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 (اتدرج 10 الؤ لكل س مالحظة/ )   .الفراغات ألتاليه بما يناسبها مع ذكر المصطلحات ألعلميه إن وجدت /أمال1س     
  .-------اغلب المضادات ماعدا تجاهتغير الموقع الهدف هي إحدى آليات ألمقاومه التي تبديها البكتريا   1-
 .MICة للمضادات الحيوية بطريقة هي أفضل طرق قياس فحص الحساسية الدوائي ------- – 2
 .للبكتريا الموجبة لصبغة كرام Ca+2 مع عمليات نقل  عملة رضايتعمضاد  ------  3        

                                          . ألخليهداخل  إلىالمضادات الحيوية  من ألمثبطهوالذي يمنع وصول التراكيز Outer membrane من مكونات  ----- -4
 و   slactam -B هي إحدى آليات ألمقاومه التي تبديها البكتريا تجاه مضاداتإلى الشكل الغير فعال المضاد تحول  -5

Aminoglycosides               و   Macrolidesو ------. 
                       :    إن وجدت انسب المضادات ألتاليه إلى مجاميعها ألرئيسه والفرعية /2س       

1    - Tobramycin    -2  Cefuroxime  3- Carbencillin   Actinomycin -4    5- Aztreonam   

                                                  . Aمايناسبه من العمود  Bاختر من العمود / 3س     
                     B                                                                                    A   

1- Nocardia                                                                                       Isoleucin tRNA             
2- UPD                                                                                                  Bacitracin                 

3- D-Ala                                                                                              Toxoplasmosis            
                 -Cl                                                                                         Ala-D -Ala-D -4     

  5-Paromomycin                                                                               N-acetyl transferase     
6- Clindamycin                                                                                 Co-Trimoxazole              
7- 30S-m RNA – t RNA                                                                          Cycloserine                             

AmpC                             8- Mupirocin                                                                                
                 Vancomycin                                                                        lactamases-B -9        

            Sismicin                                          10- Filipin                                                    
 

   

          فرعين( اجب عن)            .                   Chloramphenicolارسم التركيب الكيميائي لل   A-/4س   
      -B  أماالمقاومة  أنواعتعد المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق الطفرات الكروموسومية من اخطر  : العبارة التالية ناقش 

 . األخطر المقاومة المشفر لهل بالزميديا فهي
      C-  ما الفرق بين إجراء فحص الحساسية الدوائية للمضادات الحيوية بطريقةD.D.M. .في المؤسسات الصحية عن األكاديمية

  
 

 مع أمنياتي بالنجاح  
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 الدور األول :–الفصل الدراسي الثاني  –مضادات حيوية نظري األجوبة النموذجية لمادة ال    
 

 : أجوبة السؤال األول 
   Antibiotics Miscellaneousأو المتفرقة  مجموعة المضادات المتنوعة إلىما عدا مضاد وحيد يعود  -1

 .  Antibiotic    Chloramphenicol  وهو مضاد الكلورامفينيكول
 
   Automated methods forهي الطرق اآللية في قياس فحص الحساسية الدوائية للمضادات الحيوية   -2

Antibiotic susceptibility tests      وأفضلها هي الطرق الضوئيةmethods Photometric  . 
 
  (Daptomycin)    -او يسمس بال Lipopeptide    وهو مضاد البيبتد الدهني   -3
 
  Endotoxinاو تسمى بالسم الداخلي  Lipopolysaccharides  (LPS)   كرالسطبقة اللبيد الدهني متعدد  -4

والتي تحيط  Phosphoproteinوالبروتينات المفسفرة   Phospholipidsقة الدهون الفوسفاتية   فضال عن طب
 . Peptidoglycanجميعها بالجدار الخلوي المتكون من طبقة البيبتيدو كاليكان 

 
المضادات المتنوعة أو المتفرقة(  Antibiotic     ) Chloramphenicol  مضاد الكلورامفينيكول -5

Antibiotics Miscellaneous . 
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  الثانيأجوبة السؤال : 

 :يكون تصنيف المضادات الحيوية كاألتي 

 

 المجموعة الرئيسية:      -  1
 Antibiotic classes  
 االمينوكاليكوسيداتمضادات  

Amino glycosides 
 Tobramycinالمضاد الحيوي        

 
 المجموعة الرئيسية:      -2
 Antibiotic classes  

 البيتاالكتام مضادات 
Beta- lactam antibiotics 

 سيفالوسبورينالمضادات 
Cephalosporins 

 سيفالوسبورينات الجيل الثاني
Second generation cephalosporin's 

 Cefuroximeالمضاد الحيوي 
 
 المجموعة الرئيسية:      -3  
 Antibiotic classes  

 البيتاالكتام مضادات 
Beta- lactam antibiotics 

 بنسليناتالمضادات 
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 penicillin's 
 البنسلينات موسعة الطيف 

Extended –spectrum penicillins  
 Carbencillin المضاد الحيوي    

 
 المجموعة الرئيسية:      4-     

 Antibiotic classes  
  وليبيبتايدالبمضادات 

Polypeptide antibiotics 
 Actinomycin    مضاد

 
 المجموعة الرئيسية:      -5 
 Antibiotic classes  

 البيتاالكتام مضادات 
Beta- lactam antibiotics 

 مضادات المونوباكتم
Monobactam antibiotics 

   Aztreonam  مضاد
 
 
 
 
 
 
 



 نظري  مضادات حيوية المادة :                                       جامعة القادسية           
   ساعتينالزمن :                      الكلية: العلوم           
 2017/  /    التاريخ :                 القسم : علوم الحياة           

     الدور :الثاني      االمتحانات النهائية الفصلية / الفصل                   الرابعالصف :          
 2017 -  2016للعام الدراسي 

                                                                                                                  مدرس املادة                                                                              رئيس القسم                
 فراس سرحان عبد المياحيد.  ا.م.                                                                                ا.م. د. حبيب وسيل كاظم        

 

 
  الثالثأجوبة السؤال : 

 
 

1- Nocardia                                                                 Co-Trimoxazole            

              
2- UPD                                                                              Bacitracin                

               

3- D-Ala                                                                             Cycloserine            

        
4- D-Ala- D-Ala                                                                    Vancomycin       

                    
  5-Paromomycin                                                        N-acetyl transferase   

   
6- Clindamycin                                                               Toxoplasmosis         

             
7- 30S-m RNA – t RNA                                                       Sismicin                

           

            Isoleucin tRNA        8- Mupirocin                                                   
         

    AmpC                                                                 9- B-lactamases 

 

                                          
              -Cl                                                                 Filipin              -10 
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     : الرابعأجوبة السؤال  

A            -   ارسم التركيب الكيميائي للChloramphenicol 
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      -B  خطر أنواع المقاومة أما تعد المقاومة للمضادات الحيوية عن طريق الطفرات الكروموسومية من ا : العبارة التالية ناقش

 المقاومة المشفر لهل بالزميديا فهي األخطر.
  
( تةةتم مةةن خةةالل مةةا يعةةرف بمصةةطلل جينةةات النقةةل Mutationsان المقاومةةة عةةن طريةةق الطفةةرات الكروموسةةومية    

امةا المقاومةة المرةفر لهةل بالزميةديا فهةي تنتقةل مةن خةالل مةا  Vertical transfer gene (VTG)العمودية  

وهةةذا يةةتم مةةن خةةالل ثةةالث  Horizontal transfer gene (HTG)عةةرف بمصةةطلل جينةةات النقةةل األفقيةةة  ي

( وتختلةةف  Transductionوالتوصةةيل   Transformationوالتحةةول   Conjugation االقتةةران عمليةةات هةةي 

 DNAفةي كةون االولةى ال يحةدث فيهةا أي اعةادة خلةط وراثةي او اسةتقبال  HTGعةن  VTGطريقة المقاومةة 

و تحةدث المقاومةة عةن طريةق حةدوث الطفةرة فةي الموقةع الجينةي الةذي يةتحكم بالرةكل  خارجي من خلية اخةر..

و التركيبي للمستلمات الخاصة التي يعمةل عليهةا المضةاد  إذ يةؤدي حةدوث الطفةرة فةي الموقةع الهةدف  الوظيفي

وتكمةن خطةورة هةذا قاومةة للمضةاد  إلى تقليةل إلفةة ارتبةاط المضةاد ومةن ثةم تحويةل البكتريةا مةن حساسةة إلةى م

تنقل صفة المقاومة للمضادات الحيوية مةن الخاليةا البكتيريةة األبويةة إلةى األجيةال  النوع من المقاومة في كونها

 AmpC الالحقةةة  وتحةةدث المقاومةةة الكروموسةةومية نتيجةةة الزيةةادة فةةي إفةةراط إنتةةات أنزيمةةات البيتاالكتةةاميز نةةوع

البالزميةةدات هةةي أكثةةر األسةةباب رةةيوعال لمالحظةةة التسيةةرات فةةي الحساسةةية  . امةةاالمرةةفرة بجينةةات كروموسةةومية

للمضةةادات الحيويةةة  إذ يةةؤدي اسةةتخدام المضةةادات الحيويةةة برةةكل واسةةع إلةةى انترةةار البالزميةةد فةةي العةةزالت 

السةةريرية وسةةهولة اكتسةةاب هةةذا البالزميةةد الةةذي يرةةفر لجينةةات المقاومةةة للمضةةادات الحيويةةة وترةةفر جينةةات 
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-B)القابليةة علةى تحطةيم المضةادات الحيويةه مثةل أنزيمةات البيتاالكتةاميز  ألنزيمات لهةا لمقاومة في البالزميدا

Lactamase) يزواالسةةةتل (Acetylase) واالدنيليةةةز(Adenylase)  الةةةة و يكةةةون DNA  الكروموسةةةومي ثابةةةت

مةةن جةةنس آلخةةر  إذ     و حتةةىأو مةةن نةةوع آلخةةر  نسةةبيال  أمةةا البالزميةةد  فةةيمكن إن ينتقةةل مةةن سةةاللة ألخةةر.

توسعت قابلية انتقال صفة المقاومة للمضادات الحيوية بين أنواع البكتريا التي تعيش في بيئة واحةدة  و تكةون 

المقاومة المرفر لها من قبل البالزميد أخطر من المقاومة عن طريةق الكروموسةوم وذلةم امكانيةة انتقالهةا مةن 

بعوامةل  قةال البالزميةدات بةين البكتريةا   إذ يطلةق علةى هةذم البالزميةداتجنس آلخر عن طريق احد. آليةات انت

 (Bacterial conjugation)  و تعةد طريقةة االقتةران البكتيةري.  (Resistance transfer factor) المقاومةة

انتقةال  ريوعال النتقال بالزميدات المقاومة بصورة سةريعة فةي المجموعةات البكتيريةة إذ يةتم فيهةا الطريقة األكثر

لتنةت   (Pili)البالزميدي من الخلية الواهبة إلةى الخليةة المسةتلمة عةن طريةق رةعيرات خاصةة تةدعى الةة DNAالة

ومةةةةن الطةةةةةرق األخةةةةةر. النتقةةةةال البالزميةةةةةد هةةةةي امةةةةةا عةةةةةن طريةةةةق االنتقةةةةةال العارضةةةةةي    الخليةةةةة االقترانيةةةةةة

(Transduction)  أو عةن طريةق التحةول  أخةر. و تكةون فيةه الفايروسةات واسةطة لنقةل جةزل مةن خليةة إلةى 

(Transformation).؛ إذ ينتقل البالزميد من خلية إلى الوسط ثم إلى خلية أخر   .   
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C-  الفرق بين إجرال فحص الحساسية الدوائية للمضادات الحيوية بطريقة ماD.D.M.  في المؤسسات الصحية

 .عن األكاديمية
 
 :الصحيةالمؤسسات *
 وساط والزراعة داخل كابينة الزرع ألمختبري. التتم عادة صب األ  -1
إجرال ترخيص دقيق لنوع الميكروب قبل إجرال فحص الحساسية الدوائية للمضادات الحيوية على  يتم أل -2

 مستو. الجنس والنوع.
في إجرال فحص الحساسية الدوائية  Muller–Hinton agar رعدم استخدام وسط المولر هنتون اكا -3

 يوية.للمضادات الح
 وهو ما يدعى تخفيف ماكفرالندالزرع المبارر من الطبق وعدم اجرال تخفيف للبكتريا أي تحديد حجم الالقحة  -4

 المقاومة الخاطئة قد تنت  من استخدام حجم قليل من اللقاح   أما (False sensitivity) فالحساسية الخاطئة
(False resistance) إلى  و كذلم قد يؤدي حجم كبير من اللقاح للقاح فتاٌتي من استخدام حجم كبير من ا

 .مقاومة المضاد المدروس حدوث طفرات ذاتية تؤدي إلى
االوربية  AUCASاختيار المضاد تجاة البكتريا قيد الدراسة اليكون من خالل الموسسات العلمية العالمية مثل -5
 االمريكية.  CLSIو
 
النمو يكون تقديري وعياني مثال  +++( وليس من خالل تقدير حساب النتائ  من خالل قياس منطقة تثبيط -6 

 رقمي بالفيرنيا او المسطرة .
تعطى المقاومة والحساسية للمضاد من خالل االكثر تثبيط للنمو وليس بالمقارنة مع الموسسات العلمية  -7

 العالمية 
  CLSIاالوربية و AUCASمثل  والتي تحدد قيمة قطر تثبيط النمو للمضاد الفعال تجاة البكتريا من عدمة

 االمريكية.
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 *المؤسسات االكاديمية:

 صب األوساط والزراعة داخل كابينة الزرع ألمختبري. تكون هنالم عملية تعقيم تام عند  -1
يتم إجرال ترخيص دقيق لنوع الميكروب قبل إجرال فحص الحساسية الدوائية للمضادات الحيوية على مستو.  -2

 الجنس والنوع.
في إجرال فحص الحساسية الدوائية للمضادات  Muller–Hinton agar راستخدام وسط المولر هنتون اكا يتم -3

 الحيوية.
قد تنت   (False sensitivity) فالحساسية الخاطئة تحديد حجم الالقحة وهو ما يدعى تخفيف ماكفرالند يتم -4

فتاٌتي من استخدام حجم كبير  (False resistance) المقاومة الخاطئة من استخدام حجم قليل من اللقاح   أما
 .مقاومة المضاد المدروس إلى حدوث طفرات ذاتية تؤدي إلى و كذلم قد يؤدي حجم كبير من اللقاح من اللقاح 

االوربية  AUCASاختيار المضاد تجاة البكتريا قيد الدراسة من خالل الموسسات العلمية العالمية مثل يتم  -5
 يكية.االمر   CLSIو
 
 حساب النتائ  من خالل قياس منطقة تثبيط النمو يكون من خالل تقدير رقمي بالفيرنيا او المسطرة .-6 
والتي تحدد قيمة قطر  تعطى المقاومة والحساسية للمضاد من خالل المقارنة مع الموسسات العلمية العالمية -7

 االمريكية.  CLSIاالوربية و AUCASتثبيط النمو للمضاد الفعال تجاة البكتريا من عدمة مثل 
 
 


