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.بعض المضادات الحیاتیة في نمو بكتیریا حامض الالكتیك العالجیةتأثیر

غانم محمود حسن                  حامد صالح محمد              نزار فخري محمد 
العراق–جامعة الموصل –األغذیةقسم علوم –كلیة الزراعة والغابات 

الخالصة
من في ت الحیاتیة المختلفة المضادابعض تأثیرتم دراسة 

Bifidobacterium sp.وLactobacillus acidophilusو,L. plantarumوL.bulgaricus
Streptococcusو thermophilusوL. casie)Disk assay( .

٠.٢ppmو٠.١
فقد .،ملم٣٤-١٢وتراوحت أقطار المنطقة الخالیة من النمو من 

L. acidophilusكما ٠
L. bulgaricusوL. plantarumإذ

ا،٠.٤ppmعند التركیز ، على التوالي ، ملم ١٣و١٥المنطقة الخالیة من النمو لھما 
L. acidophilus لم تتأثر أي ٠أكثربعزلتیھا المحلیة والمستوردة

٠
٠.٠٢ppmو ٠.٠١

Strep. thermophilusوL. bulgaricus وL. plantarum
.Lأظھرت٠األقلالتركیز 

bulgaricusوL. acidophilus٠ا المحلیة والمستوردةمبعزلتیھ

٠كبادئات لمنتوجات األلبان المصنعة من حلیب یحتوي على بقایا مضادات حیاتیة بتراكیز مثبطة لنموھا

المقدمة
سع Alexander Flemingمنذ اكتشاف العالم 

،
. البكتریا المرضیة

 .

لعالعدید من التأثیرات الجانبیة التي  أخذ ا قف عن  تو بعد ال تى  تمر ح كما . تس

Vancomycin(Enterococci) لمضاد ا واستخدام 
.MethicillinStaphلحیوي الـا aureus

Clostridiumاألخرى
difficile)Sanders ،تساب إن . )١٩٩٩ اك

فضلإحدىالمناعة ضد المرض لجة وأ لمعا من ا
بإتباعوذلك (WHO)منظمة الصحة العالمیة 

)Stanton ٢٠٠١،وآخرون.(
دام طریقة لمعالجة المرض من دون الضرر باألحیاء المجھریة الطبیعیة الموجودة في وعلیھ فان استخ

كمصدر إضافي للتغذیة األلباناألمعاء ھو الحل األسلم ، ویتم ذلك باستخدام البكتریا العالجیة في منتوجات 
تناولھا من قبل وعند )خمیرة أو عفن بكتریا و( ر من األحیاء المجھریة والذي یحوي على واحدة أو أكث

.عن طریق تحسین نوعیة األحیاء المعویةاً مفیداً اإلنسان یكون لھا تأثیر
خالل العقد الماضي أصبح من الممكن استخدام البكتریا الصحیة في األغذیة والصیدلیات وبعض 

بكتریا الصحیة المنتوجات المستخدمة في التغذیة ، وعلیھ فقد ازداد استھالك األغذیة الوظیفیة الحاویة على ال
وبكتریا L. acidophilusفي معظم أوربا فجأة وكذلك فانھ قد انتشرت األغذیة الحاویة على بكتریا 

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٢٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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Bifidobacterium sp. منتوجاً محتویاً على ٩٠أو كالھما معاً في كل من أمریكا وآسیا حیث إن أكثر من
).١٩٩٨،Shahو Dave(البكتریا أعاله تباع بشكل أقراص أو كبسوالت 

لمعرفة مدى مقاومة وبتراكیز مختلفة من المضادات الحیویة عدةاً أنواعاستخدام إلىلبحثاھدف 
عزالت بكتریا حامض الالكتیك العالجیة المحلیة والمستوردة لتلك المضادات لغرض استخدام ھذه البكتریا 

.في المنتوجات اللبنیة 

البحث وطرائقھمواد 
مضادات الحیاتیة المختلفة في العزالت البكتیریة المحلیة والمستوردة لكل من تم دراسة تأثیر بعض  ال

.Lو.Bifidobacterium spبكتریا acidophilusوL. plantarumوL.bulgaricusوStrep.
thermophilusوL. casie باستخدام طریقة االقراص المغمورة)Disk assay(استخدمت المضادات ٠

جامعة الموصل –لتي تم الحصول علیھا من معمل األدویة في سامراء وكلیة الصیدلة واالحیویة اآلتیة 
.)مل/مایكروغرام (وبالتراكیز أدناه

تركیزهالمضاد الحیويتركیزهالمضاد الحیوي
Erythromycine٠.٠٨٠،  ٠.٠٤٠Neomycine٠.٣٠٠،   ٠.١٥٠

Cephalexine٠.١٥٠،   ٠.٠٧٥Chloramphenicol١.٦٠٠،    ٠.٨٠٠
Ampicilline٠.٠٢٠،   ٠.٠١٠Streptomycine٠.٤٠٠،    ٠.٢٠٠
Tetracycline٠.٢٠٠،   ٠.١٠٠Penicilline٠.٠١٢،    ٠.٠٠٦

للحصول على بالماء المقطر المعقمتم تحضیر تراكیز مختلفة قیاسیة من المضادات الحیویة ثم خففت 
والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمیة ) ١(جدول الوالمذكورة في ) مل/مایكروغرام(وبةالتراكیز المطل

WHO)Guptaوالحدود الدنیا المسموح كل مضاد حیوي لتأثیروتباینت التخافیف تبعا ) ١٩٩٥،وآخرون
٠بھا

MRS agarو) ١٩٥٦(وآخرونEllikerما ورد فيحسبElliker agarحضر الوسط الغذائي 
دقیقة وبردت االوساط ١٥م لمدة ◌ْ ١٢١تم التعقیم في المؤصدة على ) ١٩٦٠(وآخرون Demanـلطبقا

مل من العزالت البكتیریة ٠.١م وصبت في اطباق بتري المعقمة وتركت للتصلب ثم نقل ◌ْ ٥٠الى أقل من 
قة النشر السطحي ونشرت بطریأعالهالمذكورة والمنماة على الوسط السائلالمنشطة المحلیة والمستوردة
ملم القیاسیة ٥األقطارالترشیح ذات أقراصغمرت ٠بتري أطباقالمتصلبة في على سطح االوساط الغذائیة 

في التراكیز المختلفة من المضادات الحیویة Difco laboratoriesوالمعقمة والمنتجة من شركة 
وضع في كل طبق ثالثة اقراص بحیثاألطباقووضعت على سطح الوسط الغذائي في أعالهوالمحضرة 

للبكتریا العصویة CO2% ١٠ساعة وفي ظروف الھوائیة بوجود ٢٤م لمدة ◌ْ ٣٧وحضنت االطباق على 
باستخدام )ملم(بعد ذلك تم قیاس قطر منطقة التثبیط حول كل قرص ٠وفي ظروف ھوائیة للبكتریا الكرویة 

٠المسطرة 

النتائج والمناقشة
Guptaأظھرت األحیاء المجھ

 )١٩٩٥ ( .
٠.١

، ، ١٣، ١٢اذ ٠.٢ppmو
مستوردة ل L. acidophilus٣٤L. bulgaricusا

وھذا یت) ١(والتي كانت أكثر حساسیة بھذا المضاد الحیوي كما ھو واضح في الشكل 
)١٩٨٨ (

)RNA( أما
L. acidophilus

، ملم ٧و ٩اذ )٠.٠٠٦ppm(والمستوردة عند استخدام التركیز األقل 
) ١٩٨٨(الدلیمي وھذا یتفق مع ما وجده )  ٢(على التوالي ، وكما ھو واضح في الشكل 

الموجبة لصبغة كرا
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لجدار اً إلىالمكون الرئیس للجدار الخلوي وكذلك  ل
.) ١٩٩٠،وأمینالعاني (الداخلي للبكتریا

ة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي تتراسایكلینحساسی) ١(الشكل 

حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي البنسلین) ٢(الشكل 

،٠.٤ppmو ٠.٢
فان L. plantarumو L. bulgaricus)ملم٥(ملم ٨إلى ٦النمو من 

،٠.٤ppmاً اً 
)  ٣(،،ملم١٣و١٥المنطقة الخالیة من الن

) ١٩٨٨(تتفق مع ما وجده الدلیمي  

مستوردة:م

مستوردة:م
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كذلك . ،
Lactobacillusساللة من بكتریا ٤٦بأن واذكرنالذی) ١٩٩٨(وآخرون Charterisاتفقت ھذه النتائج مع 

مل/ ١٠
.یویین تتراسایكلین وكلورامفینیكولحساسة لكل من المضادین الح

حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي ستربتومایسین) ٣(الشكل 

) ٤(الشكل یبینو
٠.٠٨ppmو ٠.٠٤

L. acidophilus ١٣و ٢٣، ١٥،بعزلتیھا المحلیة والمستوردة
، كما على التوالي، ملم ٢٥، 

Bifidobacterium sp.وL. acidophilus في حین لم تظھر بكتریاL. bulgaricus
٠.٠٨-٠.٠٤ppm٦و٦اذ،

اسةL. plantarum،التوالي كن حس لم ت
٠.٠٤ppm٦

ملم٠.٠٨ppm١٤المضاد الحیوي عند التركیز البكتریا حساسة لھذا 
 .

أثر لم تتأي من العزالت البكتیریة كما دلت النتائج على أن
L. plantarum٠.١٥٠و ٠.٠٧٥ppm، إذ

، ، ٢٣و ١٩بلغت أقطار المنطقة
)٥.(
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حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي أرثرومایسین) ٤(الشكل 

حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي سیفالكسین) ٥(الشكل 

اسة كانتL. plantarumوStrep. thermophilus ،L. bulgaricusكما  حس
٠.٠٢-٠.٠١ppm

الم،على التوالي ، ٢٦و ١١، ٢٣و ١٤، ١٦و ١٦
٠.٠١ppm

) ٦(وكما ھو واضح في الشكل ،٠.٠٢ppmمضاد الحیوي عند التركیز العاليلحساسة لھذا ا
El-Shafeiآخر Strep. thermophilus) ٢٠٠٢( ون و

Abd-Elsalam آخرون )٢٠٠٤(و
. تجاه المضادات الحیویة أمبسلین وستربتومایسینL. acidophilusمن حساسیة بكتریا 
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حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي أمبسلین) ٦(الشكل 

أما المضاد الحیوي نیومایسین فقد أظھرت جمیع العزالت البكتیریة حساسیة تجاه
٠.٣٠٠ppmL. bulgaricusL. acidophilusو ٠.١٥٠لتركیزین المستخدمین اب

٦و ٦، ٦و ٦، ٦و ٦بعزلتیھا المحلیة والمستوردة اذ
L. plantarumوأن بكتریا ، على التوالي ، ملم 

، ملم ٢١، ٢١،المضاد الحیوي 
. ) ٧(كما ھو واضح في الشكل 

حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي نیومایسین) ٧(الشكل 
ع العزالت البكتیریة كانت حساسة بأن جمی) ٨(الشكل كما یالحظ من 

L. bulgaricusو ١.٦ppmStrep. thermophilus-٠.٨بالتركیزین المستخدمین 
و ٤٠

بأنھنستنتج من ذلك  . على التوالي، ملم ٤٠و ٤٠، ٤٠

.المستخدمة كعالج للحیوانات المریضة بمرض التھاب الضرع  
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حساسیة العزالت البكتیریة تجاه المضاد الحیوي كلورمفینیكول) ٨(الشكل 

EFFECT OF SOME ANTIBIOTICS ON GROWTH OF PROBIOTIC
LACTIC ACID BACTERIA

Hassan GH. M. H. S. Mohammed N. F. Mohammed
Food Sci. and Biotechnology Dept., College of Agric. and Forestry,

Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
The effect of different antibiotics on local and imported bacteria

Bifidobacterium sp., Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. bulgaricus ,
Streptococcus thermophilus, L. Casie has been studied by using Disk assay . All
bacteria were found to be sensitive to tetracycline at the concentrations 0.1, 0.2
ppm. The inhibition zone ranged from 12-34 mm . All bacteria except L.
acidophilus were inhibited by ampicilline . All bacteria except L. bulgaricus and L.
plantarum were found to be sensitive to streptomycine at the concentrations 0.2, 0.4
ppm . The inhibition zones were 13 and 15 mm, respectively, at concentration of
0.4 ppm . Local and imported L. acidophilus were found to be more sensitive to
erythromycine . None of the bacteria were affected by cephalexine and
chloramphenicol at the concentrations used . All bacteria showed sensitivity toward
ampicilline at concentration of 0.2ppm except Strep. thermophilus, L. bulgaricus
and L. plantarum which were sensitive to this antibiotic at the concentration of
0.1ppm . All bacteria except L. bulgaricus, local and imported L. acidophilus
showed sensitivity to neomycine at the concentrations 0.150 and 0.300 ppm . In
conclusion bacteria differed in antibiotics resistance and this must be taken into
consideration when using these bacteria as starters in dairy products processed from
milk containing residues of antibiotics with inhibiting concentrations to their
growth.
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