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 (العاشرة+  التاسعة) العملية الجلسة

  Antibiotic Susceptibility Test الحيوية للصادات التحسس اختبار

  Serological Test املصلية االختبارات
 األهداف

 نهدف من هذه الجلسة إلى:

 .طريقة االنتشار على الغراءاختبار التحسس للصادات الحيوية بإجراء  .1

 .الحيوية للصاداتاختبار التحسس  التعّرف على أهمية إجراء .2

 املصلية.املناعية التعّرف على مبدأ االختبارات  .3

 .CRP املتفاعل االرتكاس ي أوإجراء اختبار مصلي للبروتين  .4

 

 املحتوى العلمي

 الحيوية للصادات التحسس اختبار

ا، تأثيره لطيف النظرية معرفتنا علىفقط  باالعتماد الحيوي  الصاااااااااااااااد اختيار ،بعالج الجراثيم البدء عند نايمكن ال

ختبر الخاص بالجراثيم من اللجوء إلى امل علينا ذال ،باستمرار لصاداتذه اهل مقاومة جرثومية سالالت ظهور  بسبب وذلك

حسااااااااااااااااسااااااااااااااياة الجرثود املعلوي تةااه موتلف أياااااااااااااانااف الصاااااااااااااااادات الحيوياة املعروفاة، أي إجراء اختبار ماد  أجال معرفاة 

 MIC)Minimal inhibitory، وتحااااادياااااد الرر يمل اطيااااااااااااااغري امل بط لنمو هاااااذا الجرثود  الحيوياااااة التحسااااااااااااااس للصاااااااااااااااااااادات

concentration  على حده لكل ياد. 

 Dilutionأو بطريقة التمديد  التوفيف(  ،Disk diffusion methodيةر  هذا االختبار بطريقة االنتشااار على الغراء 

method.أو بطرق آلية ، 

  Disk diffusion method الغراء على االنتشار طريقة

 
 
  هي الطريقااة اط  ر انتشاااااااااااااااارا

 
حياات تعتمااد على و اااااااااااااا   ،Kirby-Bauer methodأو  طريقااة اطاراص، وتعرف بوتطبيقااا

 على سطح وسط مغذي من اآلغار ملروع بالجرثود املراد دراسته. ياد ما من ارص مشّرب برر يمل معين

على  يحوي  وال عاد، وسااااااااااااااط طنهMueller-Hinton agar هنتون  -يسااااااااااااااتعمل عادخ بجراء هذا االختبار وسااااااااااااااط مولر

 ،  ما يمكن رؤية هالة الت بيط بو وح من خالله. الصادات فعالية على تؤثرلنمو الجراثيم، أو مر بات  م بطة  مر بات

 
 
 نمو أي من خالية اطاراص حوي  هالة ظهور  الحضاان بعد يالحظ حساااساا ته، لحساااسااية الجرثود للصاااد أو عدد تبعا

 .MICالصاد يعادي ؛ إذ يتواف النمو الجرثومي عادخ عندما يكون تر يمل (1الشكل   جرثومي
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 ط حول أقراص الصادات الحيوية.ي(: هاالت التثب1الشكل )

 :العمل طريقة

ر .1   يحضااّ
ّ
 ملحي ساايرودثم نقلها إلى  ساااعة 24 عمرها اللرعي الوسااط من نقية مسااتعمرات بأخذ ،الجرثومي قاملعل

 .عقيم

  يكون  أن يةب .2
ّ
 McFarland. مكفارالند  0.5تعادي  عكارخ بدرجة قاملعل

ق في عقيمة اطنية اسحةم تغمس .3
ّ
 .اطنبوب حواف على تعصر ثم مرات، عدخ املعل

 فراغات، وب الثة اتةاهات. أي ترك بدون  هنتون  -مولر وسط سطح على املاسحة تفرش .4

 املسااااافة ترراوح بحيت باللهب، معقم معدني ملقط باسااااتوداد الوسااااط على الحيوية الصااااادات أاراص تو اااا  .5

 .اطال على سم 1.5-2 وآخر ما بين كل ارص بين

 .ساعة 24 - 48 ملدخ مئوية 37 بدرجة الحا نة في مقلوبة بو عية الوسط يحضن .6

 بامليليمرر باملسطرخ ياد لكل الت بيط هالة اطر بقياس االختبار نتائج تقرأ .7
 
 .(2، الشكل  مقدرا

 

 .Kirby-Bauer methodطريقة األقراص أو  (: 2الشكل )
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 للصادات التحسس اختبار جراءإ أهمية

 . الجرثومية لألخماج اط  ر فعالية املداواخهي  اليود حتىالحيوية  بالصادات املعالجة ال تلاي .1

 املتو   الحيوية للصاااااااااااااااداتتحسااااااااااااااس الإجراء اختبار  إن .2
 
الصاااااااااااااااد اختيار الطب ب املعالج في  يساااااااااااااااعد (،فرخ تةاريا

املادية، م  مراعاخ حالة املريض الصاااااااااااحية لتةنب  وكلفته ،طريقة طرحه من الجساااااااااااممن حيت  ،الحيوي املالئم

 .التاد لويوي إلى الشفاءوااآلثار الجانبية 

 م  ا تشاااااااااااااااف يااااااااااااااادات  .3
 
هذه  تةاهالة فعّ جديدخ حيوية إن ظهور السااااااااااااااالالت الجرثومية املقاومة يررافق أحيانا

 السالالت.

 الصاااادات اساااتوداد ترشااايد يةب لذلك اائمة،الحيوية  الصاااادات من للعديد املقاومة الساااالالت مشاااكلة تبقى .4

 خمحددزمنية  ولفررخ ،يهاإل الحاجة عند إال تعطى وأال ،وعدد ابفراط في تناولها وبشااااااااااااااكل عشااااااااااااااوا ي، الحيوية

 .املقاومة السالالت وطال   الحساسة السالالت على يتقض  الةفعّ  وبمقادير ،وكافية للمداواخ

 املصليةاملناعية االختبارات 

  مفاهيم وأسس التفاعالت املناعيةImmunological Reactions 

ل  
ّ
يتم ل املبدأ العاد للتفاعالت املناعية في اتحاد  تفاعل( مولد الضااااااااااااد م  الجساااااااااااام املضاااااااااااااد النوعي الذي تشااااااااااااك

ب  معّقد( 
ّ
ب بطرق موتلفة،  –مولد لضاااد تةاهه، وتشاااكيل مر 

ّ
الجسااام املضااااد. ويمكن الكشاااف عن هذا املر 

  كالرراص والررس ب وغيرها...

 في  
 
اتحاد مولد لضد م  الجسم املضاد م ل تأمين الحرارخ املناسبة  الدرجة توجد بعض العوامل التي تلعب دورا

، ابنارخ، ومدخ الحضاااان. وتسااااتودد إلى جانب االختبار pHدرجة مئوية(، عامل درجة الحمو ااااة  37الفضاااالى هي 

 تةربة موازية  شاهد(، وذلك للتأ د من داة العمل وصحة النتائج. 

  ،
 
وبشااكل عاد ف ن مولد الضااد ال يتفاعل  يتحد( إال م  الجساام املضاااد، الذي التفاعالت املناعية هي نوعية جدا

 من حيت البنية والرر يب الكيميا ي.
 
 حّرض على تشكله، أو مولد  د آخر يشبهه جدا

يةب ابشاااااااااارخ إلى أنه من املكن أن تحدم تفاعالت مناعية متصاااااااااالبة بين مولدات  اااااااااد متقاربة، وهذا يؤدي إلى  

، ويحّد من فائدخ االختبار، لذا يةب التأ د من أن اطجساااااااد املضااااااادخ املتشااااااكلة في 
 
إعطاء نتائج غير دايقة تماما

، أد هي نا
 
تةة بسااابب مرض في الوال الحا ااار، طن جسااام  اااخه ما، هل هي ناتةة عن تمني  الباااخه ساااابقا

 في ذلك أهمية  بر  في تبخيه املرض. 

 بعض طرق )وسائل( االختبارات املناعية 

من أهم االختبارات املصااااااااااااالية الشاااااااااااااا عة لكو ها ساااااااااااااهلة  Agglutination Testes تعد اختبارات الرراص أو التالزن  

ل  تل أو تةم  يدعى بالرراص أثناء حدوم تفاعل اطجساد املضادخ م  
ّ
االستعماي، ومبدأ هذا التفاعل هو تشك

 م ل الجراثيم، أو يةب أن يكون مولد الضااااااد 
 
مولدات الضااااااد. ومن أجل ذلك يةب أن يكون مولد الضااااااد حبيبيا

 من حب بات 
 
 مغلفة بمولدات الضد. Latexخاملة م ل الالتكس مكونا
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تم تصااااانيعها بشاااااكل  ريات  حب بات الالتكس  حامل ملولدات الضاااااد وهي عبارخ عن مادخ البول ساااااررين تساااااتعمل 

ميكرون، وتتميمل ب مكانية تغليفها بمولدات الضاااااد بمقدار  بيرخ،  ما تساااااتطي  أن ت بل  1ياااااغيرخ اطرها حوالي 

  .75000أجساد مضادخ بكميات  بيرخ يليد عددها عن 

مباشااااااااار  ويحدم بشاااااااااكل Direct Agglutinationمن أنواع اختبارات أو تفاعالت الرراص نذ ر: الرراص املباشااااااااار  

أي بدون حامل ملولدات الضاااااااد أو اساااااااتوداد مواد وسااااااايطة، وتعد اختبارات  .بين مولد الضاااااااد والجسااااااام املضااااااااد

 عن ال
 
 Indirect Agglutinationاص املبااشاااااااااااااار. أما النوع ال ااني فهو الرراص غير املبااشاااااااااااااار رر اللمر الدموية م ااال

من الوجهة املناعية وال تقود بأي تحريض بحد  Inertفيه حب بات الالتكس  حامل وهي تعد خاملة  وتسااااااااااااااتعمل

 عن الرراص غير املباشر. (CRP)البروتين املتفاعل ، ويعد اختبار ذاتها على التفاعل املناعي
 
 م اال

  البروتين املتفاعل أو االرتكاس ي  اختبارComplex Reactive Protein (CRP) 

 Testوهماا: حسااااااااااااااااسااااااااااااااياة االختباار  بااالختباارات املنااعياة املصاااااااااااااالياةعناد القيااد تين ميةاب االنتبااه إلى نقطتين هاا 

Sensibility  .ويقصد بها القدرخ على  شف أال  مية من اطجساد املضادخ أو مولدات الضد املوجودخ في املصل

ويقصااااااااااد بها القدرخ على  شااااااااااف اطجساااااااااااد املضااااااااااادخ أو  Test Specificityأما النقطة ال انية فهي نوعية االختبار 

لدات الضااااااااااااااد النوعية واملحّددخ. أي ال يحدم تصااااااااااااااالبات مناعية م  أنواع أخر  من اطجساااااااااااااااد املضااااااااااااااادخ أو مو 

 مولدات الضد.

 في مصااااااااااال ابنساااااااااااان،  
 
ويلداد يصاااااااااااطن  في الكبد، حيت يوجد البروتين املتفاعل أو االرتكاسااااااااااا ي بكميات اليلة جدا

عياره   ميته( عند حدوم ارتكاساااااااااااات وال هابات حادخ وأذية خلوية في الجسااااااااااام. وم اي عن ذلك نذ ر: احتشااااااااااااء 

ر اطن،اااجة، ابياااابات الفيروساااية، تعضااالة القلب الحاد، بعض اطوراد الخب  ة، الذئبة الحمامية املن
ّ
شااارخ، تنو

 ال هاب الكبد الحاد وغيرها....

يشااااااااااااااير إلى مرض معين، لكنه يدي على وجود ارتكاس ما في الجساااااااااااااام يةب البحت عنه  هذا االختبار غير نوعي وال 

 من السااااااعات اطولى للمرض ليصااااال عياره إلى أعلى مساااااتو  حيت  ،باختبارات أخر  
 
ترتف   مية هذا البروتين بدءا

 .(3، الشكل  له في امة املرض

 
 .CRPالـ  اختبار الخاصة بة عد  ال(: 3الشكل )
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 العملي الجانب

  االختبار الكيفي( تراص الالتكسأو اختبار طريقة( 

  :
ً
 انتهاء صالحيته وعدم الجاهز الكشف على عمل الكاشف أوال

 ميكرون من الكاشف  الالتكس( في حقلين من الشريحة البالستيكية. 25نض   .1

ميكرون  25، ونضاااايف للحقل ال اني + Controlميكرون من املصاااال ابيةابي  25نضاااايف للحقل اطوي  .2

 .- Controlمن املصل السلبي 

 بشكل دوراني.الشريحة  وتحرك ،بالستيكي بعود خشبي أويتم امللج  .3

 داائق وتفحه. 5إلى  3تررك الشريحة ملدخ زمنية من  .4

في الحقل اطوي طنه يحتوي على اطجساااااااااد املضااااااااادخ، وعدد حدوثه في الحقل ال اني،  أو التحويااااااااب نالحظ حدوم الرراص

 وهذا يدي على أن الكاشف فّعاي بجراء االختبارات على مصل املريض.

: العمل على مصل ا 
ً
 ملريضثانيا

 ميكرون من الالتكس في الحقل. 25نض   .1

 ميكرون من املصل. 25نضيف  .2

، وتررك الشريحة   ونحركنملج  .3
 
 ( داائق.5-3دوارنيا

طبيعي في هذه الحالة  CRPإذا لم يحدم التحويااااااب فاالختبار ساااااالبي والبااااااخه سااااااليم ال يعاني من ال هابات ويكون عيار 

  والبخه مصاب بارتكاس أو ال هاب ما. حدم التحويب فاالختبار إيةابي إذاليرر مصل، أما /ملغ 5وهو أال من 

 

 

 

 جميعانتهت الجلسة ... بالتوفيق لل
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