
 التعقيم والتطهير
Sterilization – Disinfection  



 :  مفاهيم أساسية 3

 

  خاللهاتلك العملية التي يتم بأنها إزالة التلوث عملية تعرف •

الميكروبات والقضاء عليها بحيث تصبح التخلص من 

 .آمنة إلعادة استخدامهاالمعدات 

 :يليعملية إزالة التلوث على ما وتشتمل 

 التنظيف -1

 التطهير -2

 التعقيم -3

 



 التنظيف
 

 

األتربة والمواد مثل التنظيف هو إزالة كافة المواد الغريبة •
على  المتواجدة...( الدم والمفرزات وسوائل الجسم )  لعضويةا

 استخدامهاالتي ينبغي إعادة سطح األدوات 

 

 

المواد الغريبة إلزالة  الدعكهما ن اساسيأو هناك عامالن 
 التلوث زالةإللشطف بالماء الجاري  وا

 
 



 التنظيف
  

إن التنظيف يتم عادة باستخدام المياه والمعالجة الميكانيكية •
 .الرغوةالمنظفة ذات والمواد 

 

 المواد المنظفة ضرورية من أجل إزالة البروتينات وتعتبر •

 .استخدامهاوالزيوت العالقة باألدوات والمعدات بعد 

باستخدام الموجات فوق  آلياأو  يدوياإما التنظيف ويكون  .
 الصوتية أو ماكينات الغسيل 



 التعقيم والتطهير
 و الكائنات الحية بما فيها   المتعضياتهو إزالة أو إبادة جميع  Sterilizationالتعقيم  -   

 .األبواغ                                       

 .الممرضة للمتعضياتعلى معظم األشكال النشيطة  هوالقضاء: Disinfectionالتطهير  -   

 الممرضة النشطة المتعضياتمن خالية األنسجة الحية أو  األشياءجعل. 

 ال تطبق على األنسجة الحية وتطبق  مخرشةمواد كيميائية سامة أو :   :Disinfectantالمطهرات    

 .فقط على السطوح غير الحية                                                    

 تستخدم بأمان على األنسجة الحية كالجلد واألغشية المخاطية  :  Antisepticsمضادات االنتان    

 كالملتحمة                                                    

 تركيز الدواء القاتل ومدة تطبيقه: يعتمد على عاملين: المجهرية المتعضياتمعدل قتل •

  N = α1/CT: تحدده المعادلة                                               
   N :عدد الجراثيم الحية المتبقية 

    C : تركيز المادة المستخدمة 

    T :زمن تطبيقه  .CT تسمى الجرعة 

 



 آلية عمل المعقمات والمطهرات
 تخريب أغشية الخاليا•

 تعديل البروتينات•

 تعديل الحموض النووية•

 

 

 :تقسم من حيث حاجتها للتعقيمالطبية األدوات •

العقيمة واألجواف الجراحية التي تدخل الجسم األدوات : تعقم حصراحرجة  -•
 .والمشارط والقثاطركاإلبر والدوران 

 -كسجينيأماء  – لدهيدأ غلوتار: ) تطهر بمستوى عالينصف حرجة  -•
المتأذية                                  المخاطية واألغشية ألنها تستخدم بتماس مع الجلد ( كلورين

 (.التنظير دوات أ)  

باستخدام : منخفضأو متوسط أو تطهر بمستوى عالي غير حرجة  -•
الشراشف و ) تكون بتماس الجلد السليم فقط :  والفينوالت الكحوالت

 (  والطاوالتاألرضيات 

 



 حسب مقاومتها المتعضياتترتيب 

 :األعلى مقاومة لألقل مقاومةمن •

سلبيات  -الفيروسات غير المغلفة   - المتفطرات  -األبواغ 

الجراثيم  -الفيروسات الكبيرة غير المغلفة  -الفطور  -الغرام 

 فيروسات مغلفة -إيجابية الغرام 

 

 درجة الحموضة والقلوية المثلى لعمل المادة •



 التطهير

Disinfection 



 التطهير العملي
 :تطهير األيدي الجراحي•

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  تطهير األيدي الصحي•

 المفرغات تطهير •

 تطهير السطوح•
 



 الطرق الفيزيائية للتطهير

درجة  100حرارة : الغليان أو تيار بخار الماء الساخن -1•

 .د 20لمدة حوالي .

 ال تقضي على األبواغ والجراثيم والفيروسات المقاومة •

 

 

 

 

 

 

 



 الطرق الفيزيائية للتطهير

 الشمسيفوق البنفسجية والطيف األشعة  -2•

 

 

 

 



 الطرق الفيزيائية للتطهير

  Pasteurization:البسترة -3•
 :أنواعها. كالعصائرللحليب والمواد الغذائية السائلة   

 المستمرة البطيئةلبسترة ا•

 .دقيقة في جهاز حلزوني األنابيب  30لمدة  م˚ 63السائل لدرجة تسخين       

 السريعةالبسترة •

 .  ثانية ثم التبريد المفاجئ 15  م لمدة˚ 72حرارة السوائل إلى رفع       

التبريد المفاجئ هنا إلى تمدد وانكماش أنسجة خاليا الكائنات الحية، فتتمزق خالياها، يؤدي 

 .  وتموت

 (الخاطفة)البسترة اللحظية •

 م˚ 140-135 تسخين إلى    

 .أربع ثوانيلمدة      

 

 

 

 

 الزمن المطلوب درجة الحرارة نوع البسترة

Low temperature long time 

(LTLT) 
63 Co    دقيقة 30 

High temperature short time 

(HTST) 
72 Co 15 ثانية 

Ultra high temperature (UHT) 135 Co 4 ثواني  



 الطرق الكيميائية للتطهير
.                                       المطلقوليس   ٪70-75 االيتيليالكحول : الكحوالت -1•

 .يستخدم  للنسج الحية واألدوات

 للسطوح واألرضيات، وسامة  مخرشة :الفينوالت -2•

  0.3-0.1)يستخدم لتطهير مياه الشرب ، من الهالوجينات: الكلور -3•

 ( جافيلماء )والحمامات ( ل/مغ 0.5)والمسابح  (ل/مغ

 يستخدم لتطهير ساحات العمل الجراحي اإليتانولمحلوله في : اليود -4•

واألوزون وبرمنغنات البوتاسيوم  األكسجينيمثل الماء : المؤكسدات -5•
 .للعدسات الالصقة والجروح المفتوحة، 



 تتمة -للتطهيرالطرق الكيميائية 
 :  األلدهيدات -6•

  (٪ 37محلوله المائي ، الفورمالين): ألدهيدالفورم 
 مخرش للمخاطيات والجلد ويسبب أكزيما تحسسية  

أضعاف و أقل سمية  10أقوى ب .: ألدهيد الغلوتار 

 

 وحمض البنزويك     ( ٪ في الحروق وغسول مهبلية 1)حمض الخل : الحموض -7•

 (٪16.7للثآليل  -٪10.5لجلد الولدان )حمض اللبن  (٪ لألغذية  0.1)                       

 الفطور و المشعرة  ) األكريدينمشتقات ( +G)المبلورة البنفسجية : الملونات -8•

 وتحاميل مهبلية  وغسوالتجلدية مراهم ، ( -,+G، المهبلية                        
 الصابون الحامضي ، مركبات األمونيوم الرباعية :  (المنظفات )خافضات التوتر السطحي  -9•

 الفضة والزئبقأمالح : أمالح المعادن الثقيلة -10•

  غسوالتككمطهرات جلدية و%  4 -2تستخدم محاليله بنسبة : : كلورهيكسيدين -11•
   . مهبلية وغسوالتفموية لتطهير جوف الفم 

    اإلصابات  ةفي حال خاصة كعامل منظف للجلد: سيتريميد+ كلورهيكسيدين= السافلون
ضحايا حوادث الطرق وال ينصح باستعماله في حاالت الجروح المفتوحة بسبب لالوسخة 

 .سميته لألنسجة

 

 



 التعقيم

Sterilization 

 
 



 الطرق الفيزيائية في التعقيم

 هي األشيع واألرخص Heat:الحرارة: أوال•

 :الحرارة الجافة -1•

 :   ˚Inflimation ˂500 C  التلهيب-

 .والمالقط الجراحية -عروة الزرع الجرثومي 

 للزجاجيات              -C˚ 250حتى :  Ovenالفرن  - 

 واألدوات  الجراحية غير البالستيكية   

  سا 2 -1لمدة  ˚170يطبق -

 يستخدم في عيادات األسنان -

 في حاالت الجائحات  Incineration: الحرق - 

 باألمراض   المعدية                                

 

 



 -تابع الحرارة -التعقيمالطرق الفيزيائية في 

:                Autoclave.الصاد الموصد: الحرارة الرطبة -2•

م عند ˚  121) الضغط  بخار الماء المشبع تحت + حرارة 

 (. دقيقة 30-20بوصة مربعة لمدة / رطل  15ضغط 

 .  البريوناتعلى تقضي •

والضمادات                                    الزرعيةلألوساط تستخدم  -•

 .والزيوتللسوائل وليس 

 

 



 الطرق الفيزيائية في التعقيم
 Radiation: التشعيع: ثانيا•
 :غير المشرد - 1

 UV ( :250-260 nm .)تؤذي القرنية والجلد 

 أشعةx :طاقة و اختراق أكبر 

 :  المشرد التشعيع - 2

 .  Co60المشع  نظيرالكوبالتمن غاما أشعة 

 تمتاز بقدرة اختراق عالية -    

                                                                                   لتعقيم الطعوم العظمية والخيوط  -    

 والقفازات والمحاقن والقثاطرالجراحية      

 

 Filtration:الترشيح: ثالثا •
 μ 0.22قياس مساماتها  النتروسيللوزمراشح  - 

العمليات هواء غرف –الفيتامينات  –ومنتجات الدم  والسيروماتمحاليل الصادات  - 
 الجرثوميوغرف الزرع 

 

 



 الطرق الكيميائية للتعقيم

 :  االيتيلينغاز أكسيد : والأ•

  - - CO2 )                 يمزج مع )عالي السمية وسريع االحتراق  -

 .٪90-40مكلف ويحتاج لنسبة رطوبة   -

 له قدرة اختراق عالية   -

 .ساعات 6-3تعرض غرف العمليات والمواد المراد تعقيمها له لمدة -

 :لدهيدأ الغلوتار: ثانيا•

 ( ليلة كاملة )تركيز عالي ومدة كافية  -  

لتعقيم ألدوات التنظير ٪ يستخدم 75 اإليزوبوبانول٪ في 2القلوي محلوله  -
 .  التنفسية التخديروالمعالجةوأجهزة 

 

 :  التعقيم بالبالزما: ثالثا•

السائل  األستيكغاز مؤلف من الكترونات أو شوارد يمزج مع حمض   
 ٪6وبيروكسيد الهيدروجين 



  

 لإلصابات الجرثوميةالمعالجة الكيميائية 

 آليات تأثيرها -الصادات



 مقدمة

استخدام مادة كيميائية في : Chemotherapy: المعالجة الكيميائية •

 العالج

•Antibiotic  : يستخدم ( جراثيم أو فطور)صاد من مصدر طبيعي

 .  لعالج الجراثيم والفطور

•Antimicrobial therapy  : العالج بصادات من مصدر طبيعي

 أو صنعي 

 (نصف صنعية –صنعية  –طبيعية )الصادات •



 Antimicrobial Drugsالصادات 

التثبيط االنتقائي .Selective toxicity: السمية االنتقائية -•

 المجهرية دون أذية الثوي المتعضياتلنمو 

تتحقق باالعتماد على الفروق بين استقالب وبنية الجرثوم  •

 .  وبين مقابالتها في الخاليا االنسانية

 (الغرام -و+ تؤثر على أنواع عديدة من ) واسعة الطيف 

 (الغرام  –أو + تؤثر بشكل أساسي على ) ضيقة الطيف 

 (تؤثر على نوع محدد من الجراثيم ) محدودة الطيف 

صادات فعالة ضد الفطور 

 



 Bacteriocidalالفعالية القاتلة للجراثيم 

 Bacteriostaticوالفعالية المثبطة للجراثيم 

 فقطتثبط نموه الجرثوم وأدوية  تقتلهناك أدوية  -•

 :  العالج باألدوية المثبطة•

 .للقضاء على الجرثوم( البلعمة ) تعتمد المعالجة على دفاع الثوي  - 1       

 .الدواءقد تنمو الجراثيم عندما يتوقف  - 2     

 

 :  األدوية القاتلة ضرورية في -•

تعداد ) والمرضى مضعفي المناعة ◄. اإلنتانات المهددة للحياة◄ 

وفي المواقع التي تكون فيها ◄( مليليتر/  500العدالت دون ال 

 (.التهاب الشغاف ) البلعمة محدودة كما في 



 آليات عمل الصادات

اإلنسانية  أربعة مواقع رئيسية تميز الخلية الجرثومية عن •

 .تستخدم كهدف للمعالجة

 جدار الخلية -1

 الريبوزومات -2

 النوويةالحموض  -3

 .غشاء الخلية -4

 الفيروسية؟؟األدوية  -•

 



 آليات التأثير

 :  تثبيط إنشاء جدار الخلية: أوال•

 البيتاالكتاممن أدوية :  البنسلينات -1•

  1-  تتواسطاألنزيمات التي  ببتيدازوهي الترانستثبط            

 (  الببتيدوغليكانتشكل الروابط المتصالبة في إنشاء       

 (Log phase)النمو قاتل للجراثيم فقط التي تكون في طور البنسلين ◄ 

2-   البروتينات )البنسلين يرتبط بمستقبالت خاصة على سطح الخلية الجرثومية
 تعطيلها ←  ببتيداز ترانسهي (  PBPsالرابطة للبنسلين

 مقاومة للبنسلين←  PBPsتعديل ال ◄ 

3-  تفكيك ◄ ( حاالت الجدارين ) البنسلين يفعل األنزيمات الحالة ذاتيا
   الببتيدوغليكان

بعض ) البنسلين يثبط الجرثوم وال يقتله ←  عدم تفعيل األنزيمات الحالة ذاتيا  ◄ 
 (متحملة للبنسلين  Staphylococcus  aureusذراري   

 البنسليناتيؤدي إلبطال تأثير  البيتاالكتامازبأنزيمات  البيتاالكتامحلقة تفكيك ◄

 



 البنسليناتتتمة :الخليةتثبيط إنشاء جدار : والأ

 

 
 بنسلين هو األكثر استخداما  البنزيل•

بعض التعديالت على السلسلة الجانبية زادت فعاليتها ضد سلبيات •

 ( واألموكسيسلين األمبيسيلين)الغرام ومكنت من إعطائها فمويا  

 البيتاالكتامازتعديالت أخرى على السلسة الجانبية منعت وصول •

 ( أوكساسيلين – ميتيسلين) البيتاالكتاملحلقة 

والوفيات بسبب   ٪10-1أهم سيئة لها هي فرط الحساسية •

 . ٪0.002 الـتأقيةالصدمة 

 

 



 تتمة: الخليةتثبيط إنشاء جدار : والأ

  

 
 Cephalosporines: السيفالوسبورينات -2•
 البيتاالكتاممن أدوية   

 البنسليناتنفس طريقة عمل 

 يجابيات الغرام إالجيل األول فعال على 

 الغرام -و+ األجيال الحديثة لها طيف واسع من التأثير. 

فرط حساسية أقل. 

 Carbapenems :الكاربابينيمات -3•
 البيتاالكتاممن أدوية 

فعالية عالية وذات طيف واسع 

 البيتاالكتامازمقاوم ألنزيمات   

 (موضعي) والباسيتراسين( +G)الفانكومايسين( -G) المونوباكتام -4•
 



 تثبيط إنشاء البروتين:ثانيا •

 (50S- 30Sوحيدتين )  S 70الجرثومية  الريبوزوماتتعمل على  -•

 :   األمينوغليكوزيدات -1•
  30تؤثر على الوحيدةS 

 قاتلة للجراثيم 

  سمية كلوية وعلى العصب السمعي 

  ال تعطى فمويا 

 اختراقها للحاجز السحائي ضعيف 

 غير فعالة على الجراثيم الالهوائية 

 :التتراسيكلينات -2•
  30تؤثر على الوحيدةS 

 مثبطة للجراثيم 

  المعوية الفلورابسبب تثبيطها  اإلسهاالتتسبب 

  تلون األسنان بالبني عند األجنة واألطفال 

 



 تتمة -تثبيط إنشاء البروتين:ثانيا 
 :  الكلورامفينيكول -3•

   50يؤثر على الوحيدة S. 

  التيفيةمثبط للسالمونيال 

 الرئوية   العقديات -2مستدمية االنفلونزا  -1:هامة تسبب التهاب السحايا متعضيات 3قاتل ل
 السحائية  النايسريا - 3

    (المصنعمعتمد على الجرعة عكوس أو ال عكوس تحسسي يسبب فقر دم )  نقويةله سمية 

 األريترومايسين -4•
 له طيف واسع ، دواء مثبط للجراثيم 

أوسع طيفا وأطول نصف عمر ) الكالريترومايسينو  األزيترومايسين: من مشتقاته
 (جرعة لمرة واحدة أو مرتين ← 

 :   الكليندامايسين -5•
الهشة  والعصوانياتالحاطمة  كالمطثيات لالهوائياتمثبط للجراثيم وهو فعال على ا 

 التهاب ← المقاومة عليه الصعبة  للمطثياتنمو مفرط ← المعوية  الفلورااعطاءه يثبط
 (بالفانكومايسينيعالج )الكولون الغشائي الكاذب 

 



 تثبيط إنشاء الحوض النووية: ثالثا •

 :  السلفوناميدات -1
 (تثبيط تركيب حمض الفوليك )يثبط إنتاج طالئع الحموض النووية  -

 (تأثير متآزر) ميتو بريم  التريتشارك مع   -

   الكينولونات -2
 DNAتثبط إنشاء ال  -

 دواء قاتل للجراثيم واسع الطيف-

 ال يعطى للحوامل واألطفال الصغار ألنه يؤذي الغضاريف والعظام النامية-

 : الريفامبين -3

 :mRNAنشاء ال إيثبط  -

  المستدمياتالسحائية و  النايسرياتيستخدم في معالجة السل وفي الوقاية من  -
 (يفرز باللعاب بتراكيز عالية )في الجائحات  النزلية

 يلون البول والعرق واللعاب باألحمر   -



 تغيير وظيفة غشاء الخلية: رابعا •

التشابه مع أغشية الخاليا اإلنسانية يجعلها بسمية عالية 

 الكولستينمثل  ميكسيناتالبولي أهمها   

فعال على سلبيات الغرام السيما العصيات الزرق 

-------------------------------------------------------- 

 : صادات بآليات غير محددة •

صادات فعالة :  البرازيناميد+  االتامبتول+  االيزونيازيد
   السلية المتفطراتعلى 

واألواليفعال على الالهوائيات  :  الميترونيدازول   



 المقاومة للصادات
 (للسيفالوسبوريناتمقاومة المفطورات ) مقاومة طبيعية هناك  -•

 :  من أهم مضاعفات المعالجة بالصادات وتحدث بسبب: المقاومة المكتسبة -•

 تنتج الجراثيم أنزيمات تعطل الصادات -1

 ( الكتامازبيتا )     

 تنشئ الجراثيم أهداف معدلة  -2

 تغير في نفوذية الجراثيم -3

 (  مضخة التدفق أو مضخة المقاومة الدوائية المتعددة )تصدير الجراثيم للصاد خارجا  -4

 منشأ المقاومة المكتسبة  بسبب •

 .  ترانسبوسونأو  بالسميدإما طفرة صبغية أو اكتساب  -1

 (مقاومة للبنسلين كونها ال تملك جدار خلوي Lاألشكال ) فقدان البنية الهدف   -2

 إنتاج   ) تطوير طريق استقالبي جديد يتجاوز فيه التفاعل الذي ينهيه الصاد   -3

 ( السلفوناميدات –حمض الفوليك      



 االستخدام الخاطئ للصادات

استخدام الصادات بشكل خاطئ أدى إلى ازدياد عدد الجراثيم •

 (االصطفاء االنتقائي )المقاومة 

 :وأسبابه •
 استخدام أكثر من صاد عندما يكفي صاد واحد •

 .استخدامها في حاالت اإلنتانات الفيروسية•

استخدامها غير المبرر والمفرط  في الوقاية قبل                                              •

 .الجراحة وبعدها

 .عدم التقيد بمدة العالج الالزمة•

 .سهولة شرائها من الصيدليات دون ضوابط•

استخدامها في أطعمة الحيوانات للوقاية وتعزيز                                                   •

 .  النمو يسهم في ظهور ذراري مقاومة تصل لإلنسان

 





 أسباب فشل المعالجة بالصادات

 (.طبيعية أو مكتسبة ) المقاومة الجرثومية للصاد : من أصل مورثي  -1

 :  من أصل غير مورثي  -2

 تكون غير حساسة لمثبطات : الجراثيم في حالة الراحة وليس  النمو
عودة الجرثوم للتكاثر بسبب ) والسيفالوسبورينات كالبنسليناتالجدار 

 (.ضعف مناعة الثوي يعيد فعالية الصاد

 ا لحل هو ◄ الجراثيم معزولة ضمن خراج ال يستطيع الصاد العبور
 .تفجير جراحي أو حقن للصاد في التجويف

 عدم قدرة الصاد على الوصول لمكان اإلنتان بسبب اختراقها الضعيف
 غليكوزيدات لألمينواالختراق الضعيف ) لبعض الحواجز الطبيعية 

 (.الجيل األول للسائل الدماغي الشوكي سيفالوسبوريناتوبعض 

 يجعل .. واللدائن والصفائح المعدنية  كالقثاطروجود األجسام األجنبية
 .  المعالجة بالصاد أكثر صعوبة

 الجرعة الخاطئة التي ال تحافظ على مستوى مصلي فعال للصاد أو
 .  عدم التزام المريض بالجرعة



 ضوابط استخدام الصادات في الوقاية 

لمنع عودة  الرثويةأسابيع في الحمى  4-3كل  Gبنسلين  البنزاتين -1•

 .  المقيحة بالعقدياتالخمج 

قبل التداخالت السنية  أريترومايسينأو  موكسيسيلينأعطاء جرعة إ -2•

 .و والدية للوقاية من التهاب الشغافأ رثويةللمصابين بأمراض قلبية 

 والمستدمياتللمعرضين للعدوى بالمكورات السحائية  :الريفامبيين  -3•

 .في جائحات التهاب السحايا النزلية

للوقاية من السعال الديكي والتهاب الملتحمة بالبنيات   :األريترومايسين -4•

 . والكالميديا

   -أطراف بتر  -قلب جراحة ) قبل العمليات الملوثة والجراحات الكبرى  -5•

 ...(انثقاب أمعاء 

 



 المعالجة المشتركة بالصادات

 انتقاء الدواء الوحيد األفضل عند اإلمكان: القاعدة األساسية•

 : نلجأ للمشاركة في الحاالت التالية•

 التهاب الشغاف   ) الخطيرة  العقابيلفي األمراض المهددة للحياة أو ذات  -1

 ....األمعاء  انثقاباتوفي عالج السل وفي ...( التهاب السحايا                 

 .ضد جراثيم معينة التآزريتحقيق التأثير المثبط  – 2

 :  مشاركة صادين قد تأخذ أحد األنماط اآلتية

   مشاركتهما أفضل من تأثير كل دواء : امتآزرتأثير الصادين قد يكون
على  واألمينوغليكوزيدالبنسلين  –تري ميتو بريم +  السلفاناميد) لوحده 

 (البرازية العقديات

 ( والتتراسيكلينالبنسلين ) النتيجة أقل من تأثير كل دواء :  متضاداأو •

 ال يضيف الى العالج بأحدهماأو •



 اختبار الحساسية للصادات
 Minimal Inhibitory: المثبط  األصغريالتركيز •

Concentration (MIC) 

 طريقة األنابيب التي تحوي تمديدات مضاعفة من الدواء -

زرع الجرثوم في سلسلة أنابيب                                                                     -

تراكيز متناقصة من الدواء في                                                                 

 وسط سائل مغذي 

   37ساعة بحرارة  18تحضن . -

                                                                 المرئيأدنى تركيز للصاد يثبط النمو -
 MICللجرثوم هو 

 



  Bactericidal Minimal:القاتل  األصغريالتركيز •
Concentration (MBC) 

 الجرثومأدنى تركيز للصاد يقتل •

 مل من األنابيب السابقة 0.01نأخذ •

التي لم يحدث فيها تعكر ونزرعها على                                           
ساعة                                               48وسط غراء مدمى وتحضن 

 37بحرارة 

أخفض تركيز ينقص عدد المستعمرات                                           •
مقارنة مع الشاهد                                        الخالي من  ٪99.9بنسبة 

 MBCالدواء هو 

 الشغاف  كإلتهابالخطيرة اإلنتانات هام في •

 

 .MBC=MIC: الصادات القاتلة-•
 .MICبكثير من أعلى MBC : الصادات المثبطة -•

 

 



 طريقة االنتشار القرصي

باستخدام أقراص مشربة بتراكيز معينة من الصادات التي توضع على •
ومفروش بمعلق من  هنتونوسط مولر سطح طبق بتري مصبوب فيه 

 .الجرثوم الهدف

 .ساعة 18درجة لمدة  37يحضن بدرجة •

خالل فترة الحضن تنتشر الصادات                                              •
 .لتمنع نمو  الجراثيم في محيط القرص

تحدد فعالية الصاد بقياس قطر منطقة التثبيط                                                                      •
 ومقارنتها بجداول معيارية 

 :  يصنف بعدها الصاد إلى•

•S  (Sensitive )حساس 
•R (Resistant )مقاوم 
•I (Intermediate )متوسط الفعالية 


