممتازة إذا أجرٌتا بدقة

: Zigzag or Snake shapeالطرٌقة األولى

ثم تغمس اإلبرة فً , تعقم إبرة التلقٌح ذات عقدة باللهب ثم تبرد بلمس حافة االجار
,  ٌلً ذلك التخطٌط على سطح االجار مكونة خطا متصال ٌشبه الثعبان, المزرعة

ثم ٌغطى الطبق بغطائه الممسوك بالٌد الٌسرى 



:Crossing shapeالطرٌقة الثانٌة •

ٌلً ذلك عمل عدة خطوط , ثم تعقم اإلبرة باللهب. ٌبدأ بعمل عدة خطوط متوازٌة

وهكذا . تعقم اإلبرة ثانٌة وتكرر العملٌة. عمودٌة على مجموعة الخطوط األولى

.نحقق تخفٌف المزرعة

. بعد التحضٌن سوف تظهر المستعمرات المعزولة على مسارات بعض الخطوط



أنماط التخطيظ مختلفت وعذيذه

Various streaking Styles





التضاد بين الكائناث الحيتظاىرة 

Antagonistic relationships among organisms

الكائن المضاد 

Antagonistic 
Organism

الكائن المختبر 
Intermediate

ٌتأثر بشكل 
محدود

الكائن 
المختبرمقاوم 

Resistant

ال ٌتأثر بالمضاد

الكائن المختبر 
حساس 

Susceptible

ٌتأثر بشكل كبٌر
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المختبرةالبكتيريا الممرضت 

 Test Organisms:

بكتٌرٌا موجبة لجرام •

Staphylococcus aureus  

و

  Bacillus subtilis.

لجرامبكتٌرٌا سالبة •

  Escherichia coli 

و

  Pseudomonas putida.
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ىالت التثبيظ

 Inhibition Zone

الكائن المضاد 
Antagonistic 

Organism

قطر هالة التثبٌط 
Diameter of 

Inhibition zone

  التأثر شدٌد او Intermediate محدودة بدرجه حساس المختبر الكائن حالة فً

Susceptible المضاد الكائن من المنتجة الحٌوٌة المضادات وجود نتٌجة نموه فٌثبط 

: وتسمى المضاد الكائن هذا مستعمرة حول النمو من خالٌة منطقه فتظهر
Inhibition التثبٌط هالة او منطقة zone بالمضاد التأثر ازدٌاد مع حجمها وٌزداد 

.وتركٌزه المنتج
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كيف تحذد لذرة المضاد الحيوي المنتح 

على تثبيظ الكائن المختبر؟

لتحدٌد درجة نشاط المضاد الحٌوي وفعالٌته ضد الكائن المختبر•

 Antagonisticبٌن حدود المستعمره للكائن المضاد ( بالملم)ُتقاس المسافه •

.  المنتجة للمضاد الحٌوي وحدود المنطقة الرائقة



هناك طرٌقتٌن الختبار قدرة األكتٌنومٌسٌتات على إنتاج المضادات 
  conventional spotطرٌقة : الحٌوٌة، أوالهما

.single line streakطرٌقة : وثانٌهما

19

أثر المضادات الحٌوٌة المنتجة من األكتٌنومٌسٌتات 

:المعزولة على البكتٌرٌا الممرضة



:التحمك من لذرة األكتينوميسيتاث المعزولت على إنتاخالمضاداتالحيويتضذ البكتيريا الممرضت

:ممذمو

المنتجه للمضادات الحٌوٌة من التربهاألكتٌنومٌسٌتات •

تعتبر األكتٌنوماٌسٌتات من أكثر األحٌاء الدقٌقة انتشارا فً التربة فً الطبٌعة، و ٌمكن أن تتواجد أٌضا فً •

.تربة البحار

.حوالً ثلثً المضادات الحٌوٌة الطبٌعٌة الطبٌة مستخلصة من األكتٌنومٌسٌتات•

:  من المضادات الحٌوٌة ٌمكن استخالصها من أهم أنواع األكتٌنومٌسٌتات خاصة جنسً % 80أن كما       

Micromonospora, Streptomyces.

نظرا لالستخدام الواسع المدى للمضادات الحٌوٌة فً اآلونة األخٌرة أدى ذلك إلى ظهور أنواع من األحٌاء •

.الدقٌقة المقاومة للمضادات الحٌوٌة

ٌتصاعد عدد األحٌاء الدقٌقة المقاومة للمضادات الحٌوٌة بصورة أسرع من القدرة على اكتشاف مضادات •

.حٌوٌة جدٌدة و فعالة فً ذات الوقت

.مما حدى بالعلماء و الباحثٌن إلى البحث عن أنواع جدٌدة من األكتٌنوماٌسٌتات فً أنواع من التربة البكر•

أنتجت مدى واسع من المضادات الحٌوٌة، ( من األكتٌنومٌسٌتات) Streptomycesكما أن بكتٌرٌا الـ •

مضاد حٌوي فقط كانت صالحة  50نوع مختلف من المضادات الحٌوٌة، إال أن  2000وصلت إلى 

.لالستخدام كعالج

من أهم األنواع البكتٌرٌة التً تقاوم مدى واسع من  Staphylococcus aureusتعتبر بكتٌرٌا  •

.المضادات الحٌوٌة خاصة تلك األنواع التً تحدث االصابة بها فً المستشفٌات

هنالك العدٌد من األكتٌنومٌسٌتات التً لم تعزل بعد والتً ٌعتقد أنها مصادر هامة للمضادات الحٌوٌة •

.الطبٌعٌة

فقط من األكتٌنومٌسٌتات التً ٌمكن أن تعزل منها المضادات الحٌوٌة فً الطبٌعة دون تدخالت % 10•

.معملٌة
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:conventional spotطريمت 

تلقٌح األكتٌنومٌسٌتات على بٌئة كازٌن النشا على هٌئة بٌضاوٌة فً طرف ٌتم 1.

.أٌامم لمدة ستة  28ْطبق بتري        ومن ثم ٌحضن الطبق عند درجة حرارة 

الطبق للكلورفورم عن طرٌق وضع تعرٌض انقضاء فترة التحضٌن ٌتم بعد 2.

الكلورفورم فً غطاء طبق بتري و من ثم قلب طبق بتري النامً علٌه 

.دقٌقة 40أكتٌنومٌسٌتات على الغطاء لمدة 

من بٌئة اآلجار المغذي الملقحة بالبكتٌرٌا الممرضة قبل أن % 0.6ٌ ضاف 3.

.تتصلب على بٌئة كازٌن النشا النامٌة علٌها األكتٌنومٌسٌتات

.م 37ْساعة عند درجة حرارة  24تحضٌن الطبق لمدة 

Sep-2012 رؤى القفٌدي–أمل الغامدي  22



23



:single line streakطريمت 

  خط هٌئة على األكتٌنومٌسٌتات تلقٌح ٌتم1.

 إلعطائها م 28ْ حرارة درجة عند أٌام 4 لمدة وتحضٌنها النشا كازٌن بٌئة على2.

.الحٌوٌة المضادات إلنتاج فرصة

 وتحضن األكتٌنومٌسٌتات مع عمودي بشكل الطبق تلقٌح ٌتم التحضٌن فترة بعد3.

.م 37ْ حرارة درجة عند ساعة 24 لمدة
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من Bacteriocin))اختبار إنتاج المضاداث الحيويت 

:البكتيريا و األكتينوميسيتاث
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Mueller  بٌئة تلقٌح ٌتم1. Hinton بٌئة أو Brain

Heart Infusion باألكتٌنوماٌسٌتات أو بالبكتٌرٌا 

.البٌئة أعلى فً أفقً خط هٌئة على

 إلنتاج فرصة إلعطائها ساعة 48 لمدة األطباق تحضن2.

 حرارة درجة عند ثانوي كناتج الحٌوٌة المضادات

.م 37ْ

الحٌوي للمضاد المنتج الدقٌق الحً الكائن3.

 نفس فً  األخرى البكتٌرٌة األنواع تلقٌح ٌتم ثم ومن4.

 لمدة وتحضن األفقً، اللقاح مع متعامد بشكل الطبق

.ساعة 24

.المختبرة الدقٌقة الحٌة الكائنات5.

zone رائقة مناطق ظهور على بناء النتٌجة ُتقرأ of

inhibition الحٌوٌة المضادات إنتاج على دلٌل.

الكائنات الحٌة 

الدقٌقة المختبرة

الكائن الحي 

الدقيق المنتج 

للمضاد الحيوي


