
  Classification of antibioticsتقسيم المضادات الحيوية 

 بارات كما يلى :تم تقسيم المضادات الحيوية بناء على عدة اعت

 تقسيم المضادات الحيوية على أساس تأثيرها على خاليا الميكروبات الحساسة  -1

 تقسيم المضادات الحيوية على أساس مدى تأثيرها على المجاميع الميكروبية -2

 تقسيم المضادات الحيوية على أساس الكائنات المنتجة لها  -3

 

 لى خاليا الميكروبات الحساسة أوال: تقسيم المضادات الحيوية على أساس تأثيرها ع

و    Penicillinsمضادات حيوية تمنع تكوين جدار الخلية ومنها البنسلينات  -1

 . Cephalosporinالسيفالوسبورين 

 Albomycinمضادات حيوية تعمل على اختالل وظيفة الغشاء السيتوبالزمى مثل    -2

 . Ascosinو 

 وى لالحماض النووية ومنها :مضادات حيوية تعمل على وقف التخليق الحي -3

  Canamycinو   Actinomycinمثل  RNAمضادات حيوية تمنع تخليق  -أ

 . Neomycinو 

    bruneomycinو   Sarcmycin  مثل     DNAمضادات حيوية تمنع تخليق   -ب

مضادات حيوية تمنع تخليق القواعد النيتروجينية البيورينية والبريميدينية مثل -4

Sarcmycin   وDecoinin  . 

مضادات حيوية تمنع تخليق البروتين  مثل التتراسيكلين والكلورامفينيكول  -5

 والريثروميسين 

 . Neomycin  و    Canamycinو 

 Oligomycins و  Antimycins  مضادات حيوية تعمل على وقف التنفس مثل    -6

. 

 Oxidative phosphorylationمضادات حيوية تمنع الفسفرة التأكسدية  -7

 .Oligomycin و   Valinomycin و  Gramicidins     ل مث



مضادات حيوية توقف التمثيل الغذائى للمواد الغذائية مثل بعض المضادات الحيوية   -8

المنتجة بواسطة بعض االكتنوميستات والفطريات حيث تمنع التمثيل الغذائى لالحماض 

 االمينية والفيتامينات واالحماض النووية. 



 ادات الحيوية: إنتاج المض

 Penicillinان اول مادة كيميائية استتخدم  ىى العال  كمضتاد حيوى هى البنستلين 

   1928سنة   Alexander Flemingوكان ذلك من اكتشاف العالم البريطانى 

واستتتعمل البنستتلين بنجال خالل الحرب العالمية الثانية ىى عال  المراتتى والجنود  

مراض المعدية المتستتتببة عن البكتيريا الموجبة  الجرحى والمصتتتابين من التلوا واال

 لجرام.  

من اكتشتتتاف   1945عام   Waksmanثم تمكن بعد ذلك العالم االمريكى واكستتتمان 

 Streptomycesالمضتتتتاد الحيوى الثتانى وهو االستتتتتربتومتايستتتتين والتذى تفرز  

griseus  ثير  ذو  ويستتخدم هذا المضتاد اتد البكتيريا الموجبة والستالبة لجرام الن تأ

وبعد ذلك توال  اكتشتتاىات المضتتادات الحيوية مثل   wide spectrumمجال متستتع 

 التتراسيكلين والنستاتين وغيرها.

ومنذ بداية محاوالت انتا  البنستلين  بالتخمر ىى اوائل االربعينات من القرن المااتى 

 ىقد اخذت تكنولوجيا التخمرات ىى التطور المستتتتمر وبشتتتكل ستتتريع وقد  تتتمل هذا

التطور تحستتتتين ىى بياتتات الطرر وتطور ىى لرو عطل وانتختتاب الستتتتالالت 

الميكروبية المناستبة وتطور لرو التخمر باستتخدام المطارر المغمورة وانتا  اجهطة  

 التخمر المطوددة بكل وسائل التحكم وتطور لرو استخالص وتنقية نواتج التخمر.  

تطايتد انتتا  البنستتتتلين كمثتال كمثتال   ونتيجتة لهتذا التطور ىى تكنولوجيتا التخمرات ىقتد

ىى  1982االف لن عام  10الى حوالى  1943كجم عام  1,8النتا  المضتادات من 

 الواليات المتحدة ىقط.  

مطودة   3م 100وتعتمد اقتصتاديات االنتا  على استتعمال مخمرات ال تقل ستعتها عن 

 فاءة.باالت تحكم بالغة الدقة مع استخدام اجهطة استخالص عالية الك

المضتادات الحيوية عبارة عن مواد كيميائية عضتوية من ا تل حيوى وهى قادرة ىى 

تركيطاتها المنخفضتتة على وقف نمو كائنات اخرتبتثبيط نموها او بقتلها.والمضتتادات  

الحيويتة هى نواتج تمثيتل غتذائى النوار عتديتدة من الميكروبتات ومن اهمهتا البكتيريتا  



النمو اللوغتارتمى للميكروبتات تقوم تلتك الميكروبتات   والفطريتات. ىبعتد ان ينتهى لور

 بتخليق المضادات كفضالت من نواتج عمليات الهدم االيضى.  

تتباين الميكروبات ىى تكوينها للمضتتتادات الحيوية. ىبعض الميكروبات تستتتتطيع ان 

الذى يفرز    Aspergillus fumigtusتفرز اكثر من نور من المضتتتادات مثل ىطر 

fumigacin , fumigatin , gliotoxin    كما ان هناك مضتتتادات حيوية يفرزها .

 اكثر من ميكروبمثل البنسلينالذى يكونه كل من:

 Penicillum notatum, P. chrysogenum , Aspergillus flavus 

وتعتبر البنستلينات والتتراستيكلينات من أكثر المضتادات استتعماال ىى الطع العالجى . 

بانخفاض ستتميتها حيث يقتصتتر تأثيرها الفارماكولوجى على  حيث تتميط البنستتلينات

 منع تكوين جدار الخلية البكتيرية وليس لهتأقير على الخاليا الحيوانية.  

اما التتراستتتتيكلينتات ىيتركط تأثيرها ىى التتداخل ىى االنحمتة الحيوية ىى الخليتة ومنع   

كيطات اعلى على بروتين  تكوين بروتين الخلية البكتيرية ولها ايضتتتتا نفس التأثير بتر

 الخاليا الحيوانية . ولذلك تكثر اعرااها الجانبية عند استخدامها ىى العال .  

 انتاج البنسلين:

تستتتتتختدم الكتائنتات الحيتة ىى انتتا  المضتتتتادات الحيوية وتختلف الطرو الصتتتتنتاعيتة  

المستتتتخدمة ىى االنتا  باختالف المضتتتاد الحيوى المنتج. والشتتتكل التالى يواتتت   

 ت انتا  البنسلين.  خطوا

 



 
 

 ويراعى ما يلى عند انتا  البنسلين

 البيئة   -أ

و الكتوز    corn steep liquorتستتتتتخدم بياة تحتوى على ستتتتائل منقور الذر   

    20  زيت  نبتاتأ أو حيوانأ.  Precursorsوامالل معتدنيتة ومواد اخرى ممهتدة 

 لمخمر.  وتخلط البياة وتعقم وتبرد وتضخ ىى ا 5,5على   pHويضبط ال 

ووجتد انته من بين مصتتتتتادر الكربون المستتتتتختدمتة ىأ بياتة التخمر وجتد أن  •

الالكتوز هو األىضتتتتل لتخليق البنستتتتلين وهذا يرجع للأ أن الفطر يستتتتتهلك  

الالكتوز ببطأء مقارنة بمصتتتادر الكربون األخرى مثل الجلوكوز حيث يبقى  

لبنستتتتلين ىأ البياتة  الالكتوز ىأ البياتة لوال ىترة التخمر وعنتدمتا يبلن لنتتا  ا

  40-30أقصتى حد له. أما الجلوكوز ىننه يستتهلك بسترعة حيث يستتهلك خالل 

 أيام  6ساعة ىأ حين يستهلك الالكتوز ىأ 

أيام. لال أنه يمكن استتتبدال   7-6 وقد وجد أن أعلى لنتا  للبنستتلين يمكن تحقيقه ىأ

ستكروز والجالكتوز  الجلوكوز وال الالكتوز بمواد كربوهيدراتية ستهلة التمثيل مثل

الكربوهيدراتية ستهلة التمثيل   مع مراعاة لمداد البياة بهذ  المواد والطيلوز أو النشتا

   .لوال ىترة التخمر

 



 :وقد وجد أن الزيت المضاف للبيئة له عدة فوائد

ن عندما يتم   • الطي  يستاعد على للالة مدة حيوية الميكروبات ىأ البياة خصتو تا

 1حتوى النيتروجينأ ىأ البياتة بحيتث ال يقتل عن الحفتاظ بتاستتتتتمرار على الم

 مجم/مل.

ن للى مخمرات لنتا  البنستتتلين منع   • ومن ىوائد لاتتتاىة  الطيوت النباتية أيضتتتا

تكون الرغوة. وقد وجد أن لاتتتاىة زي  بذور عباد الشتتتمس للى بياة التخمر  

ن ال تؤثر على لنتتا  البنستتتتلين. أمتا لذا زاد التركيط ع %1بكميتة ال تطيتد عن 

ذلك ىنن المحصتتتول الناتج من البنستتتلين ينخفض بشتتتدة.وهذا التأثير الستتتام 

للطيوت ربما يكون غير مبا تر حيث قد يرجع للى لعاقة انتشتار األكستجين ىأ 

خاليا الميستتتليوم نتيجة تكون غشتتتاء من الطي  يفصتتتل جدر الخاليا عن بياة  

 التخمر المحتوية على األكسجين.

 

: هو محلول داكن اللون متخلف ثتانوى ىى corn steep liquor* منقور التذر  

مادة  تلبة  %50. وبه حوالى 4الخاص به   pH تناعة النشتا من الذر  . ويبلن ال

ويستتتعمل ىى الصتتناعة بعد تعديل تركيبه وتر تتيحه كمصتتدر للكربون حيث به  

نتروجين ىى  تتتورة احماض امينية وببتيدات. كما   %4-3جلوكوز و  %6حوالى 

در للمواد المنشتطة للنمو مثل ىيتامين ب المركع وعموما يعتبر ستائل  انه يعد مصت 

 منقور الذر  اىضل المصادر الغذائية النتا  المضادات الحيوية.

: حيتث يضتتتتتاف الى البياتة مواد ممهتدة  مهياتة   Precursors* المواد الممهتدة 

د وبذلك  لتخليق المنتج المطلوب. ىهذ  المواد تعمل كنقطة بداية ىى تكوين المضتتتتا

 تشجع الفطر على زيادة انتا  البنسلين. ويوجد من هذ  المواد عدة مركبات منها:

 Phenoxy acetic acid  و phenyl acetamide  و phenyl acetic acid 

 ويؤثر نور المادة الممهدة المضاىة للبياة على نور البنسلين المتكون.  

 

 



 الفطر وتجهيز اللقاح –ب 

ذات قدرة   Penicillum chrysogenumنتخبة من ىطر تستتتخدم ستتاللة نقية م 

 عالية ىى االنتا .  

ولتجهيط اللقال ينقل الفطر من االجار المائل الى بياة نخالة القم  وبعد التحضتتين  

ينقتل معلق جراثيم الفطر الى وعتاء معقم بته بياتة التخمر وبتذلتك يتكون اللقتال التذى 

نع التلوثاثناء تجهيط اللقال واثناء  يستتتتعمل ىى تلقي  المخمرات ويجع مراعاة تج 

 التخمر.

 جـ تلقيح بيئة المخمر واالنتاج:

من حجمهتا ويتم االنتتا  بطريقتة المطرعتة المغمورة  %5تلق  البياتة بتاللقتال بمعتدل 

مع التهوية بهواء مضتتغول معقم مع التقليع خالل ىترة التخمر ويتم التخمر خالل  

 م .27º- 22عدة ايام على درجة 

المطرعة المغمورة هى المستتتتتعملة االن  تتتتناعيا ىى االنتا  ىهى تعطى  لريقة 

كميات اكبر من البنستتلين ىى زمن اقصتتر وتحتا  لمستتاحات ومعدات اقل مقارنة  

بالطرو الستطحيةالتى كان  متبعة قديما ىى االنتا . والشتكل االتى يبين التغيرات  

 البيوكيميائية التى تحدا بالمخمر اثناء االنتا .  

 

  



 تجميع البنسلين الناتج -د

بعد انتهاء التخمر تر ت  المطرعة لفصتل الميستليوم ثم يؤخذ الرا ت  ويستتخل   

منه البنستتتلين بالمذيبات العضتتتوية ثم ينقى بالترستتتيع وتعاد االذابة والترستتتيع  

 والتر ي  ويركط البنسلين ويبلور ويجفف ويعبا ويسوو.  

 

ــو  على أعلى ــلين والواـج    العواـم  الت  تدد  للى  الحوــ اج من البنســ لنـت

 مراعاتها ه :

 النمو الغطير للميسليوم. •

 اإلمداد الكاىأ للبياة بالمواد الغذائية واألكسجين. •

 مناسع لكل مرحلة من مراحل اإلنتا . pHأن يكون الت •

اإلمتداد بتالمواد الكربوهيتدراتيتة المنتاستتتتبتة حيتث أنته أثنتاء نمو الفطر يجتع أن  •

ربون ستتتتهتل التمثيتل أمتا أثنتاء التخليق الحيوى  تحتوي البياتة على مصتتتتدر ك

للبنستلين ىيجع أن تحتوي البياة على مصتدر كربون يستتهلك ببطأء وذلك أما 

 باستخدام الالكتوز أو بنااىة الجلوكوز أو سكر أخر على ىترات.

 مناسبة لتكوين السلسلة الجانبية.  Precursorيجع توىير مادة ممهدة  •

 

  :خواص البنسلين واالستعما

 البنسلينات عبارة عن امالل  وديوم أو بوتاسيوم لحمض

 6-amino-penicillanic acid    نواة البنستلين . وتختلف البنستلينات ىيما بينها 

حستتتع نور مجموعة االستتتايل المكونة للستتتلستتتلة الجانبية للحمض. ويحدد هذ  

اىة الى بياة  المضت  Precursorالستلستلة ىى البنستلينات الطبيعية نور المادة الممهدة 

التخمر. وقتد امكن بتالمعتالجتة الكيميتائيتة للبنستتتتلين النقى النتاتج من التخمر تغيير  

محموعة االستتتتايل وانتا  انوار جديدة من البنستتتتلينات ذات اهمية عالجية كبيرة  

 مثل االمبسلين.  



عموما ىاننا نجد ان البنستلين المنتج بالتخمر عبارة عن خليط من ستتة انوار وذلك  

ور الستتتلستتتلة الجانبية لنواة البنستتتلين . اهم هذ  االنوار بنطيل البنستتتلين حستتتع ن 

Benzyl penicillin  واسمه الشائعPenicillin G   . 

 amino-penicillanic acid-6والشتكل التالى يوات  نواة البنستلين االستاستية  

والستالستل الجانبية التى تختلف من نور الخر وتعطى لكل نور مميطاته الخا تة. 

 يستعمل حقنا تح  الجلد او ىى العضل وينتج بالتخمر Gال بنسيلين مث 

يستتتتتعمتل عن لريق الفم النته مقتاوم لتتأثير حمواتتتتة المعتدةوينتج   Vبنستتتتيلين 

بالتخمر. المبيستتلين يستتتعمل عن لريق الفم النه مقاوم لحمواتتة المعدة وهو ذو  

 مجال واسع وينتج بالتخليق الكيماوى.

 

 
 

 


