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 احملاضرة االوىل
 :مصادر المضادات الحيوية وطرق الكشف عن حساسية البكتريا لها 

Sources of Antibiotics and detection methods of Bacterial sensitivity: 

 

 Introductionالمقدمة 

الثانوية الخاصة أو المحورة والتي تمتلك فعالية  المضادات الحيوية هي النواتج االيضية 

ضد مجاميع مختلفة من االحياء المجهرية، كما أنها تعرف بأنها مواد كيماوية عضوية تنتج من 

قبل االحياء المجهرية المختلفة ولها القدرة على تثبيط نمو االحياء المجهرية االخرى دون التأثير 

ات المستحصلة بواسطة التحوير الكيماوي للمضادات على خاليا الجسم، كما تشمل المنتج

الطبيعية وغيرها من منتجات االيض المايكروبي أو بواسطة التحوير المايكروبي للمواد 

 .المصنعة

هنالك  تكان ثحي بالتطورالمعرفة العلمية للمضادات الحيوية ولفترة قريبة آخذة  ان 

سنة إذ استخدموا   2500استخدامات عملية لها منذ قرون مضت أولها تمثل بالصينيين قبل حوالي 

التي عدت من المواد العالجية المفيدة  Soybeansفول الصويا تحضيرات العفان نباتات 

  نباتية الخاموفي أوربا خالل القرون الوسطى استخدمت المستخلصات ال, حينهافي لاللتهابات 

Crude plant extracts  للمضادات  أعالهوعلى الرغم االستخدامات , للتخلص من االلتهابات

 .       الحيوية إال إن األساسيات العامة لعملها لم تكن مفهومة حتى القرن العشرين

إذ اكتشف هو وزمالئه إن نمو  Louis Pasteur. 1877أول رواد هذا المجال هو ان  

يمكن أن يثبط بواسطة البكتريا الرمية إذ وجدوا أنة عند  Anthraxرض البكتريا المسببة لم

على  تأثيرات فلن تكون هنالك أية bacilliAnthraxإعطاء الحيوان كميات كبيرة من بكتريا  

 .الحيوان مادام يعطى العصيات الرمية معها 

 -:هناك الكثير من المواد التي استخدمت ضد الكائنات المرضية منها 

1- Plant extract   مثل:-  *Santonin  من(Artemisia maritime  ) تستخدم ضد

 . مثل اإلسكارس وتكمن سميته في اضطراب في الرؤيا Helminthesالديدان الخيطية 

*Quinine   من لحاءCinchona تستخدم ضدProtozoa مثل المالريا يسبب حالة

Cinochonism أي تلف أو اضطراب في السمع. 

*Emetine  من جذورIpcacuanha  تستخدم في عالج اإلسهال و الزحار االميبي

Dysentery. 
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2- Toxic metals* :Mercury  ضدSyphilis(Tryponemapallidum ) مثل:- 

 *Arsenic *Atoxyl   (1905)لإلصابات الجلدية وTrypanosoma سام جدا يسبب العمى. 

*Salvarsan ((Arsphenamine  1910 ضد&TrypanosomaSyphilis . 

 

3- Dyes : 

إن الطفيليات في أنسجة المضيف يمكن توضيحها باستخدام بعض  Paul Ehrlich  الحظ العالم

إذ تظهر بشكل خاليا زرقاء ميتة يستخدم ضد Trypan blue   -:األصباغ مثل 

Trypanosoma. 

*Salvarsan606) Arsphenamine*)  كما حصل على جائزة نوبل 1910 دواء اكتشفه

1908. 

*Sulphanilamide  1936 دواء اكتشفه. 

*Azo - dye تستخدم في الصناعات النسيجية صبغة . 

اكتشف اول مادة مصنعة مضادة للبكتريا من غير المضادات الحيوية تستخدم لإلصابات 

 .1939السريرية حصل على جائزة نوبل 

 4- Antibiotics  :رائدها العالم   *Alexander  Fleming 

 .1945المضادات الحيوية هي مواد تنتج من قبل الميكروبات حصل على جائزة نوبل 

Florey & Chain *  1945حصل على جائزة نوبل. 

*Selman Waksman  وجد انStreptomyces  التربة مصدر للمضادات الحيوية كما

وهو أول مضاد فعال  G-eالفعال تجاه كل  Streptomycin1943 اكتشف ,أعطى تعريف لها

 Neomycinمضاد حيوي أخر منها Streptomyces 20 كذلك استخلص من,تجاه بكتريا السل 

Actinomycin. 

 

 Chemotherapeutic agentsالمواد العالجية الكيمياوية

وغيرها  أوالي،  فايروسات ,فطريات  ,البكتريا كمواد تثبط أو تمنع نمو األحياء ألمجهريه 

 Antifungals ,Antivirals ,Antiprotozoal  تعرف بـ Antibiotics))  ويطلق عليها

,Antihelmintic ,Anticancer drugs. 

 

 Antimicrobials : ( تضاعفها أو نموها)أدوية تعمل على تحطيم الميكروبات من خالل منع

 .و إلية العمل تجاه البكتريا أو تأثيرها المرضي وتختلف فيما بينها في مدى أو طيف الفعالية
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                Antibioticsالمضادات 

و التي تعني البقاء   ”Antibiosis“مشتقة من كلمة   Antibioticأن أصل كلمة  

لألصلح  أي العملية التي يقوم فيها كائن معين بتدمير أو القضاء على الكائن األخر ليحافظ على 

ن اإلنسان كان يستخدم النباتات و بعض ا المراجع العلمية إلىتشير األبحاث و . نفسهمن الهالك

المنتجات الحيوانية، مثل العسل في عالج الكثير من االخماج و األمراض وفي منتصف 

األربعينات من القرن الماضي توفرت الدراسات المختبرية على بعض هذه المواد لمعالجة 

في ذلك الوقت حوُل االهتمام ( Antibiotics) إن ظهور مضادات الحياة االخماج البكتيرية، أال

وقد أحدثت هذه المركبات عند اكتشافها ألول مرة ثورة  . إلى هذه المركبات في معالجة االخماج

 . كبيرة في مجال عالج االخماج البكتيرية ومن ثم تقديمها خدمة عظيمة لإلنسانية جمعاء

.  هو المادة التي تنتج من قبل كائن مجهري تثبط نمو كائنات مجهرية أخرى إن المضاد الحيوي،

وقد أدى ابتكار طرائق التحضير التركيبي إلى تحوير هذا التعريف، واليوم يعرف المضاد 

 ًأو جزئياًالمنتجة كليا)  الحيوي بأنه المادة المنتجة من قبل الكائن المجهري ، أو المادة ألمشابهة

التي تثبط بتراكيز قليلة نمو الكائنات المجهرية األخرى ، كما تعرف ( يق الكيميائيبعملية التخل

المضادات الحيوية على أنها مركبات كيمياوية تنتج من قبل أحياء مجهرية و تكون فعالة ضد 

وتعد المضادات من العوامل العالجية الكيمياوية من حيث تأثيرها  . األحياء المجهرية األخرى

على أنها مواد كيمياوية تقتل أو تضعف الكائن المرضي، ويكون مصدر  وتعرفريا،على البكت

أو االشتقاق التصنيعي،أو الخلط بين المّصنع  هذه المواد طبيعيا وهو األحياء المجهرية األخرى،

 . و الطبيعي 

التكامل إعاقة  يتركز عمل المضاد الحيوي على الخلية البكتيرية في جانبين رئيسين؛ أحدهما

        .أو منع تكوين كل من الجدار الخلوي و الغشاء البالزمي ألبنائي،إذ يشمل هذا على إعاقة

أو منع تكوين البروتين،األحماض النووية و  إعاقة االيض الوظيفي مثل إعاقة واألخر منع أو

ياة الخلية و التي تلعب دوراً مهماً في ح(  Folic acid)مواد ايضية مهمة مثل حامض الفوليك 

 .البكتيرية  

تشير اغلب الدراسات إلى زيادة معدل نسبة  حيثإن مشكلة المقاومة هي من المواضيع المهمة 

المقاومة التي تبديها البكتريا تجاه المضادات الحيوية، وان اغلب هذه المقاومة يعود لالستخدام 

فالكائن المقاوم هو الذي ال يثبط أو يقتل بتراكيز الدواء .العشوائي الواسع لهذه المضادات  

الموجودة في الجسم بعد اخذ الجرعة االعتيادية، وعلية فان اختيار المضاد الصحيح يجب إن 

يسبق بتشخيص دقيق لنوع الميكروب ، و للمضادات الحيوية شكالن في التأثير فى البكتريا هما؛ 

أو (Cephalosporins)  مثل السيفالوسبورينات(  Bactericidal) أمامن تكون قاتلة للبكتريا
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ومن الممكن في ( Erythromycin) مثل االرثروماسين (Bacteriostatic)مثبطة لنموها 

بعض األحيان وعند استخدام كال النوعين من المضادات معاً إن يأتي ذلك بنتيجة موجبة لمصلحة 

ع انقسام الخاليا الميكروبية، أما المثبطة فأنها الميكروب الن المضادات القاتلة تعمل على تسري

تسهم في انخفاض معدل تضاعف تلك الخاليا، لذا سوف يلعب األخير دوراً في حماية الميكروب 

 .  من األدوية القاتلة

 ةالمضادات الحيوية هي مواد مضادة للجراثيم و تكون بشكل مركبات طبيعيةأو مصنعة لها ألقدر

و األحياء المجهرية ، وتعد هذه المركبات صنف من العوامل العالجية على قتل أو تثبيط نم

ولكنها تختلف عنها في كون األولى ذات سمية ( Chemotherapeutic agents) الكيمياوية

عكس المواد  انتقائية تتركز فقط على قتل أو تثبيط الخلية البكتيرية، أي انتقائية في طريقة عملها

تستخدم هذه المركبات بكثرة في عالج إصابات جسم اإلنسان بدون إن  المعقمة و المطهرة، لذلك

فهناك المضادات ضيقة الطيف  باختالف فعاليتها، تؤثر على خاليا الجسمكما تمتاز هذه المركبات

(Narrow spectrum antibiotics)تأثير على نوع محدد من األحياء  ذات التي تكون

التي تكون  ( Broad spectrum antibiotics)اسع المجهرية، و منها ما تكون ذات طيف و

 .ذات تأثير واسع يشمل مدى عريض و متنوع من األحياء المجهرية

 

 Sources of antibioticsمصادر المضادات الحيوية 

 Edmunds ,2000)هناك ثالثة مصادر رئيسة نحصل منها على المضادات الحيوية كما جاء في

; Mims et al .,2004) : 

A- األحياء المجهرية : Microorganisms      

تقوم األحياء المجهرية بإنتاج مواد كيمياوية تؤثر على أحياء مجهرية أخرى و خير مثال لها هو 

 .(penicillin)البنسلين 

B-  التصنيع الكيمياوي: Chemical  synthesis        

ً كما في إذ يمكن الحصول على المضادات الحيوية عن طريق تصنعيها  كيمياويا

 .(Quinolones) والكوينولونات (Sulfonamides)السلفونمايد

C- التصنيع الكيمياوي الجزئي : Semi – Chemical  synthesis   هي مضادات حيوية شبة

والتي يتم إنتاجها بإحداث تالعب كيميائي (  Semi-Synthetic antibiotics)مصنعة 

 (.(Ampicillinا األمبسلينللمضادات المنتجة طبيعياً، ومثاله
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 .                                                    استخدام المضادات الحيوية في العالج

إن الهد ف من استخدام المضاد الحيوي هو السيطرة على الممرضات وتخفيف أعراض الخمج 

الخمج إلى المناطق وتقليل احتمال انتشار  .ومنع أوفي األقل الحد من تلف العضو المصاب

األخرى ، كما إن بعض المضادات تكون فعالة ضد البكتريا الموجبة لصبغة كرام وبعضها يكون 

ومن شروط اختيار .ضد البكتريا السالبة لصبغة كرام وبعضها األخر يجمع بين التأثيرين فعاال

بالتركيز المستخدم  المضاد الحيوي كعالج هو كفائتة في التأثير في البكتريا وعدم سميته للمضيف

 بروتينات البالزما وعدم تداخله مع األدوية األخرى وقله تأثيره على بكتريا وقلة ارتباطة مع

 .و بطئ الطرح مع اإلدرار( Normal flora)النبيت الطبيعي 

 الطرق المستخدمة في الكشف عن حساسية البكتريا للمضادات الحيوية

في ( (Antibiotics sensitivity testتكمن أهمية فحص الحساسية للمضادات الحيوية      

اختيار المضاد الحيوي الكفء في تأثيره على البكتريا ومن ثم التقليل من االستخدام العشوائي 

للمضادات الحيوية الذي يعد أحد األسباب المهمة لظهور المقاومة، فضالً عن أن هذا الفحص 

ويلعب الوسط ألزرعي المستخدم إلجراء فحص  في تحديد فعالية المضادات الحيويةضروري 

 Muller–Hintonالحساسية دوراً مهماً في تحديد مساحة منطقة تثبيط النمو ، فقد وجد إن وسط

agar   هو األنسب إلجراء فحص الحساسية الدوائية فضالً عن درجة حرارة الحضن وكثافة

 .الحضن التي تعد من العوامل المهمة لتحديد مساحة هذه المنطقة المزروع البكتيري ومدة 

الحيوية  هناك العديد من الطرق التي استخدمت لقياس حساسية البكتريا للمضادات         

لتثبيط نمو البكتريا  واعتمدت هذه الطرق على قابلية المضاد لالنتشار في الوسط الزرعي

ومن هذه الطرق هي عمل الثقوب أوالحفر في الوسط .  افةالمزروعة عليه مكوناً مناطق نمو شف

الغذائي الصلب ، إذ تختلف هذه الطرق فيما بينهما من حيث الدقة في تقييم مدى استجابة البكتريا 

للمضاد الحيوي، ووضع الحد الفاصل بين صفة الحساسية والمقاومة لتلك المضادات و إنأكثر 

 :    الطرق استعماالً هي

 نتشار باألقراصطريقة اال     (Discs diffusion method) تكون هذه الطريقة غير

مكلفة و سريعة أال إنها قد تقف عاجزة في بعض األحيان عن أعطاء الصورة الحقيقة 

كما هو الحال في فحص الحساسية للبكتريا الالهوائية  ةلحساسية البكتريا للمضادات الحيوي

كما إن هذه الطريقة تتأثر بعدة .اط الزرعية الصلبةو البكتريا الضعيفة النمو على األوس

عوامل، منها كثافة النمو ونوع البكتريا تحت االختبار ونوع المضاد الحيوي وتركيز 

الوسط ألزرعي ونوعه ودرجة األس الهيدروجيني له، فضالً عن طول مدة الحضن 
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ي يختلف من ودرجة الحرارة، كما إن معدل انتشار المضاد الحيوي في الوسط الزرع

 .إذ أن جميع هذه العوامل قد تقلل من كفاءة هذا االختبار بهذه الطريقة , مضاد آلخر

 التـركيـز المثبـط األدنـى(Minimal  inhibitory concentration)(MIC)  

          

و المتمثل بالتركيز المثبط  (Quantitative evaluation)ما يعتمد على التقييم الكمي  ًغالبا

لحساسية البكتريا للمضادات الحيوية كونه اكثر دقه من التقييم النوعي  (MIC)األدنى

(Qualitative evaluation) ويعرف التركيز المثبط . و المتمثل بطريقة االنتشار باألقراص

من حضن البكتريا  بأنه اقل تركيز للمضاد الحيوي يثبط النمو البكتيري بعد مدة( MIC) األدنى

في سلسلة من التخافيف المتدرجة للمضاد الحيوي في الوسط ألزرعي و تتأثر االختبارات 

واألس الهيدروجيني  المستخدمة لتحديد التركيز المثبط األدنى بعدة عوامل ، منها تركيب الوسط

لذلك ونتيجة . ودرجة حرارة الحضن ومدة الحضن وثباتية المضاد وحجم اللقاح الجرثومي

مقاييس محددة للمؤشرات السابقة منها تحديد حجم اللقاح عند أجراء االختبار، فالحساسية  وضعت

المقاومة  قد تنتج من استخدام حجم قليل من اللقاح، أما (False sensitivity)الخاطئة

وكذلك قد يؤدي حجم  فتاٌتي من استخدام حجم كبير من اللقاح، (False resistance)الخاطئة

مقاومة المضاد المدروس، ورفع قيمة التركيز  إلى حدوث طفرات ذاتية تؤدي إلى ر من اللقاحكبي

مهم جداً وخاصة للبكتريا السريعة المقاومة للمضادات  MICإن فحص الـ . المثبط األدنى له

ويعد . MIC الحيوية ليتم الوقوف على مدى تطور المقاومة من خالل مالحظة الزيادة في قيم الـ

من الفحوصات المهمة في تحديد حساسية البكتريا عند مزج اكثر من مضاد  MICار الـ اختب

ً ما  يستخدم هذا االختبار في الدراسات المسحية لفحص الحساسية  حيوي ، كما انه غالبا

مؤشراً على التركيز االمثل   MIC الـ قياس ويعطي.  للمضادات الحيوية لنوع بكتيري معين

نظام  واألنسجة عند العالج، ويساعد كذلك في قياس المصل، المضاد في الذي يجب إن يصله

                                                                                                                                                 MICقيمة الـ  وتعادل الالزمة للمريض، الدواء جرعات توزيع

يعانون نقصاً مناعياً  الذين وأكثر في حالة المرضى أضعافأ أربعة لمضاد معين في مكان اإلصابة

وفي األونه األخيرة تم االعتماد على بعض .     (In vitro)من القيمة المقاسة في المختبر 

دات الوسائل كاألجهزة، وأنظمة الحاسوب في تقدير النمو البكتيري، وقياس الحساسية للمضا

وقد شهد هذا المجال في علم األحياء المجهرية الذي يسمى .  الحيوية، وتفسير نتائجها

Automated Microbiology  كبيراً دعاإلى إدخال هذه التقنيات في مختبرات األحياء ً تقدما

المجهرية، وذلك لتميزها بسرعة التنفيذ ودقة النتائج مبتعدين عن الطرق القديمة لفحص 
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مثل حالة ضعف  (Personal factors)تي تتدخل فيها بعض العوامل الشخصيةالحساسية ال

األخطاء التقنية التي تعود للعاملين في هذا  البصر وعمى األلوان والتعب واإلرهاق و بعض

 .المجال 

إن اختبار الحساسية للمضادات الحيوية بالطرق اآللية يعتمد على مبادئ مختلفة كقياس  

 Optical)في الوسط السائل و قياس الكثافة الضوئية (Turbidity)النمو البكتيري عكورة

density)  على استخدام الكواشف اللونية في تقدير النمو البكتيري وان صعوبة ً وتعتمد أيضا

دعت إلى إتباع الطريقة الضوئية   MICتحديد أو تقدير النمو البكتيري في اختبار الـ 

(Photometric method) للحصول على نتائج معنوية مقارنة بالطرق األخرى  .// 

 

  



 

9 

 

 المصادر

1. Clinical pharmacology , Dr. Laurence & P.N. Bennett 

2. Meppo, The middle East Drug Reference.  

3. Clinical pharmacology , Dr. Laurence & P.N. Bennett 

حامد مجيد الزيدي. تأليف د علم االحياء المجهرية، .4  


