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الخطة البحثية لقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية
يرتكز البحث العلمي بقسم الميكروبيولوجى بكلية الصيدلة  -جامعةة نطاةا علةى راااةا الكتشةا

مةوار نبيعيةة وو نةطاعية ل ةا تة ير

فعال على الميكروبا المختلفة التي تصيب اإلنسان بصفه خاص.
وويضا تركز الخاة البحثية للقسم على راااة ظاهرة مقاومة الميكروبا للمضارا الحيوية الشائعة االاةتخدا حيةث ون للة لةه تة ير
البي من الطاحية الصحية للمريض وويضا من الطاحية االقتصارية للفرر والمجتمع على وااس ون هذه المقاومة تةدر للةى فشةل الةدوا فةي ت ريةة
وظيفته مما يحتم البحث عن روا آخر للتصطيع واالاتخدا ويترتب على لل بالابع خسائر مارية كبيرة.
ومن ضمن اتجاها الخاة البحثية بالقسم هي :
 وبحاث فى التكطولوجيا الحيوية ولل الاتخدا الميكروبا في لنتاج موار لا قيمة حيوية تفيد اإلنسان والبيئة المحياة به.كمةةا ترتكةةز الخاةةة البحثيةةة لحةةداث الميكروبةةا الممرضةةة المختلفةةة للمةةر

وللة علةةى مسةةتو جزئيةةي للونةةول للةةى وحسةةن الاةةر

للتغلب على هذه الميكروبا .
ويمكن تلخيص التوج ا البحثية على ت ير المركبا المفصولة فيما يلي :
 )1دراسات الكتشاف مواد طبيعية أو صناعية لها تأثير على الميكروبات.
ويجةةر القسةةم راااةةا مفصةةلة علةةى تة ير المركبةةا المفصةةولة مةةن مصةةارا نبيعيةةة وو مصةةطعة كيميائيةةا علةةى الميكروبةةا المختلفةةة
ولجرا الداااا األولية إلمكانية ااتخدا هذه المركبةا لمضةارا ميكروبيةة بطفسة ا وو لضةافت ا للةى مركبةا وخةر لتحسةين فاعليت ةا وكةذا

راااة كيفية اكتساب الميكروبا القداة على مقاومةة المضةارا الحيويةة المسةتخدمة فةي عةجج األمةرا

الميكروبيةة علةى المسةتو الجزيئةي

وكيفية التغلب على اكتساب الميكروبةا المختلقةة المعزولةة مةن حةاال مرضةية فةي مستشةفيا محافظةة الغربيةة لمقاومةة المضةارا الحيويةة
المتداولة في مصر.
 )2أبحاث في التكنولوجيا الحيوية :
القسةةم معطةةى بالمقةةا األول بااةةتخدا نةةر جديةةدة للتقيةةيم الحيةةو لمضةةارا الحيويةةة الجديةةدة وكةةذا الما ةةرا والمةةوار الحافظةةة وحةةد
االهتماما الرئيسةية بالقسةم هةي التكطولوجيةا الحيويةة حيةث ون القسةم بةد فةي راااةة الةتخلص مةن الملو ةا والمخلفةا الصةطاعية عةن نرية
ااتعمال ميكروبا تحول المخلفا الصطاعية للى موار وقل اميه ووحيانةا مةوار يمكةن ااةتخدام ا فةي الصةطاعة وكةذا راااةة الطشةان البيولةوجي
لبعض الميكروبا وااتخدامه في لنتاج موار تدخل في الصةطاعا المختلفةة واألرويةة مثةل المطظفةا الصةطاعية وبالفعةل تةم التونةل للةى نتةائ
جيدة وجاا راااة هذه التفاعج على المستو الجزئي.
 )3دراسة مقاومة الميكروبات المضادات الحيوية :
يجر القسم ويضا راااا على الغشا الحيو للبكتريا االبة وموجبة الجرا وت ير التوفيقا المختلفة من المضارا الحيويةة عاليةه
كما يتم راااة التفاعج البيولوجيةة التةي قةد تحةدث بةين المضةارا الحيويةة المختلفةة واألرويةة مثةل ورويةة الضةغم والسةكر ومضةارا الةتجلم
والفيتاميطا وبخانة للا ما تزامن تطاول المريض ل ذه المضارا الحيوية مع وحد هذه األروية وت ير لل على حسااية الميكروبةا المختلفةة
ل ذه المضارا الحيوية وجاا اآلن راااة ميكروبيولوجية على مر

السةرنان فةي مع ةد األواا باطاةا فةي محاولةة إليجةار وفضةل نةر

عججية لعجج م من الميكروبا المختلفة والتي يرتفع معدل اإلنابة ب ا بالطسبة ل دال المرضى.

مصادر التمويل :
 )1المصروفا الداااية للاجب المسجلين من الخااج.
 )2التقد للمشروعا التطافسية.
 )3الجدول الزمني والمخرجات
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دراسات الكتشاف مواد طبيعيةة أو صةناعية لهةا تةأثير  1ماجستير
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غير الميكروبات.
 تة ير المركبةةا المفصةةولة مةةن مصةةارا نبيعيةةةوو مصطعة كيميائيا على الميكروبا .
 راااة كيفية اكتساب الميكروبا القداة علىمقاومة المضارا الحيوية المستخدمة في عجج
األمرا الميكروبية.
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أبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية.
 بااتخدا نر جديدة للتقييم الحيو لمضاراالحيوية الجديدة وكذا الما را والموار الحافظة.
 راااة التخلص من الملو ا والمخلفاالصطاعية عن نري ااتعمال ميكروبا تحول
المخلفا الصطاعية للى موار وقل اميه.
 راااة الطشان البيولوجي لبعض الميكروباوااتخدامه في لنتاج موار تدخل في الصطاعا
المختلفة.
دراسة مقاومة الميكروبات المضادات الحيوية.
 راااا على الغشا الحيو للبكتريا االبةوموجبة الجرا وت ير التوفيقا المختلفة من
المضارا الحيوية عاليه.
 راااة التفاعج البيولوجية التي قد تحدث بينالمضارا الحيوية المختلفة واألروية مثل وروية
الضغم والسكر ومضارا التجلم والفيتاميطا .
 -راااا ميكروبيولوجية على مر السرنان.
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