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 مقّدمة:

تلك  نمو  تثبيط  على  الصادات  تلك  قدرة  من خالل  المختلفة  الحيوية  للصادات  الجراثيم  حساسية  تقّدر 
 عدة طرق لتقدير حساسية الصادات الحيوية منها نوعية و منها كمية. الجراثيم. هناك  

الكائن المسبب لإلصابة حساس أو غير  إذا كان  الغرض من إجراء اختبار الحساسية هو معرفة فيما 
 حساس )مقاوم( لعدد من الصادات الحيوية التي تكون وثيقة الصلة بعالج المريض 

 

 : طرق تقدير الحساسية للصادات الحيوية

 توجد طريقتين لتقدير الحساسية للصادات الحيوية:

 Dilution methodطريقة التمديد   ❖
 Diffusion methods of sensitivity testingاختبار الحساسية بطريقة االنتشار  ❖

المضاعفة  التراكيز  من  تحضير سلسلة  المبدأ على  حيث  تعتمد من  كمية  التمديد طريقة  تعتبر طريقة 
للصاد الحيوي في و سط مالئم للنمو ثم إضافة عدد محدد من البكتريا و مالحظة قدرة الصاد تدريجيًا  

 على تثبيط النمو أو قتل البكتريا قيد االختبار من خالل مالحظة تكون أو عدم تكون العكر في األنابيب. 

غير مجدي في كثير من الحاالت و التعطي    Disc methodإن اختبار االنتشار باستخدام األقراص  
 صورة واضحة عن حساسية البكتريا كمافي الحاالت التالية: 

  Mycobacterium tuberculosisفي حالة استخدام كائن مجهري بطيئ النمو مثل المتفطرة السلية   -1
الصاد    ساعة( حيث أن استخدام طريقة األقراص تعطي نتائج خاطئة ألن انتشار  48)زمن الجيل لها  

 في اآلغار أسرع من نمو البكتريا لذلك تظهر مناطق التثبيط أكبر من الحالة االعتيادية )غير حقيقية(
، إن هذ الظاهرة تعيق  Proteusفي حالة األحياء المجهرية التي تظهر ظاهرة التموج كما في بكتريا  -2

 عملية انتشار الصاد )أي أن مناطق التثبيط أصغر من االعتيادي( 
والتي    Polymyxinو    Bacitracinاستخدام صادات حيوية ذات وزن جزيئي عالي مثل    في حال -3

تنتشر ببطىء في اآلغار فإن مناطق التثبيط قد التظهر أو قد تكون صغيرة جدًا ألن نمو البكتريا 
 سرع من انتشار الصاد.أ

ير كل من التركيز المثبط لذلك في الحاالت المذكورة أعاله يفضل استخدام طريقة التمديد و فيها يتم تقد
( و هو أقل تركيز يؤدي إلى تثبيط نمو البكتريا  Minimal inhibitory concentration- MICاألدنى ) 



 

3 
 

( و هو أقل  Minimal bactericidal concentration-MBCقيد االختبار، والتركيز القاتل األدنى ) 
 تركيز يؤدي إلى قتل البكتريا قيد االختبار. 

 

 لي: الجانب العم 

 ( Metronidazoleأنابيب زجاجية سلسلة تمديدات من صاد حيوي ما)   5ُتحّضر في  -1

 مل مثاًل( 100مغ/ 500مل من محلول الصاد كماهو ) 2األنبوب األول: 

 مل ماء مقطر  1مل من األنبوب األول + 1األنبوب الثاني: 

 مل ماء مقطر1مل من األنبوب الثاني +  1األنبوب الثالث: 

 مل ماء مقطر 1مل من األنبوب الثالث +  1الرابع: األنبوب 

 مل ماء مقطر 1مل من األنبوب الرابع + 1األنبوب الخامس: 

 يحضر وسط زرعي سائل )مرق مغذي(  -2
 مل وسط زرعي سائل  5نضيف إلى كل أنبوب  -3
 دقيقة. 15لمدة  121تعّقم األنابيب في األتوكالف بدرجة حرارة  -4
حرارة الغرفة، يحضر معلق جرثومي من الجراثيم المختبرة بدرجة عكر محددة  بعد تبريد األنابيب بدرجة   -5

(cfu/ml 610  و يضاف إلى كل أنبوب بجانب اللهب )مل من المعلق الجرثومي، يمزج بشكل    0.1
جيد ثم تحضن األنابيب جميعًا في درجة حرارة مالئمة للبكتريا المدروسة ويتم فحص األنابيب بعد  

أي منها يحتوي نمو بداللة العكر أما األنابيب الرائقة فتشير إلى عدم حدوث الحضن للتعرف على  
 نمو نتيجة فعالية الصاد. 

يتم اختبار أول أنبوب رائق يأتي بعد سلسلة أنابيب عكرة فيكون تركيز الصاد فيه هو الـ   :MICلتحديد الـ  
MIC 

مل( من األنابيب الرائقة إلى طبق فيه وسط 0.1يتم أخذ كمية من الوسط الزرعي )  :MBCلتحديد الـ  
ساعة ثم   48-24م لمدة  37ثم تحضن األطباق بدرجة حرارة    Muller Hinton agarزرعي صلب  

 .MBCالحظ المستعمرات النامية في كل طبق، حيث يعتبر أول طبق لم يظهر فيه نمو هو  ت

 

 طريقة االنتشار من القرص:
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تسمح هذه الطريقة بتصنيف الجراثيم تبعًا الستجابتها للصادات الحيوية إلى: حّساسة، متوسطة الحساسية، 
ورقية مشّربة بالصاد الحيوي وهي متوفرة تجاريًا  و مقاومة. و الستخدام هذه الطريقة تستخدم أقراص فلتر  

 باالإضافة إلى وسط زرعي مناسب. 

محققًا تدرجًا متناقصًا في التركيز كالم هو انتشار الصاد الحيوي اعتبارًا من القرص الورقي    مبدأ الطريقة:
ن مركز القرص زادت المسافة عن القرص ولذلك فإن الجراثيم المزروعة على الوسط اآلغاري و البعيدة ع 

و التي التتأثر بهذه التراكيز المنخفضة ستستمر بالتضاعف حتى يظهر النمو بشكل مرئي صانعًا حلقة 
 حيث يتأثر قطر دائرة التثبيط بمعدل انتشار الصاد الحيوي. عدم نمو محيطة بالقرص الورقي.

ألنه يدعم نمو معظم   غارهنتون آ -وسط موللرالوسط الزرعي الذي ينصح باستخدامه في هذه الطريقة هو  
النمو. وقد يتطلب األمر اضافة ملحقات إلى الوسط كماهو الحال عند  الجراثيم الممرضة غير صعبة 

الوسط النهائية  pHيجب التأكد أن قيمة . Haemophilusزراعة الجراثيم صعبة النمو مثل المستدميات  
 . قد يؤثر على فعالية الصاد المختبر pHألن تغير قيمة الـ  7.4-7.2بين 

دقيقة بعد إجراء الزراعة و يجب أن نحافظ على مسافات    15توضع أقراص الصادات الحيوية في غضون  
قرص كحد أقصى. يستخدم   12مناسبة بين بعضها البعض وهكذا فإن طبق بتري كبير سوف يتسع لـ 

 ط معدني معقم لوضع األقراص و يجب عدم تغيير مكان القرص بعد وضعه على الوسط.ملق

 ساعة ثم نالحظ هاالت التثبيط: 24مئوية لمدة 37توضع األطباق بعد ذلك في الحاضنة بدرجة  

 ( Sمم فالجرثوم حساس تجاه الصاد الحيوي ) 15إذا كان قطر هالة التثبيط أكبر من  ❖
 (Iالحيوي) الصاد تجاه  حساس فالجرثوم مم  15 من  أقل  التثبيط هالة قطر كان  إذا ❖
 ( Rالتثبيط فهناك مقاومة للصاد الحيوي) إذا لم تتشكل هالة ❖

 


