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مضادات حیویةإنتاجعلى الداخلیة المكونة للسبورات الخیطیة و العصویةأنواع البكتریابعض قدرة
أوس إبراھیم سلیمانإسراء غانم حازم السماك

العراق–جامعة الموصل / كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة 

الخالصة
ریا المكونة للسبورات البكتولخیطیةالبكتریا امنألنواعمن التربة تابعة عزلة) ٣٥(درست قدرة 

Thermoactinomyces intermediusوThermoactinomyces vulgarisلألنواعالعائدة الداخلیة و
Bacillusو mycoidesوPaenibacillus spp.على إنتاج مضادات حیویة ضد بعض األنواع البكتیریة

Corynebacteriumالموجبة لصبغة كرام spp. وBacillus cereusوStaphylococcus aureus
subsp. Aureusالسالبة لصبغة كرام وKlebsiella oxytocaوKlebsiella spp.وProteus

mirabilisوPseudomonas aeruginosa. ت اعطت اعلى فعالیة عزالفصل المضاد الحیوي من ثالث
Paenibacillusتابعة للنوععزلتینضد االنواع قید الدراسة ،  spp.تابعة للنوعوعزلةB. mycoides

و استخلص )UV(األشعة فوق البنفسجیة حددت البقع باستخدام إذ. باستخدام كروماتوكرافیا الطبقة الرقیقة
مقارنة UVبالـ و طیف االمتصاصRunning Factor(Rf(الجریان المضاد من البقع و قیس معدل

Paenibacillusللنوع التابعة عزلةالأظھرت.بالمضادات القیاسیة spp.Rf =امتصاصیة وأعلى٠,٤٢
عزلةبینما أظھرت الTetracyclineالمضاد تابع لمجموعة أنمما یدل على ٢٠٠= ألموجيالطول عند

المضاد تابع لمجموعةأنمما یدل على نانومیتر ٢٠٠وطول موجي ٠,٨٧=Rfنفسھلنوعلالثانیة التابعة 
β-Lactameالتابعة للنوععزلةلاوأظھرتB. mycoidesRf =مما نانومیتر ٢٠٠وطول موجي ٠,٦٣

ربما الفصل قد یعود عند من بقعة أكثرظھور إنأیضاً یدل على ان المضاد المنتج تابع لمجموعة بیتا الكتام
جة ألكثر من نتقد تكون البكتریا مإذالمضاد واسع الطیف أنأوأخرىالبكتریا لمؤیضات ثانویة إنتاجإلى

النوع عزالتوThermoactinmyces intermediusأظھرت العزالت التابعة للنوع ،مضاد حیوي
Thermo. vulgarisتأثیراً ضعیفاً في األنواع قید الدراسة.

المقدمة
اوالھوائیة أوھوائیة BacillusوPaenibacillusجنسي أفرادإن 
بع جزيءعتماداً إاخلي وللسبور الد اسة تتا إلىتعود Paenibacillusجنس أفرادفان 16sRNAعلى در

PaenibacillaceaeBacillaceaeBacillusو
Thrmoactinomycesاو

لھوائي واالرضي وا
Dipicolinic)Prescott ، ٢٠٠٥وآخرون (.

فة عائدة عزالتسجلت  إنتاجألنواعمختل
إلمجمالمنتجةPaenibacillus polymyxaالنوع 

Polymxin, Gatavalin, Fusaricidin, Gavaserin and Saltavalin)Seldin
) ٢٠٠٤و آخرون ، Reynaldiو ١٩٩٩وآخرون ، 

BacillomycinوPolymyxin
BacillusوPaenibacillus)Chung ، ٢٠٠٠و آخرون(.

مضادة إنتاجعلى عن قدرتھافضالً Thermoactinomycesامتازت البكتریا الخیطیة المحبة للحرارة  اد  مو
.)٢٠٠٣و آخرون ، Lemriss( مواد مضادة للسرطان بإنتاجھا للبكتریا 

إن
.Staphالنوع أفراد، تمتاز للمضادات الحیویة  aureus subsp. aureusإذ

نسانالمخاطیة األغشیةالجلد والجراثیم طبیعیة التواجد على تعدشدةالمختلفة إصاباتإلىوتؤدي لإل من و
(Nosocamial infection)

٢٠١٠/ ٨/٢و قبولھ ٢٨/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

Staph. aureusسالالتمن % ٨٠ subsp. aureus ومشتقاتھالبنسلینللمضادات الحیویة منھا
OxacillinوMethicillinفي من عدوى المستشفیات المعزولة ھذا النوعالتمن سال% ٤٥أظھرت
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Methicillinلمضاد الحیوي ازیادة في مقاومة العالم أنحاءمختلف  (MRSA) مقاومة أظھرتوكذلك
ومنھا النوع Bacillusجنس أنواعأغلب إن .)٢٠٠٦و آخرون ، Vancomycin (VRSA))Jrللمضاد 

Bacillus cereusخاصةیلیناتامتازت بمقاومتھا للبنسAmpicillinوAmoxicillin
و آخرون ، Brooksو ٢٠٠٥، الطائي(المسببة منھا لعدوى المستشفیاتالسیماوCephalosporinsو

٢٠٠٧(.
المعزولة من حاالت االنتھازیة الممرضةCorynebacteriumجنس أفرادالعدید من اظھر لقد 

لإلنسانالجھاز التنفسي العلوي الجلد وبیعیة التواجد علىطالالفلوراالتي تمثل جزء من مرضیة مختلفة و
Klebsiellaالنوع أفرادامتازت.)٢٠٠٦السماك ، ( PenicillinوAmpicillinللـمقاومة spp.

المسببة لعدوى المستشفیات والمعزولة من الحروق والجروح بمقاومتھا Proteus mirabilisوالنوع 
TetracyclineوCefotazidime, ًالنوع عن سالالتفضالPseudomonas aeruginosa المقاومة
).٢٠٠٥الطائي،( ImipenemوCiprofloxacinللمضاد الحیوي 

الحاجة الملحة الستخدام مضادات حیویة جدیدة وولزیادة مقاومة البكتریا الممرضة للمضادات الحیویة 
.اع بكتریة مكونة للسبورات الداخلیةانوتشخیص مضادات حیویة منتجة من فصل وارتأت الدراسة 

مواد البحث و طرائقھ
ThermoactinomycesوBacillusلألجناستابعة عزلة٣٥استخدمت:األحیاء مجھریة

قدرتھا على لدراسة)٢٠٠٨, السماك(في دراسة سابقةمشخصةالوالمعزولة من التربةPaenibacillusو
Corynebacteriumكرامالموجبة لصبغةبكتریالمن اأنواعمضادات حیویة ضد إنتاج spp.وBacillus

cereusوStaphylococcus aureus subsp. aureusوالسالبة لصبغة كرامKlebsiella spp.
اعتمادا على طریقة Pseudomonas aeruginosaوProteus mirabilisوKlebsiella oxytocaو
)Waksman ،بشكل خط مستقیم وسط الطبق األنواعلقحت إذ ) ٢٠٠٦(المحورة من قبل السماك)١٩٦٧

ثم Thermoactinomycesكلیسرول لتنمیة العزالت التابعة لجنس % ٢الكار الصویا المضاف لھألزرعي
زرعت ظھور النمو البكتیري بشكل غزیر منالتأكدبعد أیام و٤-٢مْ لمدة ٤٥ة حرارة حضنت في درج

وسط الطبق ومن كلتا الجھتین و حضنت األولخطوط متعامدة على خط التلقیح بكتریا االختبار بشكل ثمانیة
.ساعة٢٤مْ لمدة ٣٧في درجة حرارة 

لقحت فقد المضاد إنتاجعلى BacillusوPaenibacillusالتابعة لجنسياألنواعللتحري عن قدرة 
ریا االختبار بشكل ثمانیة لقحت بكتفي الوقت نفسھوالكار المغذي طبق ابشكل خط مستقیم وسط أیضاً 

. ساعة ٢٤لمدة مْ ٣٧خطوط متعامدة على خط التلقیح الرئیس و حضنت في درجة حرارة 
باستخدام ) ٢٠٠٥(آخرونو Ilicعل طریقة فصل المضاد الحیوي اعتماداً : إنتاج المضاد الحیوي

التينواع من بكتریا االختبار أعدةالمؤثرة علىالسالالتأخذتإذ ,خاصةأوساطمن غذي بدالً مالمرق ال
٢٤لمدة مْ ٣٧درجة في حضنت وسط المرق المغذي ومن مل٥زرعت في واعطت اكبر مناطق تثبیط

حضنت تحت نفس مل و٢٥٠في دورق سعة نفسھمن نفس الوسط السابقمل٥٠إلىنقلت ثمساعة
.ایام٥لمدة دقیقة / دورة ١٠٥الظروف في جھاز الھزاز بقوة

ش Whatmannترشیح اعتیادیةأوراقللتخلص من الخالیا البكتیریة بوساطة ألزرعيح الوسط رُ
No1المذیب العضوي وأضیفخذ الراشح وأn-butanol بدال منethyl acetate حجم ١:١بمقدار

ج.المذیب حجم/الراشح  ّ إلكمال االستخالص ثم  جھاز الھزاز المنضديبوساطةلمدة ساعة المزیجر
في الحاضنة في درجة اتركتوكل طبقة على حدةاخذت اذفصلالقمعساطةطبقة المائیة عن الكحولیة بوال

لمائیة في الماء راسب الطبقة االجاف من كلتا الطبقتین وأذیبالمترسبخذ أ،للتجفیفأیام٣-٢مْ لمدة ٤٥
ملم ٦ترشیح بقطر أوراقا غمست بھمالكحولي بنفس المذیب المستخدم والراسبالمقطر المعقم وأذیب

.  للتحري عن انتاج المضاد الحیوي
المزرعة السائلة الفتیة وذلكمن مل٥٠/كلوروفورممل ١٠بإضافة ذلك وأخرىتم استخدام طریقة 

الحصول ایام للتجفیف و٥-٣لمدة مْ ٤٥درجة حرارة في في الحاضنة لمزیجترك القتل الخالیا البكتیریة و
.اعالهكما في الخطوةعن فعالیة المضاد المنتجتم التحريالحیوي الذائب بالماء وب للمضاد على راس

السیلكاألواحاستخدمت إذ ) ٢٠٠٣( Ugurو Sahinلفصل المضادات الحیویة المتبقیة أتبعت طریقة
acetic acidماء :ألخلیكحامض :باستخدام المذیب بیوتانول ملیمتر٠.٢بسمك ) ٢سم٢٠×٢٠( :

butanolwater:)لسیطرة وھي اكما استخدمت مضادات،) ٢:١:٤PenicillinوAmpicillin
.AmoxicillinوTetracyclineوErythromycinو

Running Factor (Rf)و قیست المسافة التي قطعتھا البقع UVأشعة الـطةاالبقع بوسأظھرت
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)١ :(
.البكتیریا الموجبة و السالبة لصبغة كرام

Paenibacillusقدرة أفراد النوع ): ١(الصورة  spp.یوي ثبط  نمو األنواع البكتیریة على إنتاج مضاد ح.

یفص من السیلكا وقیس طمن المیثانول ورسبت للتخلطر بدالبالماء المقوإذابتھاإزالتھاتحدید البقع ثم تم 
.فوق البنفسجیةاألشعةفي منطقة ) Cecil Model: Ce 1021(جھاز المطیافاالمتصاص باستخدام 

المنتجة للمضاد األنواعدرست حساسیة ) ١٩٩١(وآخرون Vandeppiteباالعتماد على طریقة 
:الحیویةلعدد من المضادات الحیوي

Augmantin 30mg, Ampicillin 75mg and Amoxicillin 30mg.

النتائج و المناقشة
ThermoactinomycesوBacillusلألجناستابعة والالمشخصةإن قدرة العزالت

السالبة لصبغة كرامالبكتیریة الموجبة واألنواعمن مضادات حیویة ضد عددإنتاجعلى Paenibacillusو
.)١(الجدولو)١(الصورةضحھاوتمختلفة تأثیراتأظھرتالتي و

النوع البكتیري المنتج 
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Pseudo.
aeruginosa

Proteus
m

irabilis
K

lebsiella
oxytoca

K
lebsiella

spp .
C

orynebact
erium

spp .
Staph.
aureus

Bacillus
cereus

Paenibacillus spp.----+++-+
Paenibacillus spp.----+-++
Paenibacillus spp.++++++++-++++++
Paenibacillus spp.+++++-++++
Paenibacillus spp.-------
Paenibacillus spp.-++++++--++-
Paenibacillus spp.+++++++++++

Staphylococcus
aureus

K
lebsiella

oxytoca

Bacillus cereu s

Pseudom
onas

aeruginosa

Proteus  m
irabilis



٢٠١٠) ٤( العدد ) ٣٨( المجلد )ISSN 1815-316x(مجلة زراعة الرافدین

وThermoactinomyces intermediusإذ أظھرت السالالت التابعة للنوع
Thermoactinomyces vulgarisاختیر اثنین من النوع. أقل تأثیراPaenibacillus spp. وفرد واحد

Bacillus mycoides-----+++
Bacillus mycoides-------
Bacillus mycoides------+
Bacillus mycoides+++---++
Bacillus mycoides------++
Bacillus mycoides------++
Bacillus mycoides-------
Bacillus mycoides------+
Bacillus mycoides-----+-
Bacillus mycoides--+++--
Bacillus mycoides+-++---
Bacillus mycoides-----+-
Bacillus mycoides-------
Bacillus mycoides-------
Bacillus mycoides-------
Bacillus mycoides-------
Thermoactinomyce

s intermedius---+-++

Thermoactinomyce
s vulgaris+-+++--

Thermoactinomyce
s vulgaris--+-++-

Thermoactinomyce
s vulgaris--+++--

Thermoactinomyce
s vulgaris+-+++-+

Thermoactinomyce
s vulgaris--++++-

Thermoactinomyce
s vulgaris-++++--

Thermoactinomyce
s vulgaris--+----

Thermoactinomyce
s vulgaris-------

Thermoactinomyce
s vulgaris+-++++-

Thermoactinomyce
s vulgaris+-++++-

Thermoactinomyce
s vulgaris--+++--

مسافة التثبیط او انعدام النمو
).٢٠٠٠(و آخرون Shimizu، اعتمادا على ≤٢٠+++ =  ، ١٩–١١++ = ، ١٠-٢+ = ، ١< ٠= - + / 
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للمضادات المفصولة بكرماتوكرافیا الطبقة الرقیقةRfقیم معدل الجریان ): ٢(الجدول 

فصل المضاد اعتمادا على . التي أعطت أعلى تأثیراً في األنواع قید الدراسةBacillus mycoidesللنوع 
المتزاجھ مع الراشح المائي ethyl acetateبدال من n-butanolباستخدام ) ٢٠٠٣(و آخرون Ilicطریقة 

وعلیھ فقد أعیدت n-butanolللمزرعة البكتیریة وصعوبة فصلھ كطبقة كما أن المضاد لم یفصل بطبقة
فیف بلون بني التجربة و استخدم فقط الراشح ألزرعي المائي مع إضافة الكلوروفورم ظھر الراشح بعد التج

في .مصفر و الذي اظھر تأثیر في األنواع قید الدراسة مما یدل على انفصال المضاد في الطبقة المائیة
ظھر اختالف في قابلیة المضاد المنتج على الذوبان ) ٢٠٠٥(وآخرون Augustineدراسة للباحثین 

مضاد لم یستخلص بالمذیب العضوي وتم استخدام بالمذیبات العضویة المختلفة ھو مشابھ لدراستنا حیث أن ال
.المستخلص المائي فقط
Paenibacillusأظھر النوعان spp.وBacillus mycoidesمقاومة لمضاداتPenicillin

وانطالقاً من الحقیقة العلمیة كون البكتریا المنتجة للمضاد الحیوي تكون AmpicillinوAmoxicillinو
قارنة بمضادات البیتا للمضادات المستخلصة مRfواعتماد على قیمة الـ) ١٩٦٧، Waksman(مقاومة لھ 

) ٢(الكتام والتي أظھرت معدل جریان مقاربة لمعدل الجریان للمضادات المستخلصة الموضحة في الجدول 
مما یدل على أن المضاد المنتج غالبا یعود لمجموعة .  نانومیتر٢٠٠وأعلى امتصاصیة عند الطول ألموجي 

Paenibacillusبعة لجنس بیتا الكتام ، بینما المضاد المنتج من العزلة التا spp. والتي أظھرتRf مقارب
. غالبا یعود لھذه المجموعةTetracyclineلمضاد الـ 

طول موجي عند١للمضاد المنتج من العزلةمتصاصیةأوأعلى٠,٤٢= Rfأنمن الجدول یتضح 
مضاد Rfمقاربة لـ أنھاوجد مقارنة بالمضادات وspp.Paenibacillusالعائدة للنوع نانومیتر ٢٠٠

Tetracycline ،ظھربینماRf =مضاد المنتج للنانومیتر ٢٠٠طول موجي متصاصیة عندأوأعلى٠,٨٧
Paenibacillusالعائدة للنوع و٢عزلةمن ال spp.وان المضاد لمجموعة بیتا الكتاممما یدل على انھ یعود

Bacillusالعائدة للنوع و٣عزلةمن التجالمن mycoides الذي اظھرRf =عندمتصاصیةأوأعلى٠,٦٣
ھيیع مجامأربعوالتي تضم نفسھاالكتامالبیتامجموعةل، یدل على انھ یعود نانومیتر ٢٠٠طول موجي 

CephalosporinsوPenicillinsوMonobactamsوCarbapenems)Mascaretti ،٢٠٠٠.(
التي كروماتوكرافیا الطبقة الرقیقة وستخدام تقنیةتم الحصول على عدة بقع عند فصل المضاد باو
بقعة أومن حزمة بأكثر، وان وجوده )٢(كما موضح في الصورةاألشعة فوق البنفسجیةتحت متألقةظھرت 

.)٢٠٠٥، Ilic(المضاد واسع الطیف أنأوأخرىیة قد یعود لوجود مؤیضات ثانو
Paenibacillusقدرة أفراد النوع) ٢٠٠٠(وآخرون Chungوأثبت  spp. على إنتاج مضادات

فطریة وبكتیریة وھذا مشابھ لدراستنا إذ أظھرت اغلب العزالت تأثیراً تثبیطیا على أنواع بكتیریة موجبة 
. وسالبة لصبغة كرام

Paenibacillusأعطت السالالت التابعة للنوع  spp. أعلى فعالیة وھو مطابق لدراسة)Seldin
عزلة تابعة ٤١من إظھار فعالیة ضد P. polymyxaتمكنت عزلة تابعة للنوع إذ ) ١٩٩٩وآخرون ، 

Corynebacteriumلألنواع البكتیریة الموجبة لصبغة كرام ومنھا spp.وMicrococcus spp.
ولم تثبط سالالت األنواع Escherichia coliوسالبة لصبغة كرام Staphylococcus aureusو

Proteus spp.وPseudomonas aeruginosa إضافة لتثبیطھا عدد من الفطریات وبھذا تعد منتجة

RFالمضاد المنتج من النوعRFالمضاد المنتج من النوع

Paenibacillus spp.٠,٤٢Tetracycline٠,٣٣

Paenibacillus spp.٠,٨٧Amoxicillin٠,٧٨٤

Bacillus mycoides٠,٦٣Erythromycin-
Penicillin(control)٠,٩٢١
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THE ABILITY OF SOME ENDO-SPORE FORMING ACTINOMYCES AND
BACILLI TO PRODUCE ANTIBIOTICS
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ABSTRACT
The ability of 35 isolates from soil which belong to the endo-spore forming

bacteria Thermoactinomyces vulgaris , Thermoactinomyces intermedius , Bacillus
mycoides and Paenibacillus spp. to produce antibiotics against some gram positive
bacteria Corynebacterium spp. , Staphylococcus aureus subsp.aureus , Bacillus
cereus and gram negative bacteria Pseudomonas aeruginosa , Proteus mirabilis ,
Klebsiella oxytoca , Klebsiella spp. were card out , The antibiotics separated from
three strains which gave highest activity against bacteria under study, two strains
from Paenibacillus spp. and one strain form B.mycoides, by using thin-layer
Chromatographic technique , the spots distinguished by UV and Running factor (R f)
compared with standard antibiotics , The extracted antibiotics from spots were
measured by UV spectrophotometry The maximum absorbance of antibiotic
extracted from Paenibacillus spp. was 200 nm and Rf = 0.42 which belong to
Tetracycline group , while the extracted antibiotic from the second strain which
belong to the species and gave  Rf = 0.87 and maximum absorbance at 200nm so
,which indicate this antibiotic belong to the β-Lactams also the antibiotic extracted
from the strain belong to Bacillus mycoides developed Rf = 0.63 and 200nm which
appearance this antibiotic belong to β-Lactams group. The presence more than one
spots on TLC plate may indicate that the bacteria had produced other secondary
metabolites or the antibiotic is broad spectrum and produced more than one
antibiotic. Strains which belong to species Thermoactinomyces intermedius and
Thermoactinomyces vulgaris had a weak effect against the bacteria under the study.
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