
 المضادات الحيوية المنتجة بواسطة البكتيريا

هناك العديد من المضاااا ال الية يل التن جنتو س ا ااامل ممامةف ممت ال من الا تة يا  

وهذ الن  كعالجال طاةل.  ن الق ةل من هذه المضا ال يستمدم كن اجو جمثةل غذائن ول

معظم هذه المضاا ال الية يل المنتمل س ا امل الا تة يا تال جيرة   اام   ن ال ائنال 

 ال اقةل. 

 Polymyxinو   Gramicidinالمنتمل س ا ااامل الا تة يا مثل المضاااا ال الية يل 

جساتمدم   Nisinو   Subtilinل جساتمدم كعال  طان سةنما سعضاالمضاا ال اال  ث مث 

لاان  حةث انها جمنف جعان ال ي م واال اااماك واالفن صااانا ل مع اال الم ا  الئذائةل 

 . والم ا  الئذائةل اال  ث القاس ل ل ت ف

مم ق سالا تة يا مع وفةن االن ول ن هنا  اانتناو   مضااا  حة ث  560هناك اكث  من 

 : سعض من هذه المضا ال االكث  اهمةل مثل 

Tyrothricin   وGramicidin  وPolymyxin . 

  

Tyrothricin  اوال   تايروثريسين 

الذث  Dubosس ا مل  1939الو  م ة  نل   Tyrothricin جاي ور يسةن جم فصال 

. من  صاااااائ  هاذه  المعزولال من الت سال Bacillus brevis رس نم  س تة ياا 

م  نال لم ارةم  ا  ةال  ناةال ساا اااا اط جاامتي كال  الياا  صاااا يال  الالا تة ياا انهاا ت

و رجال  والم ر مال ج  ن و اااامةال فن الم ةال . هاذه الا تة ياا جي ال المالجةن والن ااااا 

 م . 37ºالي ارة المث ن لنم ها 

اياام فن طاقال رقةقال من الاةاال الئاذائةال والتن  اا ة هن   5-4 ناد نم  هاذه الا تة ياا لمادة 

  Tyrothricin جااي ور يسااااةن ة ثجنم  الا تة ياا وجنتو المضااااا  الي م ق الاات ن 

.  والاذث يا   فن الاةاال س مةاال ق ة ال سةنماا القادر االكا  منام ي  ن م ج    ا ال المالياا

م  ن من  ااد  كاة  من   polypeptideه   ااديااد الااتةاادال   Tyrothricin و 

   االحماض االمةنةل وهذا الت كةب ما يعةق نااته من  ا ل الم ةل الن  ارجها.



يمب ان نتذك  أن اكا  كمةل من المضااااا  ند فصاااال هذا المضااااا  الية ث أث انل  

. ولاذلاي يماب معاام ال راخااااو المالياا وكاذلاي  الية ث م ج  ة  ا ال المالياا الا تة يال

 الماليا ناسها ال تمالص المضا  الية ث.  

 وال  ل التالن ي ضو كةاةل فصل المضا  الية ث من مزر ل الا تة يا  

 

 

 

راخااو المزر ل وال ت ل اليةل لالماليا الا تة يل     pH ل اا ل ف نوكما ه  م ضااو سا

. وسهذه الم يقل يت  اب المضاا  الية ث و اليا   HClسا اتمدام  pH 4,5يماض الن

ل ال ا اب سالت خاةو ويعامل سال ي   اليامضان لمدة صا ياالا تة يا ارناء التيمةض. 

يا الا تة يا وينتقل الن حةث يناصال فن هذا ال ق  المضاا  الية ث من  ال   اا ل 24

ل تامة   يتم فصل المي    ال ي لن من الماليا الا تة يل ويع ض المي    ال ي لن . 



حةث يت  ااااب المضااااا  الية ث   NaCl. ينقل الم كز الناجو الن مي    جي  جا يغ

Tyrothricin     .فن خ ل را ب اسةض ال  ن 

    Tyrothricinخصائص المضاد الحيوى 

لم جيرة  م قف لنم  وقاجل ل ا تة يا الم جال لم ام    Tyrothricin المضااا  الية ث

فعا  ضاد سعض المة  وسال المم ضال والتن  . ومن ممةزال هذا المضاا  الية ث انم 

 اما الا تة يا السالال لم ام ج  ن مقاومل لهذا المضا  الية ث.  ال جتير  سالانس ةن. 

 ام،  لم م جال ال وجةنال في الا تة يا جصانةف الا   Tyrothricin يعمل جاي ور يساةن

 . املم سالال الو ل نم معدوم الاعالةل جماًما ضد الا تة يا 

جها يًّا يم ن أن يؤ ي إلن آرار جاناةل  اةال جدًّا و لذلي ا اتمدام هذا المضاا  الية ث 

 .يقتص  ا تمدامم   ن اال تمدام الم ضعي

 

 Polymyxinsليمكسين المضاد الحيوى بو

جنتو    Polypeptideالا لةم ساةن ج امل مضاا ال حة يل من  ديد الااتةدال ممم  ل 

هذه .  Bacillus circulansو    Bacillus polymyxaسساالالل ممت ف لا تة يا 

 المضا ال الية يل فعالل ضد الا تة يا السالال لم ام. 

Bacillus polymyxa  ا فن والتن جمت ف فةما سةنهجنتو  دة ان اع من الا لةم سااةن

 ,Aج كةب االحماض االمةنةل الم  نل لها. وقد   ف  مساال ان اع من الا لةم سااةن 

B, C, D , E Polymyxin   . 

فن سةاال جيت ث   ن مسااااتم   الممة ة و   Polymyxinيتم انتاا  الا لةم سااااةن 

 واضافال ا  ث .الم  ك   ساالضافل الن المالح المعدنةل 

جةدا وينتو المضاااا  الية ث     Bacillus polymyxaيت ار  فن المزارع المئم رة 

. كما يم ن    Corn steep liquorفن الاةاال الميت يل   ن مساتم   منق ع الزره 

. ويعد الم  ك   والن اا من  ا اتمدام كا يتال االم نة م كمصادر اضاافن ل نةت وجةن 

 مصا ر ال  س ن المنا ال.  



- 10ن المزارع المئم رة  ال  اكا  كمةل من ال  س هةدرال يساته  ها المة  و  ف

 اااا ل. ينتو   30 -20االولن. كما يساااته ي مصااادر النةت وجةن  ال   اااا ل  15

من الزرا ل    ااااا ال 30-24حةاث يا غ ا  ن انتااجةال سعادالمضااااا  الية ث  اااا يعاا 

  ا ل.  15 – 10ويستم  االنتا   الةا لمدة 

 ن ال  س ن رم يزا   يتم فصال الا لةم ساةن سعدة ط ق . قد يمت  المضاا  الية ث  

 سعد تلي سالسةت ن او س ي   االيثايل او كي   المةثةل.  

حةث  كما يم ن ا اااتمالص المضاااا  الية ث من سةال التمم  س ي   االيزوس وسايل ل

 حمم ل ل حمم من سةال التمم   فن وج   كا يتال االم نة م.   0.25يضاف سنسال 

  الخصائص العالجية للبوليمكسين 

الا تة يااا السااااااالااال لم ام حةااث لاام جاايرة  ق ث   ن ةم سااااةن   ن يؤر  الا ل

Pseudomonas aeruginosa  وام اص   كما يساتمدم فن  ال  االلتها  السايائن

. أماا جاارة ه   ن الا تة ياا الم جاال لم ام فه  جايرة    المهاا  التناساااان واجهاا  الا لن

 .  ضعةف جدا

ولاذلاي يسااااتمادم م اهم   Fungicidalكماا أن الا لةم سااااةن لام جايرة  قااجال ل ام ياال 

 الا لةم سةن سنماح فن  ال  االكزيما وام اض الم د الام يل.  

 

 Licheniforminالمضاد الحيوى اليكينوفورمين 

هن ممم  ال من المضااااا ال الية يال التن جت  ن من  ادياد الااتةادال   الي ةن ف رمةن

تهاا   ن سةاال جيت ث   ناد  را   Bacillus licheniformisوالتن ينتمهاا س تة ياا 

   ن الكتال ام نة م.  

جاةن انهم رالرل   Licheniformins ند الاصال ال  وماج ج افن ل مضاا ال الية يل 

. والثالرل مضا ال مت اسهةن فزيائةا اال انهم   A, B, C   Licheniforminمضا ال  

 ممت اةن فن  صائصهم كمضا ال حة يل.  

 Corynebacteriumا  ن جايرة    ن ةط الثالرال مضاااااا ال لام وقاد وجاد ان   

diphtheriae   وStaphylococcus aureus  



  Cأكث  فا  ةل واقل  مةل من  A, B,  Licheniforminقد وجد أن  و 

Licheniformin 


