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لتربةعزل الكائنات الدقیقة المنتجة للمضادات الحیویة من ا: أوالً 

مثل•
ھ الطحاالب البحری•

طحالب

مثل•
•Penicillium
•Aspergillus

فطریات

مثل•
•Bacillus sp.
•Streptomyces

یا بكتیر
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ةالفطریات المنتجھ للمضادات الحیویة من الترب
:مقدمة•
ةالھامالحیویةالمضاداتأكثربأنأكتشف•

الفطریةAspergillalesعائلةمنأنتجت
.البكتیریاأنواعبعضو

Aspergillusمثل• amstelodamiوجد
السلبكتیریایضادانھ

Mycobacterium tuberculosis
.لھامضادهمادتینبإفراز
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Presentation Notes
(لا بد هنا من التنويه للطالبة أن المضادات الحيوية المختبرة معمليا تختلف عن تلك المختبرة حيويا).Mic..........



ربةعزل و تنقیة الفطریات المنتجھ للمضادات الحیویة من الت
ةالمختلفالدقیقةالحیةالكائناتمنالحیویةالمضاداتاستخالصبعد•

ھابعضعنتمیزھاالتيالخصائصمنالعدیدلھابأناكتشفودراستھا،
علىنشاطھامدىاختالفوكذلكمنھ،انتجتالذيكالمصدرالبعض،
تصنیفعلىساعدتاألمورھذهكلالمختلفة،الضارةالدقیقةاألحیاء

.وتقسیمھاالحیویةالمضادات
أولھوPenicillinالـاكتشافھتمحیويمضادأولبأنوجد:مثال•

البكتیریاقتلعلىقادرالحیویةالمضاداتفيβ-lactamرتبةأعضاء
المكونPeptidoglycanالـتخلیقتثبیطخاللمنلجرام،الموجبة
یویةالحالمضاداتاكتشافأنیدللمماالبكتیريالخلويللجداراألساسي

.الممرضةالبكتیریاعالجعالمفيثورةكان
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-)أ(شكل 
Penicilliumعلى الیمین صوره میكروسكوبیھ لفطر من جنس 

وتوضح الجراثیم الكونیدیھ 
ریا على الیسار صوره توضح تأثیر البنسلین على نمو بكتی

Micrococcus luteus)مستعمرات صفراء.(
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Bacillusصور لبكتیریا -)ب(شكل  cereus مصبوغة بصبغھ
.جرام وتظھر موجبة الجرام

من على تتضح خالیا المزرعھ البكتیریھ النامیھ في وسط خالي
).Ampcillin)Penicillinالمضاد

توي وعلى الیمین خالیا المزرعھ البكتیریھ النامیھ في وسط یح
).Ampcillin)Penicillinعلى تركیز منخفض من المضاد 
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ولطبیعة،افيالتربةفيانتشاراالدقیقةاألحیاءأكثرمناألكتینومایسیتاتتعتبر•
.البحارتربةفيأیضاتتواجدأنیمكن

.یتاتاألكتینومیسمنمستخلصةالطبیةالطبیعیةالحیویةالمضاداتثلثيحوالي•
أنواعأھممناستخالصھایمكنالحیویةالمضاداتمن%80أنكما•

,Micromonospora:جنسيخاصةاألكتینومیسیتات Streptomyces.
ىإلذلكأدىاألخیرةاآلونةفيالحیویةللمضاداتالمدىالواسعلالستخدامنظرا•

.الحیویةللمضاداتالمقاومةالدقیقةاألحیاءمنأنواعظھور
ةالقدرمنأسرعبصورةالحیویةللمضاداتالمقاومةالدقیقةاألحیاءعددیتصاعد•

.الوقتذاتفيفعالةوجدیدةحیویةمضاداتاكتشافعلى
فياألكتینومایسیتاتمنجدیدةأنواععنالبحثإلىالباحثینوبالعلماءحدىمما•

.البكرالتربةمنأنواع

األكتینومیسیتات المنتجھ للمضادات الحیویة من التربھ
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أنتجت مدى ) من األكتینومیسیتات(Streptomycesكما أن بكتیریا الـ •
نوع مختلف من المضادات 2000واسع من المضادات الحیویة، وصلت إلى 

.مضاد حیوي فقط كانت صالحة لالستخدام كعالج50الحیویة، إال أن 
من أھم األنواع البكتیریة التي Staphylococcus aureusتعتبر بكتیریا  •

تقاوم مدى واسع من المضادات الحیویة خاصة تلك األنواع التي تحدث 
.االصابة بھا في المستشفیات

نھا مصادر ھنالك العدید من األكتینومیسیتات التي لم تعزل بعد والتي یعتقد أ•
.ھامة للمضادات الحیویة الطبیعیة

لحیویة فقط من األكتینومیسیتات التي یمكن أن تعزل منھا المضادات ا% 10•
.في الطبیعة دون تدخالت معملیة

األكتینومیسیتات المنتجھ للمضادات الحیویة من التربھ
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شكل یوضح نمو األكتینومیسیتات على اآلجار
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ویتم تلقیح بیئة آجار عزل 5-10إلى 2-10مل من كل التخفیفات من 0.1یتم سحب 5.
actinomycetes(األكتینومایسیتات  isolation agar ( ونفس الكمیة نلقح بھا بیئة

).starch casein(كازین النشا 
riphampicinوقد تمت إضافة المضاد الحیوي 6. 2.5 mg/ml و مضاد

amphotericin B 75mg/mlلتثبیط نمو البكتیریا و الفطریات على التوالي.

.م 37ْم و درجة حرارة  28ْتحضین األطباق عند درجة حرارة یتم 7.

.ساعة96و 72و 48تتم قراءة النتیجة بعد 8.

تلقیح بیئة آجار كازین النشا مما یؤدي إلى حصولنا على مستعمراتیُفضل إعادة 9.
.بكتیریا األكتینومیسیتات

عزل األكتینومیسیتات وظروف الزراعھ على اآلجار
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وصبغھااألكتینومیسیتاتمستعمراتمنمعتادبكتیريغشاءعملیتم:جرامصبغ
.الضوئيالمیكروسكوبتحتفحصھاثمومنجرامصبغخطواتبإتباع

م، 4ْحرارةدرجةعندمائلةأنابیبفيعلیھاحصلناالتيالمستعمراتحفظیتم
.باستمراربتجدیدھاالقیامیمكننااطوللمدةعلیھاوللحفاظشھرینلمدة

رعزل األكتینومیسیتات وظروف الزراعھ على اآلجا
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جراثیم األكتینومیسیتات بالمجھر االلكتروني

2018Amal Alghamdi                                  463 MIC16



Streptomyces Spores
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Conidia
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S. scabies
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تسجیل النتائج

الوسط نوعمصدر التربة
الغذائي 

وصف المستعمره
Colony

morphology

عدد المستعمرات 
المتشابھھ

فترة 
التح
ضین

/  الخالیاعدد
*جم من التربھ
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جم من التربة یجب التعویض في القانون1/لحساب عدد الخالیا •
)حجم العینةxمعامل التخفیف / (عدد المستعمرات = عدد الخالیا •
جم تربة)/خلیة(ھي وحدة تكوین مستعمرة الوحدة •



:التالیةالصفات المزرعیة للمستعمرات النامیھ تبعاً للخواص
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 ُ :  ثانیا

تنقیة المزارع المختلطھ
Mixed Cultures Purification  

ھیا الدوسري-رؤى القفیدي-أمل الغامدي
2018Amal Alghamdi                                  463 MIC27



ماھي المزرعة النقیة؟•
.من األحیاء الدقیقةواحد فقط  ھي المزرعة التي تحتوي على نوع •
ماھي المزرعة المختلطة؟•
.من األحیاء الدقیقةأكثر من نوعھي المزرعة التي تحتوي على •
كیف یتم معملیا الحصول على مزارع نقیة؟•
 بد ال) أو أي نوع من األحیاء الدقیقة(للحصول على مزارع نقیة من البكتیریا •

منفصلة عن single coloniesأوال من الحصول على مستعمرات فردیة
. solid mediaبعضھا البعض وعلى بیئات صلبة 

كاثرت یفترض أن تكون المستعمرة الفردیة خلیة واحدة من البكتیریا نمت وت*•
الخلیة حتى كونت كومة من مالیین الخالیا البكتیریة واضحة المعالم ولھا صفات

.  األم نفسھا
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عزل المزارع النقیة طرق 
Pure Culture Techniques

ونوالل،والقوام،والحجم،الشكلفيالنامیةالمستعمراتتختلف•
قیمادلیالریعتبالمستعمرةمظھرفان،الدقیقةالكائناتأنواعباختالف
.نقاوتھامنوللتأكدالمزرعةعلىللتعرف

Amal Alghamdi                                  463 MIC 201829



:Streak Plateاألطباق المخطوطة: أوال•

عند وضع المزارع المیكروبیة على سطح اآلجار ونشرھا بواسطة اإلبرة ذات
ویسمى الطبق المعد بھذه ، ) Streaking(فان ھذا یسمى تخطیط ، ) loop(عقدة 

.) Streak Plate(الطریقة طبقا مخطوطا 

 ُ :Pour-plate methodاألطباق المصبوبھ : ثانیا
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Presenter
Presentation Notes
�الهدف من الأطباق المخطوطة: هو الحصول من معلق البكتيريا المركز على مستعمرات منفصلة تماما, وعند التلقيح.. فان الخلايا الكثيرة المتزاحمة الموجودة في بداية التخطيط تكون مستعمرات قريبة من بعضها, ولكن باستمرار التخطيط نلاحظ إعداد اقل فاقل إلى أن تبقى مستعمرات منفصلة تماما ومتباعدة.في هذه العملية يحدث تقليل لتركيز الميكروب بمعنى أنه كلما ازدادت عملية التخطيط كلما حصلنا على تركيز أقل للميكروب



وھنا ، یمكن عمل األطباق المخطوطة بأكثر من طریقة•
ئج ممتازة وكلتا الطریقتین تعطیان نتا، طریقتان مشروحتان

...كما في الشكل التالي، إذا أجریتا بدقة

:Zigzag or Snake shapeالطریقة األولى
حافة تعقم إبرة التلقیح ذات عقدة باللھب ثم تبرد بلمس

ط یلي ذلك التخطی، ثم تغمس اإلبرة في المزرعة، االجار
یغطى ثم، على سطح االجار مكونة خطا متصال یشبھ الثعبان

الطبق بغطائھ الممسوك بالید الیسرى 
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:Crossing shapeالطریقة الثانیة •
ي ذلك یل، ثم تعقم اإلبرة باللھب. یبدأ بعمل عدة خطوط متوازیة

تعقم . عمل عدة خطوط عمودیة على مجموعة الخطوط األولى
.ةوھكذا نحقق تخفیف المزرع. اإلبرة ثانیة وتكرر العملیة

ارات بعد التحضین سوف تظھر المستعمرات المعزولة على مس
.  بعض الخطوط

Amal Alghamdi                                  463 MIC 201832


	المعمل الثاني �مقرر المضادات الحيوية العملي
	أولاً: عزل الكائنات الدقيقة المنتجة للمضادات الحيوية من التربة
	الفطريات المنتجه للمضادات الحيوية من التربة
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Streptomyces Spores
	Conidia
	S. scabies
	 تسجيل النتائج
	الصفات المزرعية للمستعمرات الناميه تبعاً للخواص التالية:
	Slide Number 27
	��
	طرق عزل المزارع النقية �Pure Culture Techniques
	��
	��
	��

