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Diffusion Test or Antibiotic sensitivity testt or Sensitivity tes 

 اختبار الحســــاسية

 يات  ماا وعاادة ، الحيوياة بالمضاادات للعاج  الحياة الكائناات تعرض مدى لتحديد مختبرية طريقة هي   

 فاي نجاًحاا األكثار سايكو  الحيوياة المضاادات ما  أي لتحديد الحيوية المضادات حساسية اختبار إجراء

الحساساية ألي عللاة بكتيرياة  قياا  هو ذلك من الهدفأي ان  .الحي الجس  في البكتيرية العدوى عج 

 .الحيوية المضادات م  لمجموعة

  

 Methods of Antimicrobial Susceptibility Testing اتطرق قياس حساسية المضاد للمايكروب

 

 .نظاا  كا  فاي المطبا  المبادأ اعتماداً علاى أنواع إلى للميكروبات المضاد الحساسية اختبار طرق تنقس 

 وتشم  :

1-  Diffusion(انتشار) & Dilution(تخفيف) : E-Test method 

2-  Dilution(تخفيف( : Minimum Inhibitory Concentration( المثبطالحداالدنى لتركيل)  

3-  Diffusion (انتشار): Kirby-Bauer method( االقراص طريقة انتشار ) 

 

 :The theory of zone formationنظرية تكوين منطقة التثبيط  

 ورق ماا  صاارير قاارص وضاا  ياات  سااطا االكااار ، حياا   علااى القاارص حساسااية اختبااارات إجااراء ياات 

 بعاال  بالفعا  تلقيحا  تا  ارأكا طبا  ساطا علاى ، الحيوياة المضادات م  محددة بكمية محم  ، الترشيا

 حيا  ، تركيال تدر  طول على ، ارأك إلى القرص خار  الحيوي المضاد ينتشروبهذه العملية  البكتيريا

 الساجلة كانا  إذافا. درجاة مووياة  37 عناد درجاة حارارة (سااعة 18-16 لمادة) االطبااق تحضاي  يت 

 .القرص حول( نمو بدو ) تثبيط منطقة فستحدث ، الحيوية للمضادات حساسة الجرثومية

 ذلك في بما العوامل من عدد على يعتمد المنطقة قطر

 القرص داخ  الحيوية المضادات كمية -1

 الحيوية للمضادات البكتيريا حساسية درجة -2

 الخواص الفيزيائية والكيميائية للمضادات الحيوية -3

 عمق االكار )ملم ( - 4

 (.يتطلب نمو نصف متمو ) الوسط  في البكتيريا تركيل -5
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 اساتناًدا مقااو  أو حساا   الحاي الكاائ  إ  عا  التساجي   ويات  ، باالملليمتر تثبايط مناط  قطر قيا  يت 

 ماا عاادة أنا  القارص اختبار عيوب م (. مقاومة=  >18mm المثال سبي  على) توقف النمو نقاط إلى

 ساسي.اال ار  االكطب على أقصى بحد حيويةال مضاداتم  ال أقراص ستة وض  فقط الممك  م  يكو 

 

 وشااك  اللوغاريتميااة العجقااة هااي تثباايط منطقااة وقطاار الحيويااة المضااادات تركياال بااي  العجقااة 

 كما هو موضا ادناه  .مستقي  خط يأخذ المنحنى
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 Factors that affecting in the results of theالعوامل التي تؤثر على نتائج اختبار الحساسية  

sensitivity test: 

 يكةون أن يجة . تحضةيرال عنةد Müeller-Hinton agar وسة ( PHدرجةة حموضة) ) -1

 الةرمم كةان إذا ، الغرفةة حرارة درجة في 7.4 و 7.2 بين االكار الحموضة درجة  متوس 

 ، المثةةا  سةةبي  علةة ) فاعليةةةال فامةةدة األدويةةة بعةة  فسةةتبدو ، للغايةةة منخفًضةةا الهيةةدروجيني

aminoglycosides )، سةةبي  علةة )  مفةةر  نشةةا  لهةةا األخةةر  بعةة  االدويةةة بينمةةا 

ان تظهةةر  فةةيمكن ، جةةًدا مرتفًعةةا الهيةةدروجيني الةةرمم كةةان إذا(. tetracyclines ، المثةةا 

 .معاكسة تأثيرات

 أو( مئويةة درجةة 35) حاضةنة فةياال بةاق  وضة  يج  ، مباشرة االستخدام مب : الر وبة -2

بدرجةةة حةةرارة الغرفةةة وتكةةون اال بةةاق مفتوحةةة جزئيةةا حتةة  تتبخةةر  Hoodوضةةعها فةةي 

(. دميقةة 30 إلة  10)  الر وبة الموجودة عل  سة   ال بةق وعةادة تسةتغرق اةذط الخ ةوة

 سةة   علةة  الر وبةة مةةن م ةةرات ظهةور عةةدم يجة  ولكةةن ، ر ًبةةا السة   يكةةون أن يجة 

 .اال باق تلقي  عند بتري  بق أغ ية عل  أو  الوس

  ريةقعن   مثالية النتائج عل  الحصو  يتم ما عادة:  Inoculum density اللقاح كثافة -3

 .القياسي  McFarland  أنبو  مقارنتها م  

 درجةةة فةةي  البكتيريةةة سةةةلةبال زرعهةةا بعةةداال بةةاق  تركةةت إذا: القةةرص اسةةتعما  توميةةت -4

اسةتعما   مبة  البكتريةا تكةاثر يحةد  فقةد ، القياسةي الومةت مةن أ ةو  لفترات الغرفة حرارة

 سةةةلة عةةن تسةةجي  إلةة  يةةيدي ومةةد المن قةةة م ةةر فةةي انخفةةا  إلةة  اةةذا يةةيديف األمةةراص

 .للمضاد مقاومة أنها عل  حساسة

 للنمةةو مئويةةة درجةةة 37 عنةةد عةةادة الحساسةةية اختبةةارات تحضةةن: الحضةةانة حةةرارة درجةةة -5

 منةا ق وتنةتج.  الفعةا  للنمةو الةةزم الومةت تمديةد يةتم الحةرارة درجةة خف  تم إذا. األمث 

 .حساس للمضاد بأكمل) الوس  بدوفي  المرتفعة الحرارة درجات في أكبرتثبي  

 ساعة 18 و 16 بين تتراوح حضانة فترة التقنيات معظم تعتمد: الحضانة فترة -6
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عدد المضادات المستخدمة لةختبار كثيةرة  كان إذا: الحيوية المضادات أمراص المسافة بين -7

 سم او االفض  . 14الق ر يكون ،  بقين او اكثر فان 

 -طريقة العمل :

 تحضير وس  المولر انتون اكار الذي يستخدم في اختبار الحساسية . -1

ساع) يستخدم لةختبار ويقارن م  محلةو  ماكفرالنةد  48-24عالق بكتيري محضن لمدة  نأخذ -2

McFarland  (0.5)القياسي 

عةدد تقريبةي  إلع ةا القياسةي يسةتخدم  محلو  ماكفرالند او محلةو  ثابةت العكةورة -مالحظة :

1.5)للنمو الجرثومي مقدارط ) ×  خلية / مليلتر.  108

ويةتم ازالةة السةوائ  الزائةدة مةن المسةحة عةن توض  مسحة الق ةن المعقةم فةي العةالق البكتيةري  -3

  ريق الضغ  وتدوير الق نة داخ  االنبو  فوق مستو  السائ  .

 للحصو  عل  نمو منتظم.تخ   المسحة بثة  اتجااات عل  س   اكار المولر انتون  -4

 دمائق تقريبا 5نترك اال باق تجف لمدة  -5

معقم او موزع امراص وتوض  االمراص المشبعة بتركيز ثابت من المضةاد علة    يستخدم ملق -6

 متساوية. بأبعادس   االكار 

 ساع) 24لمدة  37ن بدرجة تحض -7

 .حو  القرص بالمس ر بالمليمتر المتكونةيتم مياس ام ار التثبي   بعد التحضين -8
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