
                                                                                                    
                                                                                        جامعة القادسية

 مضادات عمليالمادة/                الفصلية/ الفصل الثاني ةالنهائي اتاالمتحان                      العلومكلية 
             الوقت/                         0261   -  0261   للعام الدراسي                    علوم الحياةقسم 

                                                                                                                                                                       تاريخ/ ال                                             الدور                                      
 مالحظة / لكل سؤال درجتان 

عن التضاد الحيوي الى اي درجة يبرد الوسط  ؟ وفي تجربة الكشف  microbial antagonism/ ماذا يقصد ب 6س
 الذي امامك ؟ 

التضاد الحيوي : هو احد الكائنات الحية تفرز مواد تمنع نمو احياء اخرى وهي اما متخصصة لنوع واحد او واسعة المدى 
 وهذا ما يحدث بين البكتريا مع بعضها والفطريات والطحالب 

 02يبرد الوسط الى درجة 
ميائي الذي امامك كيف يمكن التمييز بين عمله وعمل المضادات ؟ اذكر نوعان من مركبات االمونيوم / المطهر الكي0س

  الرباعية ؟
 المضادات تقتل االحياء المجهرية داخل الجسم اما المطهرات تقتل االحياء على السطوح الخارجية 

Benzylconium chloride,cetylconium chloride 

 وما اسم الوسط السائل المستخدم في هذه التجربة ؟ار حساسية البكتريا للمضادات ما اسمها ؟ / امامك طريقة الختب 3س
 mullar hinton brothاسم الطريقة التراكيزا لمضاعفة واسم الوسط المستخدم هو 

 / ما اسم الجزء الذي امامك ؟4س
 انابيب شعرية 

 وبماذا يغمر : اوالالفينول_ ثانيا مستعمرة بكتيرية 
 عاة بعض االمور ؟ اذكر اثنين منها ؟ / لتقدير حساسية البكتريا ضد المضادات ال بد من مرا0س
 عدم وجود ساللة مقاومة -0الية عمل المضاد  -6
 / ماهي صفات الجودة في المضاد الحيوي ؟ اذكر اربع منها ؟1س
 اسع من االحياءيقتل مدى و  -4رخيص الثمن  -3ليس به تاثيرات جانبية  -0سريع االنتشار -6
/ امامك مضادات حيوية تستخدم في العالج ما اهم ما يميز هذه المضادات الحيوية في العالج ؟ )اشرطة مضادات 1س

 جاهزة (
 السمية االنتقائية -6

 يميز بين الممرض والكائن -0

 يعطى حقنا او تجرعا  -3

 ه في هذه الطريقة ؟/ الشكل الذي امامك الى أي طريقة يشير ؟ وكيف يالحظ تاثير المضاد لوحد8س
 طريقة دمج المضادات الحياتية ويالحظ تأثير المضاد لوحده في نهاية كل شريط

 الرابعالصف/ 



 
 يا والفطريات للبكتر )الوقت ( / ما اسم الجهاز الذي امامك ؟ وما هي درجة الحرارة التي يضبط عليها وعدد الساعات 9س
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