
 الجزء العملي –تقنية حيوية  –المحاضرة الرابعة 

 إعداد م.م. عمر صالح المحارب

 عزل الكائنات المجهرية المنتجة للمضادات الحيوية

Isolation of antibiotic-producing microorganisms 

يتم افرازها من االحياء المجهرية كواد ايضية ثانوية  المضادات الحيوية

وخصوصاً االحياء بطيئة النمو حيث تؤدي الى تثبيط نمو االحياء االخرى 

 عند استخدامها بتراكيز قليلة .

تم اكتشاف المضادات الحيوية عن طريق الصدفة بواسطة العالم اسكندر 

عند    Staphylococcus aureusفلمنك , حيث الحظ تثبيط بكتريا 

الذي يقوم بافراز   notatum   Penicilliumوجودها مع فطر البنسليوم 

ومنذ ذلك الحين تطورت عملية انتاج المضادات الحيوية خالل  البنسلين

 الحرب العالمية الثانية ومابعدها .

 بصورة عامة هنالك نوعين من المضادات الحيوية :

تؤثر في انواع محددة من   Narrow spectrumذات طيف ضيق  -1

االحياء المجهرية حيث تؤثر على البكتريا الموجبة لصبغة كرام , 

 والتؤثر على السالبة لصبغة كرام أو بالعكس .

لها تأثير واسع في البكتريا   Broad spectrumذات طيف واسع  -2

 حيث تؤثر في البكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام .



 

 اساس العمل : 

ألنه يتميز   Streptomycesالمجهري المراد عزله هو  الكائن -

 بقدرة عالية على انتاج المضادات الحيوية .

  Glucose nitrate salt agarالوسط المستخدم في العزل هو  -

حيث يتم صبه في االطباق المعقمة ويترك لحين التصلب ويحفظ في 

 10ز ويتكون هذا الوسط من ) الكلوكوالثالجة لحين االستخدام . 

غم  10فوسفات البوتاسيوم  –غم  10كاربونات الصوديوم  –غم 

 –غم  10كبريتات المغنسيوم  –غم  10كلوريد البوتاسيوم  –

 غم (  15االكار للتصليب 

مصدر العزل هو التربة كونها ُتعد مخزناً كبيراً لعزل الكثير من  -

 االحياء المجهرية وخصوصاً المذكور سابقاً .



 

  

 

 العمل :طريقة 

ذ بعين االعتبار وزن مجموعة تخافيف للتربة مع عدم االخنجري  -1

 التربة الن المطلوب هو عزل االحياء وليس عّدها .

مل من كل تخفيف الى االطباق الحاوية على وسط  0.1ننقل  -2

Glucose nitrate salt agar   المتصلب حيث يتم نشر النموذج

ة النشر السطحي على الوسط بواسطة القضيب الزجاجي بطريق

Surface inoculation   ْم  30ثم ُتحضن االطباق بدرجة حرارة

 ساعة . 48 – 24لمدة 

بعد انتهاء مدة الحضن يتم اخراج االطباق من الحاضنة ويضاف  -3

بحالته السائلة والملقح   Nutrient agarمل من وسط  3لكل طبق 

اللوب .  بواسطة  E.coliأو   Staphylococcus aureusببكتريا 

ويمكن ايضاً اضافة اقراص تحتوي على المضاد الحيوي المراد 

 معرفة تأثيره في الكائن المجهري المستخدم في عملية الزرع .

ساعة  24ْم لمدة  37اعادة االطباق الى الحاضنة وتحضن بدرجة  -4

 من اجل اعطاء الفرصة للبكتريا للنمو .



 

 

  



 النتائج :

والتي تسمى   Clear zoneهر بها نمو عند مالحظة وجود مناطق اليظ

فهذا يعطي احتمالية أن الكائن المجهري النامي في تلك  بالهالة الشفافة . 

. ولهذا تبدأ عملية زراعة  المنطقة له القدرة على انتاج المضادات الحيوية

 هذا الكائن وتنميته .
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