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 دمة:المق

توجد البكتيريا في كؿ البيئات فيي أكثر أنواع الكائنات انتشارًا، لكف ليست جميعيا ضارة كما َيعتقد البعض، إذ 
ث إف يوجد العديد منيا في جسـ اإلنساف، وطعامو، وىي ضرورية لصحتو وبقائو وُمصنفة كبكتيريا نافعة، حي

ليا دور كبير في شتى مجاالت الحياة، فيي ُتساعد عمى نمو األشجار، وعمى ىضـ الغذاء عند الحيوانات، 
ـ إلنتاج الغذاء، والطاقة، والمياه النظيفة، وذلؾ مف خبلؿ توظيفيا في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية،  وكما ُتستخد

  داخؿ البيئة. الغذائيةباإلضافة لدورىا الميـ في عممية إعادة تدوير المواد 

كغ أي بقدر حجـ الدماغ، إذ تنتشر الخبليا البكتيرية في جسـ 1.36ُتشكؿ البكتيريا في جسـ اإلنساف ما يقدر بػ 
اإلنساف أكثر بعشر مرات مف الخبليا البشرية، حيث يبدأ اإلنساف باكتساب البكتيريا منذ لحظة الوالدة، ومف ثـ 

لمحيطة، بعضيا َيستقر عمى الجمد وبعضيا داخؿ الجسـ في أجيزتو الحيوية كجياز يستمر باكتسابيا مف البيئة ا
 ي.ب ىذه البكتيريا في الجياز اليضمغمأضمي، والجياز التنفسي، حيث توجد المناعة، والجياز الي

والعبلجية  نظرًا ليذه األىمية التي تتمتع بيا البكتيريا النافعة فقد تناولنا في ىذا البحث استخداماتيا الطبية
 باإلضافة إلى استخداـ بعض األحياء الدقيقة النافعة األخرى مثؿ الفيروسات في بعض المجاالت العبلجية.
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 : normal flora  البكتيريا النافعة في الجسم-1

 

 
 

لحقيقة يحتوي جسـ اإلنساف عمى عدد كبير مف الكائنات الحّية الدقيقة، والذي يقدر بمائة ترليوف ميكروب، وفي ا
% 3-1بعشرة أضعاؼ، ولكف لصغر حجميا تشّكؿ  خبليا جسـ اإلنساف تتفّوؽ أعداد ىذه الكائنات عمى عدد

ـ ىذه الميكروبات أنواع مف البكتيريا، والفطريات، ـ فقط، وتض وتشّكؿ ما ُيعرؼ  والفيروسات مف كامؿ وزف الجس
ـ ) الجسـ؛ حيث تنمو عمى سطح الجمد،  ماكف مف(، إذ تعيش ىذه الكائنات في عدة أMicrobime بالميكروبيو

واألمعاء، وتُعّد البكتيريا أكبر داخؿ الجسـ مثؿ؛ الفـ، واألنؼ، واألعضاء التناسمّية، والجياز البولي، أو 
(، أو النبيت Good bacteria المجموعات الموجودة داخؿ األمعاء، والتي تعرؼ بالبكتيريا النافعة )باإلنجميزّية:

شارة إلى أّف ىذا المزي  الفريد (. وتجدر اإلGut normal flora معوي )باإلنجميزّية:الجرثومي ال
نوع عمى األقؿ، ويحتوي عمى أكثر مف ثبلثة مبلييف  1000الموجود داخؿ كؿ إنساف، يتكّوف مف  البكتيريا مف

، والرضاعة الطبيعية ف األـ،جيف وراثي، وفي الواقع يحصؿ اإلنساف عمى ىذه النمّو البكتيري النافع بعد الوالدة م
والبيئة المحيطة بو، باإلضافة إلى النظاـ الغذائي وأسموب الحياة الذي يمارسو الفرد، ومف الجدير بالذكر أّف 
بعض الدراسات تشير إلى ما يمعبو ىذا المزي  البكتيري المتنوع والمتوازف مف أدوار ميمة وأساسية لمجسـ، كما 

ة العامة لمجسـ، إذ وجدت الدراسات أّف ىناؾ رابط بيف البكتيريا الموجودة في يساىـ في الحفاظ عمى الصح
وبيف اإلصابة ببعض األمراض مثؿ؛ سرطاف القولوف، وداء كروف، والتياب القولوف التقرحي، والسكري،  األمعاء

 ، والتوّحد.الوسواس القيري والسمنة، والقمؽ، واالكتئاب، واضطراب
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 : م فى الجسمفوائد الميكروبيو -2
ـ الحميب عند االطفاؿ:-1 بعض البكتيريا التي تبدأ أواًل في النمو داخؿ أمعاء األطفاؿ تسمى بيفيدوباكتيريا.  ىض

 .وتعمؿ عمى ىضـ السكريات الصحية فى حميب الثدي

نتاج األ :ؼىضـ األليا-2  يحماض الدىنية قصيرة السمسمة، وىبعض البكتيريا تساعد عمى ىضـ األلياؼ، وا 
وأمراض القمب وخطر اإلصابة  يمنع زيادة الوزف والسكر  يصحة األمعاء، قد تساعد األلياؼ فميمة ل

 .بالسرطاف

ميكروبيـو األمعاء تسيطر عمى كيفية عمؿ الجياز  :ؾالخاص ب يلتحكـ فى الجياز المناعتساعد عمى ا-3
عاء تؤثر يدة إلى أف الميكروبيـو األمالمناعي، مف خبلؿ التواصؿ مع الخبليا المناعية، وتشير األبحاث الجد

 .يتحكـ فى وظيفة المخ يالذ يالمركز  يعمى الجياز العصب اً أيض

عمى التحكـ فى نسبة السكر فى الدـ، مما  اً تعمؿ أيض: تساعد عمى خفض خطر اإلصابة بمرض السكري-4
 .مف النوع األوؿ والثاني ييؤثر عمى خطر اإلصابة بمرض السكر قد 

ميكروبيـو القناة اليضمية تؤثر عمى صحة الدماغ عف طريؽ إنتاج المواد  حة الدماغ:تؤثر عمى ص-5
 الدماغ.بتتصؿ  ياألعصاب التالدماغ والتواصؿ مع بالكيميائية 
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، وفيتاميف 6إنتاج العديد مف الفيتامينات الميمة لمجسـ ومنيا؛ حمض الفوليؾ، والنياسيف، وفيتاميف ب -6
 .وفيتاميف ؾ،12ب

عمى ىضـ الجزيئات المعقدة الموجودة في بعض أنواع الطعاـ، والحصوؿ عمى المواد الغذائية التي تساعد -7
يحتاجيا الجسـ منو؛ فعمى سبيؿ المثاؿ مركب السيميموز الذي يصُعب ىضمو دوف وجود البكتيريا النافعة، 

 أو الشبع. بالجوع ي شعور اإلنسافوتجدر اإلشارة إلى أّف عمميات األيض التي تقـو بيا البكتيريا النافعة تؤثر ف

الُمكتسبة  المناعة تحفز الكائنات الحّية الدقيقة الموجودة داخؿ الجسـ، وذلؾ لتكويف -8
(، وىي آلية دفاع الجسـ عند دخوؿ الكائنات المسببة لؤلمراض، ومف Adaptive immunity )باإلنجميزّية:

الميكروبات في المراحؿ العمرية المبكرة، يزيد مف احتمالية الجدير بالذكر أّف التعّرض غير الكافي لمجراثيـ و 
  اإلصابة بمشاكؿ المناعة الذاتية والتحّسس.

 
  

، وتساىـ في تحديد كمية السعرات الحرارية التي يحصؿ عمييا عمميات األيض تؤثر البكتيريا النافعة في  -9
    سـ.الجسـ مف الغذاء، وأنواع المواد الغذائّية التي يمتصيا الج

الضرورّي ليضـ السكر الموجود في الحميب ومشتقات األلباف األخرى، وقد  lactaseاز تإنزيـ البلك تنت -10
( عمى منع اإلصابة بعدـ تحمؿ البلكتوز Streptococcus thermophilesتساعد البكتيريا العقدية الحرية )

         .    (Lactose intolerance )باإلنجميزية:
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ف احتمالية حدوث الحساسية تجاه الطعاـ؛ حيث وجدت دراسة حديثة أّف قمة التنوع في بكتيريا تقمؿ م-11
    األطعمة.اإلصابة بالتحّسس لبعض أنواع  األمعاء خبلؿ المراحؿ المبكرة مف الحياة، قد يؤدي إلى

مف البكتيريا النافعة  تحد مف الزيادة المفرطة في الوزف؛ حيث الحظت دراسة بريطانية أّف وجود نوع معيف -12
 يرافؽ انخفاض وزف الجسـ.

 

 :تطور الجراثيم خالل الحياة-3

، يتـ استعمار الجياز بعد الوالدة ؿ.لمميكروبات في الرحـ أثناء الحم تشير األبحاث الحديثة إلى التعرض المبكر
ب ، حميالميبؿ، البراز، الجمدت الحية الدقيقة المنتقمة مف األـ )اليضمي لحديثي الوالدة بسرعة بواسطة الكائنا

 .، إلخ( والبيئة التي تتـ فييا الوالدةالثدي

أمعاء الرضيع عمى عدد مف العوامؿ، باإلضافة ، تعتمد الجراثيـ التي تدخؿ وتتطور في في مرحمة بعد الوالدة
كوف ىذه مف مصادر خارجية(، وت الوالدة ونظاـ التغذية )الرضاعة الطبيعية مقابؿ تغذية الرضع إلى وضع

 .أىمية قصوى في األياـ واألسابيع األولى مف الحياةالعوامؿ ذات 

، مثؿ البكتيريا المعوية والمكورات البكتيريا البلىوائية االختياريةيتـ استعمار القناة اليضمية لمرضع أواًل بواسطة 
يسمح لمبكتيريا ، مما األمعاءكمية األكسجيف المتاح في ، تقؿ مع تقدـ الوقت بعد الوالدة. العنقودية والعقديات

في األمعاء وتفوؽ عدد البلىوائيات  أف تنمو Bacteroides و  Bifidobacteriumمثؿ البلىوائية تماماً 
 .االختيارية

وذلؾ بالتزامف ، ات الموجودة عند البالغيفالميكروبلتصبح أشبو ب أثناء الفطاـالرضع  تتغير جراثيـ األمعاء عند
وسط غني بالبكتيريا المشقوقة إلى  وسطتكويف الجراثيـ مف  خبلؿ ىذه الفترة، يتغير. مبمع إدخاؿ الطعاـ الص

الكائنات الحية الدقيقة  في ، بشكؿ مشابو لموسط الموجود Bacteroidetes و Firmicutes ييمف عميوت
 .، التي تتميز بزيادة الوظائؼ واالستقرارالبالغة

الحية المجيرية ثابتة بشكؿ أساسي، بعد أف وصمت إلى حالة  ، تصبح الكائناتسنوات 3إلى  2بحموؿ سف 
، فإف الكائنات الحية الدقيقة في األمعاء تتغير باستمرار . ومع ذلؾطواؿ الحياة مستقرة، وتبقى مستقرة نسبياً 
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لصحة ي ونمط الحياة والعمر واإلعادة تشكيؿ تخطيطيا الميتاجينومي استجابة لمتغيرات اليومية في النظاـ الغذائ
 .ولوجية والمناعية لممضيؼزييالف

عمى مستوى األنواع يختمؼ اختبلفًا كبيرًا بيف مف المثير لبلىتماـ أف تكويف الكائنات الحية الدقيقة في األمعاء 
 .يحتوي عمى مجموعة فرعية فريدة مف الكائنات الحية الدقيقة جياز حيوي، وكؿ الناس

السبلالت الميكروبية الموجودة في أمعاء الشخص البالغ كانت  توسطم مف ٪40ما يقارب  أف وجد ،في الواقع
أكبر بيف األفراد  الحية الدقيقة لكبار السف تبايناً أظيرت الكائنات . سنوات 5متغيرة في فترة أخذ العينات لمدة 

 .لموجودة لدى البالغيف األصغر سناً بشكؿ ممحوظ مف تمؾ ا وكانت أقؿ تنوعاً 

 

 :تيريا النافعةأسباب تدمير البك-4
 لُمتوازنة.االوجبات غير  .1

 الُمضادات الحيوية. .2

 األدوية العشوائية. .3

 الميكروبات الضارة. .4

 التعرض لمتموث بأشكالو. .5

 التقدـ في العمر. .6

 كثرة المواد الحافظة و الُممونات الصناعية. .7

 ُمكسبات الطعـ والرائحة. .8

 الكبت النفسي وضغوط الحياة.. 9
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 :عمى زيادة البكتيريا النافعة المصادر التي تساعد-5

لمبكتيريا  شرب المبف الرائب يساعد عمى زيادة وتنشيط البكتيريا النافعة بالجسـ فيعد المبف الرائب مستودعاً  .1
 النافعة.

مراض وحماية أنواع مف البكتيريا النافعة التي تساعد عمي الوقاية مف األ  7 أكؿ الزبادي ألنو يحتوي عمي .2
  . األمعاء مف الميكروبات التي تسبب اإلسياؿ

ممفوؼ مخمؿ ىو طبؽ آسيوي عبارة عف مخمؿ مصنوع مف الممفوؼ وغيره مف الخضروات في بعض  .3
األحياف، مخمؿ الممفوؼ ليس فقط غني بالنكيات المذيذة والبكتيريا الحية الصحية، ولكف قد يساعد أيضا في 

 . Cو  B، A، E ية، مخمؿ الممفوؼ أيضا غني بالفيتاميناتالحد مف أعراض الحساس

الشوكوالتة الداكنة: البروبيوتيؾ يمكف أف تضاؼ إلى الشوكوالتة الداكنة ذات الجودة عالية، لتصؿ كمية  .4
 البروبيوتيؾ إلى أربعة أضعاؼ لتصبح كما العديد مف أشكاؿ األلباف.

  ،""spirulinaحيط تحتوي عمى بكتيريا فائقة الغذائية مثؿ والم ةحالب دقيقة توجد في المياه الحمو ط .5
"chlorella" مف  ةة الغنية بالبروبيوتيؾ كمية عاليوقد أظيرت ىذه األطعم"Lactobacillus" 

  في الجياز اليضمي.”  "bifidobacteriaو
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  :أعراض نقص البكتيريا النافعة-6
 بيف تجريبية مقارنات إجراء خبلؿ مف وأىميتو الطبيعي النبيت وجود آثار باستنتاج المجيرية األحياء عمماء قاـ

 استعمارىا يتـ التي) التقميدية والحيوانات( الميكروبات مف أي تستعمرىا ال التي) الجراثيـ مف الخالية الحيوانات
 يعتقد لتيوا الجراثيـ مف الخالية الحيوانات لدى الخصائص مف عدد ووجدوا ،(النموذجي الطبيعي النبيت قبؿ مف
 :(1)وىي أال الطبيعي، النبيت وجود عدـ عف ناتجة أنيا

 .12ب وفيتاميف ؾ فيتاميف وخاصة الفيتامينات، نقص 
 .المعدية لؤلمراض التعرض زيادة 
 .المناعي الجياز ضعؼ 
 .البكتيرية العدوى ضد الجسـ في طبيعية مناعة أو طبيعية مضادة أجساـ وجود عدـ 

 ىي: لدالة عمى نقص البكتيريا النافعةاألعراض اأبرز أما بالنسبة لمبشر ف

مشاكؿ الجياز اليضمي: إف أوؿ عبلمة تظير بسبب ىذا النقص تكوف في الجياز اليضمي. حيث يعاني  .1
 مف مضاعفات مثؿ النفخة أو االسياؿ أو اإلمساؾ أو زيادة في أحماض المعدة. المرء 

قد يؤدي أيضا لئلصابة بالتوحد كتئاب والتوتر و تركيز واالالمضاعفات صعوبة ال أبرز مف  مشاكؿ ذىنية:  .2
 في حاؿ استمرارىا لوقت طويؿ.

إف نقص البكتيريا النافعة يعني تحميؿ أقؿ لؤلطعمة داخؿ األمعاء، و ىذا  : نقص الفيتامينات و المعادف .3
ت فيتامينايـو و ز نقص المغني دة ما يعاني المرء مفعمى أف يتـ امتصاصيا. عا يعني بقاء المركبات أكثر تعقيداً 

 البكتيريا النافعة. ص, عند تعرضو لنق12، ب 7ؾ، د، ب

 ير بسبب نقص البكتيريا ىي البثورأبرز مشاكؿ البشرة التي تظ مف :مشاكؿ البشرة .4
 .الورديةو  الصدفيةو  األكزيماو 
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 الجسم: في النافعة البكتيريا توجد أين-7
 الجياز مف السفمي الجزء وتحديداً  اليضمي، الجياز ىو اإلنساف جسـ في يعيالطب لمنبيت الرئيسي المكاف يعتبر

 .القولوف في النافعة البكتيريا مف تركيز أكبر يوجد حيث الغميظة، األمعاء أي اليضمي،

 :يمي ما وتشمؿ اليضمي، الجياز غير أخرى مواقع في أيضاً  الجيدة البكتيريا توجد ولكف

 .األنؼ وأغشية الفـ 
 .العموي التنفسي الجياز 
 .الجمد سطح 
 .الميبؿ 

 :الجسم من المختمفة المواقع في النافعة البكتيريا تركيبة-8
 عمى بناء وذلؾ آلخر، جسـ مف نوع كؿ نسبة و الحية الكائنات نوع حيث مف الطبيعي النبيت تركيبة تختمؼ
 :مثؿ مختمفة، عوامؿ

 .الوراثة 
 .الجسـ في النافعة البكيتريا موقع 
 .دالفر  عمر 
 .الجنس 
 .الفرد إليو ينتمي الذي العرؽ 

 :مثؿ مختمفة، عوامؿ بسبب الشخص نفس لدى الوقت مع الجيدة البكتيريا تركيبة أو نسبة تختمؼ قد أيضاً 

 .باألمراض واإلصابة الصحية الحالة تغير 
 .لئلجياد التعرض 
 .واليرمونات األدوية تناوؿ 
 .لمفرد الغذائي النظاـ تغير 
 .طويمةلفترة  الرعاية مراكز أو شفىالمست إلى الدخوؿ 
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 :الهضمي الجهاز في النافعة البكتيريا-8-1

 فإف مثبلً  الطعاـ طريؽ عف المعدة إلى البكتيريا دخوؿ مف فبالرغـ البكتيريا، لنمو نسيباً  معادية بيئة المعدة، تعد
 .الدقيقة الحية ناتالكائ ىذه قتؿ عمى تعمؿ المعدة في الياضمة اإلنزيمات ووجود العالية الحموضة

 النوع مف المعدة التياب تسبب والتي المعدة، في المموية البكتيريا لصنؼ التابعة البكتيريا أنواع بعض تعيش قد
B اليضمية القرحة وداء. 

 تعد الدقيقة الحية الكائنات ىذه فإف ،(والصائـ عشر اإلثنا) الدقيقة األمعاء مف العموي الجزء في األمر كذلؾ
 الدودية الحركة منيا أسباب لعدة وذلؾ الدقيقة، األمعاء مف األجزاء ىذه داخؿ دائـ بشكؿ تتواجد ما نادراً  و عابرة

 .فييا الصفراوية العصارة ووجود األجزاء ليذه السريعة

 قد والتي البكتيريا أنواع مف العديد فتتواجد الغميظة، األمعاء أي اليضمي، الجياز مف السفمي الجزء في أما
 حيث الغميظة األمعاء في المتواجدة البكتيريا أنواع أغمبية البلىوئية البكتيريا وتشكؿ. نوع 400 لػ عددىا يصؿ

 بعض أيضاً  تعيش وقد. المنطقة ىذه في المتواجدة البكتيريا عدد إجمالي مف% 99 – 95 قرابة نسبتيا تصؿ قد
 .اليوائية البكتيريا أنواع

 

 وغير راـالغ موجبة البلكتيؾ حمض بكتيريا ىي، Bifidobacterium bifidum َقةالَمْشقو  الشَّقَّاءُ  :1الشكل 
 النوع ىي Bifidobacterium bifidum. اإلنساف أمعاء في" صديقة" بكتيريا بأنيا وصفت وقد. المتبوغة

 مسببات استعمار تمنع أنيا ُيفترض حيث الثدي، مف يرضعوف الذيف األطفاؿ أمعاء فيالسائد  البكتيري
 .البروبيوتيؾ في دمجيا يتـ ما وغالباً  المبف صناعة في أحياناً  البكتيريا ىذه تستخدـ. المحتممة ألمراضا
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 :المهبل في النافعة البكتيريا-8-2

 :منيا عوامؿ، عدة عمى بناءً  تختمؼ النساء لدى الميبؿ منطقة في المتواجدة البكتيريا أنواع إف

 .العمر 
 .المنطقة في الحموضة درجة 
 (3).المرأة لدى اليرمونات وىمست 

 البكتيريا، مف مختمفة أنواع مف مكونة وىي. التناسمي البولي الجياز التيابات مف الجسـ الميبمية الفموراتحمي 
 . المبنية العصيات ىي السائدة والبكتيريا

 الحماية المبنية العصيات توفر، حيث العدوى مف الحماية في رئيسياً  دوراً " الجيدة" أو المفيدة البكتيريا ىذه تمعب
 غير بشكؿ تتكاثر ولكنيا الميبؿ في تتواجد التي الميكروباتضد  وكذلؾ الخارجية، البيئة مف الميكروبات ضد

 .الميبؿ التياب أو)القبلع(  التقرحات مسببة بسرعة، طبيعي

 حمض تنت  أنيا كما. المتاحة المساحة استعمار طريؽ عف ببساطة الميبمية العدوى مف المبنية العصيات تحمي
 . الييدروجيف وبيروكسيد البلكتيؾ

 فرط الييدروجيف بيروكسيد يمنع، بينما الحموضة ودرجة الميبؿ صحة عمى الحفاظ في البلكتيؾ حمض يساعد
 . العدوى تسبب التي" الضارة" البكتيريا نمو

، حيث بالعدوى اإلصابة خطر يزداد متوازنة، غير الميبمية الفمورا وتصبح المبنية العصيات مستوى يقؿ عندما
 الميبؿ ورائحة الطبيعية غير واإلفرازات والحرقاف والتيي  الحكة مثؿ مزعجة أعراض إلى العدوى تؤدي أف يمكف

 .الكريية

 الييدروجيني الرقـ يكف لـ إذا ختبلؿاال ويحدث لمغاية، ىش الميبؿ في والضارة المفيدة البكتيريا بيف التوازفيعد 
 عمى لمحصوؿ 4.5 و 3.8 بيف الميبؿ حموضة درجة تتراوح أف يجب، إذ كافية بدرجة حمضياً  PH الميبمي
 . الميبمية الحموضة مف صحي مستوى

 تكوف" الضارة" والبكتيريا الفطريات فإف المبنية، العصيات نقص بسبب كافية بدرجة حمضياً  الميبؿ يكف لـ إذا
  (2).عادةً  تفعؿ مما أكثر التكاثر عمى قادرة

 :الطريقة بيذه تظير التي لعدوىا مف األمثمة عف
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  .(المبيضات فطريات نمو فرط عف الناجـ) القبلع مرض 
 "(.الضارة" البكتيريا نمو فرط عف الناجـ) الجرثومي الميبؿ التياب 

 

 

 يالذ الحمض تكويف في الفـ تجويؼ في المبنية العصيات تساىـ، Lactobacilliالعصيات المبنية  :2الشكل 
 منخفضة حموضة درجة وتحافظ عمى اإلنجاب سنوات خبلؿ الميبؿ ظيارة ستعمروت. األسناف تسوس إلى يؤدي

 .األمراض مسببات نمو تمنعل

تؤثر التغيرات اليرمونية في فترة ما بعد انقطاع الطمث عمى التغيرات في البكتيريا داخؿ الميبؿ. انخفاض 
خفض مستويات العصيات المبنية داخؿ الميبؿ. وبالتالي، يمكف يأس النساء بعد سف اليلدى ىرموف االستروجيف 

 بواسطة الكائنات الدقيقة الضارة التي تسبب التياب الميبؿ البكتيري. وسط الميبمياستعمار ال

 :النافعة البكتيريا أو الطبيعي لمنبيت الجانبية ثاراآل-9
 :منيا الطبيعي النبيت وجود سببيا يكوف قد التي الجانبية اآلثار بعض اكتشاؼ تـ

. لممرض المسببة السيئة البكتيريا أنواع ألحد الطبيعي لمنبيت التابعة الجيدة البكتيريا أنواع أحد مؤازرة 
 األخرى العوامؿ بعض أو بفيتاميف الجيدة البكتيريا قبؿ مف لممرض المسبب الكائف تزويد يتـ قد فمثبلً 
 .الميكروبات بيف المتبادلة التغذية يسمى ما وىذا النمو، أجؿ مف الممرض العامؿ يحتاجيا التي

 صغيرة كميات وصوؿ عف وينت  المنخفضة، الدرجة مف الدـ تسمـ حدوث الطبيعي النبيت يسبب قد 
 بتحفيز تقـو الصغيرة الكميات ىذه أف حيث الدموية، الدورة إلى النافعة البكتيريا تفرزىا التي السمـو مف

 .بيعيةالط المضادة األجساـ تكويف
 :عند ذلؾ يحدث و لممرض، مسبب عامؿ النافعة البكتيريا تصبح قد 
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 الدفاع طرؽ بواسطة فيو مقاومتيا يتـ أف يمكف ال نسي  أو موقع إلى النافعة البكتيريا أنواع مف نوع انتقاؿ -
 عنيا ينت  فا المحتمؿ مف فإنو األنسجة، ىذه إلى النافعة البكتيريا وصوؿ وعند الموقع، ذلؾ في المتواجدة

 .معينة بكتيرية عدوى

 ضعؼ أو صحية مشكبلت يعانوف آخريف أفراد إلى السميـ الشخص مف النافعة البكتيريا أنواع أحد انتقاؿ -
ف البكتيريا ىذه أف حيث اإليدز، مرضى مثؿ المناعة،  .(4)األفراد ليؤالء المرض تسبب أف يمكف حميدة كانت وا 

 



07 
 

  



08 
 

 :لصناعةاا في فوائد البكتيري-11
الجديدة مف المواد الدوائية الفعالة  العديدمجاؿ البيولوجيا الجزيئية إمكانية إنتاج  يقدمت الثورة الحادثة ف

لجينات مف أحد مف الممكف نقؿ ا اآلففقد أصبح  ،مع الطرؽ البكتريولوجية يستخداـ اليندسة الوراثية بالتواز با
ـ كائف آخر بحيث يوجو ىذا الجيف الجديد المحقوف تخميؽ  ببلزميدالكائنات إلى  ىذا  يبروتينات جديدة فأو جينو

 الكائف الذى تـ نقؿ الجيف إليو. 

يتـ  يوالت األدوية يتستخدـ ف يوالت يأحد المواد ذات النشاط الدوائ مف ناحية أخرى، يمكف مضاعفة إنتاج
ذا تـ نقؿ ىذا الجيف الى كائنات أخرى لتوجييا إ يكبيرة عمى نطاؽ تجار سطة جيف معيف إلى كميات إنتاجيا بوا

 .ىذه المواد أحد إلنتاج

 التقانةوالتي سميت  -البكتريا– باستخداـ الكائنات الحية الدقيقةمثمت عممية إنتاج الدواء 
عممية ىائمة لتطور  وقد فتحت أبواباً ، اج الدواءنتإية في عمم نقمة نوعية ىامة جداً  ، (Biotechnology)الحيوية

نترفيروف الخاص الا، ومف ثـ ختراعات في القرف الماضيالحد أعظـ اأ، باألنسوليف األمر، مفتتحة إنتاج الدواء
دوية أل، والكثير الكثير مف المقاحات وا(الدـ لدى مرضى الكمى خبليانتاج إل Epotineواإليبوتيف )، بالمناعة
 .المناعية

لعمماء بعد ذلؾ وقد بدأ ا، الدواء إلنتاجفاؽ جديدة آالعمماء عطت أالتي  األمؿكانت ىذه الخطوة الجبارة شمعة 
بمشكمة تعقيد  أف جيودىـ ىذه كانت تصطدـ دائماً  إال، نتاج الدواءإلخرى أستخداـ أنواع حية البالتفكير الجدي 

 ريا. يمف البكت رقياً  األكثرفي الكائنات  الخبليا

. الكوليراو  يالكبد الوبائ اللتياباتلقاحات مضادة  إلنتاج، ىناؾ العديد مف التجارب الواعدة التقنيةفي إطار ىذه 
لمحاربة  األسنافكما أف ىناؾ تجارب أخرى تعمؿ عمى إضافة مضادات حيوية مف أصوؿ ميكروبية لمنظفات 

عميو ضاد فيروس سارس الذي مازاؿ العمؿ ، كمادات فيروسيةمض إلنتاجريا يوكذلؾ استخداـ البكت. التسوس
الكائنات بشكؿ مباشر عمى  سيكوف معتمداً  األدوية. ويرى بعض العمماء أف مستقبؿ إنتاج تى اليـوح جارياً 
 .(5)الدواء إلنتاج، حيث سيعمؿ العمماء عمى تكويف معامؿ حية الدقيقة

 

 تصنيع األنسولين:-11-1 
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مرتبطتاف ببعضيما بروابط ثنائية الكبريت، يتـ صنعو بداية ؾ  Bو  Aيف ىو بروتيف مكوف مف سمسمتيف ببتيديت
pre pro insulin  والذي يتكوف مف سمسمة ببتيدية واحدة يتـ شطرىا لموصوؿ إلىpro insulin  المكوف مف

لموصوؿ إلى البروتيف النيائي، أي أنو ال  Cتشطر منيا في النياية السمسمة  A,B,Cثبلث سبلسؿ ببتيدية 
 صطنع في جسـ اإلنساف بالشكؿ النيائي مباشرة.ي

 مبلحظة: تحدث ىذه العممية في الشبكة االندوببلزمية الداخمية وجياز غولجي.

بشكؿ منفصؿ في الجراثيـ )تدخؿ مورثة السمسمة  A,Bكاف األنسوليف يحضر بإنتاج السمسمتيف  1986قبؿ عاـ 
A  في ببلزميد ومورثة السمسمةB ،)ومف ثـ بعد اإلنتاج يتـ ربطيما كيميائيًا مف خبلؿ ربط  في ببلزميد آخر

السمسمتيف باألكسدة فالروابط المتشكمة بيف السمسمتيف ىي رابطتيف ثنائيتي الكبريت، ولتشكيؿ الروابط نضع 
لترتبط ذرتي الكبريت الموجودتيف في  SHالسمسمتيف في وسط مؤكسد بحيث يتـ نزع ذرات الييدروجيف مف 

 .(6)لى مع الذرتيف في السمسمة الثانية وتتشكؿ روابط ثنائية الكبريتالسمسمة األو 

بواسطة التأشيب وأىـ  Escherichia Coliتـ الحقًا اصطناع األنسوليف البشري في بكتيريا اإلشريكية القولونية 
 ما كاف يميز ىذا اإلنسوليف:

  ًلؤلنسوليف المفرز مف المعثكمة. مماثؿ كيميائياً وفيزيائيا 
 تاج بعد الترجمة سوى تعديؿ واحد ىو الشطر باستخداـ أنزيمات بروتياز محددةال يح . 
 غير محرض لجممة المناعة 

 وىو عديد ببتيد مأشوب. Humulinىو  FDAوكاف أوؿ دواء تجاري يحصؿ عمى موافقة 

 طريقة التصنيع:

لجينات البشرية في المادة ا تـ إدخاؿلوجيا الحمض النووي المؤتمؼ؛ ينسوليف باستخداـ تكنو تصنيع األ عند
، وىي بكتيريا يمكنيا إنتاج Recombinant bacteria))الوراثية لمبكتيريا التي ُتسّمى فيما بعد البكتيريا المؤتمفة 

(، وقد استخدمت منذ Recombination، تُعرؼ ىذه التقنية بالتأشيب )البروتيف المشّفر بواسطة الجيف البشري
 Bو  Aانطبلقًا مف السبللتيف  -المستخدـ لعبلج السكري مف النمط األوؿ–البشري  عقود بيدؼ إنتاج األنسوليف

 E.Coli.(7)مف بكتيريا 

 .لبكتيرياببلزميد امض النووي لزيموف حمقًة مف الحنسوليف البشري في المختبر، ثـّ ييبني العمماء جيف األ 
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 يتـ إدخاؿ الجيف البشري إلى الببلزميد الجرثومي المعزوؿ. 

 

 .مف المادة الوراثية لمبكتيريا البشري جزءاً  صبح الجيفي 

 

 .حمقة الببلزميد إلى البكتيريا يتـ إرجاعبعد ذلؾ  
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 .في خزانات كبيرة خاّصة بالتخمير ىذه البكتيريا المؤتمفةيتـ وضع  

 

 .شري لمبدء بإنتاجوتبدأ البكتيريا المؤتمفة باستخداـ جيف اإلنسوليف الب 

 

 .ماء عمى اإلنسوليف الُمصنَّععندىا يحصؿ العم 
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 .تتـّ تنقيتو مف الشوائب، واستخدامو في العبلج 

 

 المزايا التي تتمتع بيا اإلشريكية القولونية والتي أدت إلى اختيارىا:

 المرتفع. النمو معدؿ 
 النمو. متطمبات بساطة 
 المختبر. في معيا التعامؿ سيولة 
 إنتاجيتيا. ارتفاع 
 .ااستخدامي تكمفة انخفاض 
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 في العالج: lactic bacteria الجراثيم المبنيةاستخدام  -11-2

 اإلنتانات المعوية:-11-2-1

، بدءًا مف المواد السكرية، استنادًا الى ىذه الخاصة Acid Lacticتعمؿ ىذه الجراثيـ عمى تشكيؿ حمض المبف 
 .تانات المعويةنة منذ أوائؿ القرف العشريف في معالجة اإليفقد استعممت الجراثيـ المبن

 مفنتاج حمض المبف الذي يزيد إمعاء حيث تتكاثر ىناؾ وتعمؿ عمى األ لىإتدخؿ ىذه الجراثيـ وىي حية 
ضية التي التعيش إال غير مبلئـ لنمو الجراثيـ المر  تشكؿ الحموضة الناتجة جواً  ،حموضة الوسط في األمعاء

 .في وسط قموي

، نتاج حمض المبفإجة وذلؾ لبلستفادة مف خواصيا في في المعال تستعمؿ الجراثيـ المبنية عمى نطاؽ واسع
 .ة في كثير مف االضطرابات المعويةوتعطى بالمشاركة مع المضادات الحيوي

 :نواع المستعممةاأل  

 أشهرها :

 :Homo-fermentatifsالجراثيـ المبنية ذات التخمر المتجانس  

 .إال حمض المبف فقطممواد السكرية التعطي ىذه الجراثيـ عند تخميرىا ل

 :Hetero-fermentatifsالجراثيـ المبنية ذات التخمر غير المتجانس  

حمض  :ومنياض المبف عددًا مف الحموض لى حمإ ضافةباإل تعطي ىذه الجراثيـ عند تخميرىا لممواد السكرية
 ، كما تعطي الغوؿ االتيمي.الخؿ وحمض النمؿ وغاز الفحـ

وتقسـ ىذه الفصيمة  Lactobacteriaceesجميعًا في فصيمة الجراثيـ المبنية  بصورة عامة تصنؼ ىذه الجراثيـ
 .ذلؾ بحسب الشكؿ الخارجي لمجراثيـلى فئتيف كبيرتيف و إ

 :Lactobacillaceesالعصيات المبنية  -1

 كثر استعمااًل وأشير أنواعيا :العصيات األ وىي

 العصيات المبنية المحبة لمحمضLactobacillacees Acidophilus :  
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عزلت ىذه الجراثيـ في أمعاء الرضع وفي أمعاء العجؿ صغير السف، مف صفات ىذه الجراثيـ أنيا 
 متأقممة بسرعة لمعيش في أمعاء االنساف .

  العصيات المبنية البمغاريةLactobacillacees Bulgaricus: 
 كثر منتجات الحميب.أعزلت ىذه الجراثيـ مف المبف وتوجد أيضًا  في 

 ات المبنية القوقازية العصيLactobacillacees Cocasicus: 
 عزلت مف بعض أنواع الجبف .

 : Streptococaceesالمكورات العقدية المبنية  -2

 : Streptococacees Lactis أشير أنواعيا

ض أنواع الخضار والحميب ومنتجاتو، وىي جراثيـ كروية الشكؿ، يتراوح قطرىا عزلت ىذه الجراثيـ في بع
 ، غير متحركة والىوائية .مكروناً 1-0.5بيف

 التركيب الكيميائي : 

لى إتعمؿ عمى تحويؿ ىذه المركبات  نياإفعندما تزرع الجراثيـ المبنية في وسط يحتوي عمى مركبات سكرية 
 . CH3CHOHCOOHحمض المبف ذي الصيغة الكيميائية التالية : 

. إف تشكؿ يحتوي ىذا الحمض عمى فحـ غير متناظر لذلؾ يوجد عمى  شكؿ حمض ميمف وميسر ومتراـز
 حمض المبف بأحد ىذه األشكاؿ يعود الختبلؼ نوع الجرثـو الذي يقـو بالتخمر .

خرى ، كذلؾ تظير في وسط التخمر مركبات أحمض الخؿي الوسط لى حمض المبف فقد يتشكؿ فإ ضافةباإل
، كما أف أنواعًا  Nisineدات حيوية مثاؿ ، فيناؾ بعض األنواع التي تنت  مضامفيدة مف الناحية الصيدالنية

 B2 (Lactoflavine. )وبخاصة فيتاميف   Bأخرى تعطي مجموعة فيتاميف 

 التأثير الفيزيولوجي : 

 الجراثيـ التي ويتصؼ حمض المبف الذي يتشكؿ في مستوى األمعاء بخاصة مضادة لمتدعص أي أنو يضاد نم
وكذلؾ   Sallnomella Ebertellaيـ المرضية مثؿ ، كذلؾ يضاد الجراثنتانات المعويةتسبب اإل

Escherichia تنمو في وسط حمضي . ف جميع ىذه الجراثيـ الإ، إذ 
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في الوسط التخمري يعد مف العوامؿ المنشطة لنمو الجراثيـ   B2مف جية أخرى فقد وجد أف تشكؿ الفيتاميف 
 المعوية الطبيعية التي تضاد بتأثيرىا الجراثيـ المرضية .

  ستعمال :اال 

 :ية بشكؿ واسعتستعمؿ الجراثيـ المبن

بشكؿ لبف رائب وتشترط بعض التشريعات أف يتـ تحضير المبف الرائب مف الحميب  :الحمية الغذائية -1
 غارية او المكورات المبنية .مالمبستر الذي يخضع لمتخمر المبني بوساطة الجراثيـ المبنية الب

. تعطى ادات لمعالجة االضطرابات المعويةومات الجرثومية المقاومة لمصتستخدـ حاليًا األر  :المعالجة -2
 B2بالمشاركة مع المضادات الحيوية لتنظيـ عمؿ الجراثيـ المعوية الطبيعية لئلستفادة مف تأثير الفيتاميف 

 .المنشط ليذه الجراثيـ

 حمل الالكتوز:عدم تتدبير إضافة العصيات المبنية إلى المبن والحميب ودورها في -11-2-1-1

اعة ت في صنوقد استخدم ليذا الغرض، بنية( ىي النمط األكثر استخداماً بكتريا حمض المبف )العصيات الم
  ،بما فييا البلكتوز والكربوىيدرات إلى حمض المبف السكرياترتيا عمى تحويؿ الغذاء لسنوات عديدة بسبب قد

مما  (ph) خفض درجة الحموضةيعمؿ عمى مبف الرائب، و اف المخمرة كاللمنتجات األلب المميزلطعـ مما يعطي ا
 نع االلتيابات المعوية المعدية. مويائنات المخربة لمطعاـ، قمؿ مف فرص نمو الكي

 والبفيدوباكتريـو Lactobacillus استعمااًل ىي سبلالت مف الجنس البلكتوباسيموس عنوااألأكثر 
Bifidobacterium حفاظ عمى التوازف الميكروبي الالطبيعية لمجسـ، و لفمورا امساعدة استخداميا مف  واليدؼ

، فإف تناوؿ بعض السبلالت بشكؿ فعاؿ نظرًا ألف بكتريا حمض المبف تحوؿ البلكتوز إلى حمض المبففيو، و 
  لو.ويجعؿ األفراد أكثر تحمبًل  عدـ تحمؿ البلكتوزتدبير  المعينة النشطة قد يساعد في

المحتوى مف خميرة  ، ألف معظميا قميؿتطبيقات العمميةالفي  الغرض بالذات ال تستعمؿ البروبيوتيؾ ليذا
 .في المبف الرائب الموجودة البلكتاز مقارنة بالبكتريا الطبيعية

 استخدام العصيات المبنية في الصادات الحيوية:-11-2-1-2

يا بدورىا ىذا قد تقـو بتدمير تيدؼ الصادات الحيوية إلى محاربة البكتيريا المسببة لؤلمراض، ولكف خبلؿ قيام
البكتيريا المعوية النافعة التي تساعد في الحفاظ عمى الصحة وتسبب تأثيرات غير مرغوبة مثؿ اإلسياؿ، لذلؾ 



26 
 

ـ إضافة العصيات المبنية إلى التركيبة الدوائية لمتخفيؼ مف اإلسياؿ، وقد تمعب العصيات المبنية دورًا ميمًا في  يت
 جـ عف العبلج الكيميائي أو اإلشعاعي.مقاومة اإلسياؿ النا

لشركة السعد الذي يحتوي عمى  Lactoxam Plusمف األمثمة التجارية مستحضر الكتوكساـ بمس 
Lactobacillus. 

 
 

 التهابات المهبل:-11-2-2

 :تكوين ميكروفمورا المهبل 

 وأىميا مسببات األمراض البولية في حاالت عدوى المسالؾ البولية المتكررة، تكوف الكائنات الحية المييمنة ىي
 .E.Coliة  القولوني اإلشريكية

 وأىميا ،المسبب الرئيسيبلىوائية سمبية الغراـ تكوف العصّيات الالتياب الميبؿ الجرثومي المتكرر حاالت في 
Gardnerella vaginalis . 

ىي  Candida Albicans يضالمبيضات الب فطور ما تكوف اً في حاالت التياب الميبؿ الفطري المتكرر، غالب
 المسببة.

 التهابات الجهاز البولي التناسمي: 
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ال تزاؿ التيابات الجياز البولي التناسمي غير الناتجة عف االنتقاؿ الجنسي، مثؿ التياب الميبؿ الفطري والتياب 
 .بيا كؿ عاـالميبؿ الجرثومي والتياب المسالؾ البولية، مشكمة طبية رئيسية مف حيث عدد النساء المصابات 

فعاؿ بشكؿ عاـ في القضاء عمى ىذه العدوى، إال أنو ال يزاؿ  بالصادات الحيويةعمى الرغـ مف أف العبلج 
 لتكرار اإلصابة.ىناؾ معدؿ مرتفع 

تناوؿ الصادات الحيوية بشكؿ متكرر صاب العديد مف النساء باإلحباط بسبب تو  ةتتأثر جودة حياة المريض
ىناؾ أدلة سريرية جيدة تظير أف البكتيريا . بسبب زيادة تطوير المقاومة الميكروبيةالتي تتضاءؿ فعاليتيا و 

عبلوة عمى ذلؾ، فإف اإلنساف. الجياز البولي التناسمي ليا دور مركزي في الحفاظ عمى صحة بكتيريا المعوية و 
 هىذ. تسمى بشكؿ تدريجي عممياً أصبح مقبواًل زيادتيا ل" لتحؿ محؿ البكتيريا أو النافعةاستخداـ "البكتيريا 

الكائنات الحية الدقيقة التي عند تناوليا بكميات كافية تمنح فائدة وىي : "Probiotics البروبيوتيؾ البكتيريا
 ".صحية لممضيؼ

 

 :التهاب المهبل الجرثومي 

ية الواقية مع فقداف العصيات المبن بالتزامفزيادة في نمو الكائنات البلىوائية ىو  :التياب الميبؿ الجرثومي
 .لؤلعراض الميبمية اً يعتبر السبب األكثر شيوع، و الموجودة عادة في الميبؿ السميـ

 اً ولكنيا منتشرة أيض  ،اً عام 30و  17بشكؿ شائع في النساء المواتي تتراوح أعمارىف بيف  حدث ىذه العدوىت
 .اً عند النساء األكبر سن

بإفرازات ميبمية بيضاء  اً أي أعراض، ولكنو يرتبط عموم قد يحدث التياب الميبؿ الجرثومي عند النساء دوف
ف مف تيي  في الفرج ييعان اتضي، لكف نصؼ المر تالرائحة واإلفرازا. األعراض األكثر شيوعًا ىي متجانسة
 ؿ.والميب

كما أف  والتياب بطانة الرحـ، يمكف أف تحدث مضاعفات تناسمية كبيرة بما في ذلؾ التياب عنؽ الرحـ
والوالدة  التياب الميبؿ الجرثومي أكثر عرضة لئلصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشريب المصابات

  ة.المبكر 

 :  التالية الدالئؿ وجود اثنيف مفعند تشخيص التياب الميبؿ البكتيري يتـ 
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 .4.7درجة الحموضة الميبمية تساوي أو تزيد عف  .1

 .اختبار النفحة اإليجابي .2

 .متزايدةو ء متجانسة وجود إفرازات ميبمية بيضا .3

البكتيري.  الميبؿ التياب إلى تؤدي التي التغييرات سمسمة في الرئيسي العامؿ الميبمية المبنية العصيات عد فقدافي
 الصحية إلى وضعيا الطبيعي حيث تكوف الميبؿ بكتيريا إعادة في بالفشؿ االنتكاسات )تكرار اإلصابة( وترتبط

 . المبنية ىي السائدة العصيات

 ولكف فشمت بالمبف لبلستفادة مف البكتيريا الموجودة فيو، سابقًا عمى المريضات االغتساؿ األطباء بعض قترحا
البكتيري أو  الميبؿ التياب عبلج في فعالة وكانت غير الميبؿ في استعمار المبف الموجودة في المبنية العصيات

 الوقاية منو.

 Lactobacillusو   Lactobacillus fermentumيات المبنية تـ استخداـ سبلالت العص األخيرة، اآلونة في
rhamnosus   في العبلج عف طريؽ تناوليا يوميًاعف طريؽ الفـ، وقد أدى ذلؾ إلى إعادة الوضع البكتيري

لمميبؿ إلى حالتو الصحية الطبيعية لدى مريضات االلتياب الميبمي البكتيري عديمات األعراض، حيث ىيمنت 
 ية عمى الوسط البكتيري الميبمي مف جديد.العصيات المبن

 :تشمؿ قد ولكنيا تعمؿ بيا البروبيوتيؾ الحاوية عمى العصيات المبنية اآللية التي توضيح يتـ لـ

 .زيادة تصاعد البروبيوتيؾ و / أو العصيات المبنية األصمية مف جمد المستقيـ إلى الميبؿ 

 .إلى الميبؿانتشار مسببات األمراض مف جمد المستقيـ  تقميؿ 

تقوية مناعة الغشاء المخاطي المعوي الذي يؤثر عمى المناعة الميبمية مما يجعؿ البيئة أقؿ تقببًل  
 .لكائنات التياب الميبؿ الجرثومي

لمحفاظ عمى  ذات التأثير اإليجابيالستخداـ سبلالت الكائنات الحية المجيرية  اً منطقي اً توفر ىذه النتائ  أساس
 .ؿ مخاطر التياب الميبؿ الجرثومي المتكرر األعراضصحة الميبؿ وتقمي

تناوؿ العصيات  فيما يتعمؽ بالتياب الميبؿ الجرثومي المصحوب بأعراض، ىناؾ بعض األدلة عمى تأثيرأما 
المبنية في التخمص مف االلتياب، حيث أثبتت إحدى الدراسات أف توصيؿ الزبادي الذي يحتوي عمى العصيات 
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عف طريؽ سدادة قطنية إلى الميبؿ يعال  التياب الميبؿ البكتيري  L.acidophilus مض المبنية المحبة لمح
 .(8)ويمنع العدوى بعد شيريف مف المتابعة

تعمؿ البروبيوتيؾ عمى تحسيف النتيجة العبلجية عند النساء المصابات بالتيابات الميبؿ عف طريؽ الحفاظ عمى 
يقمؿ مف مستوى األس الييدروجيني داخؿ الذي نت  حمض البلكتيؾ و ث ت، حيالبكتيريا المبنية الميبمية الطبيعية

حماية مف والالحفاظ عمى البيئة الميبمية معب دورًا رئيسيًا في ا تونتيجة لذلؾ، فإني 4.5.5إلى  3.5الميبؿ مف 
 الكائنات الحية الدقيقة الضارة. 

أكدت العديد مف الدراسات أف البروبيوتيؾ فعالة في عبلج االلتيابات الميبمية مثؿ التياب الميبؿ البكتيري مف 
ـ داخؿ الميبؿ بشكؿ إيجابي. وتشمؿ األنواع التمثيمية لمبروبيوتيؾ  و  Lactobacillusخبلؿ تغيير تكويف الجراثي

Lactococcus  وEnterococcus  وStreptococcus  وBifidobacterium.(9) 

تكمف طرؽ التقميؿ مف يقي مف االلتيابات الجرثومية والفطرية، و  التقميؿ مف حموضة الميبؿمما ال شؾ فيو أف 
  حموضة الميبؿ في كؿ مما يأتي:

 :تجنب كثرة غسؿ المنطقة بالصابوف-1

، لذلؾ فإف الغسؿ الميبؿ يحتوي الصابوف عمى الكثير مف المواد التي تؤدي إلى تغيير مف درجة حموضة
 المتكرر بالصابوف قد يؤدي إلى زيادة في درجة حموضة الميبؿ.

ويفضؿ استخداـ الماء الدافئ وغسوؿ لطيؼ لغسؿ الميبؿ وتطييره، وتجنب استخداـ الصابوف داخؿ الميبؿ، إذ 
 زف في درجة الحموضة الميبمية.يساىـ ذلؾ في الحفاظ عمى التوا

 :(Probiotic) تناوؿ األطعمة الغنية بالبروبيوتيؾ-2
إذ يساعد تناوؿ  عمى المحافظة عمى توازف درجة الحموضة الميبمية. بالبروبيوتيؾ يساعد تناوؿ األطعمة الغنية

وضة الميبمية، كما تتضمف ىذه األطعمة في التقميؿ مف خطر اإلصابة بالعدوى التي قد تزيد مف درجة الحم
 تيؾ الزبادي وبذور الشيا وغيرىا.األطعمة الغنية بالبروبيو 

 :مةتجنب ارتداء المبلبس المبم-3
البكتيري أو العدوى الميبمية  بالتياب الميبؿ يؤدي ارتداء المبلبس المبممة لفترات زمنية طويمة إلى التسبب

 (، وبالتالي يؤدي إلى تغيير درجة الحموضة الميبمية.Vaginal yeast infectionبالخميرة )

https://www.webteb.com/vagina
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87_20092
https://www.webteb.com/woman-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A8%D9%84
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يير المبلبس عمى الفور في حاؿ تبمميا، ومف الجدير لذا يفضؿ تجنب ارتداء المبلبس المبممة والحفاظ عمى تغ
 بالذكر أف المبلبس الرطبة قد تؤدي إلى نمو البكتيريا وبالتالي العدوى.

 :تغيير السدادات القطنية بشكؿ منتظـ-4
يؤدي بقاء السدادات القطنية لفترة زمنية طويمة إلى زيادة درجة حموضة الميبؿ، لذا مف الميـ تغيير السدادات 

 لقطنية المستخدمة بشكؿ مستمر.ا

 :مفآالحفاظ عمى ممارسة الجماع بشكؿ -5

مف أحد طرؽ آالجماع، تعد ممارسة الجماع بشكؿ النتقاؿ العديد مف أنواع العدوى مف خبلؿ ممارسة  اً نظر 
و لذلؾ مف الميـ استخداـ الواقي الذكري أ التقميؿ مف حموضة الميبؿ، والمحافظة عمى توازف الحموضة فيو.

 (12)طرؽ الوقاية األخرى عند الممارسة لمنع انتقاؿ العدوى.

 الغسوالت المهبمية:-11-2-2-1

والمعروؼ أيضًا باسـ الدش الميبمي لمتخمص مف  (Vaginal Wash)ميبمي الغسوؿ ال تستخدـ بعض النساء
 :ؿ الميبمي ما يميتشمؿ أنواع الغسو و  ،رائحة الميبؿ ويعتقدف أف ذلؾ يساعد في الحفاظ عمى نظافة الميبؿ

 وىو غسوؿ ميبمي خالي مف المواد المعطرة والمييجة، وقد يصفو الطبيب في  :غسوؿ ميبمي طبي
 .بعض الحاالت

 يحتوي الغسؿ الميبمي المعطر عمى مواد عطرية تساعد في التخمص مف رائحة : غسوؿ ميبمي معطر
 .الميبؿ السيئة، ولكنيا قد تسبب تييجو

والذي يقـو بترطيب األغشية المخاطية والجمد، كما أنو  ؾحمض البلكتيالميبمية عمى  وتحتوي معظـ الغسوالت 
ولجفاؼ  الثر األبيض عمى جعؿ الوسط المحيط حامضي، مما يقمؿ مف نمو الجراثيـ، يستخدـ لعبلج يعمؿ

 .وحكة الجمد

يا الطبيعية في الميبؿ، عدـ اإلفراط في استخداـ الغسوؿ الميبمي الذي يمكف أف يزيؿ البكتير ومع ذلؾ يجب 
  .والتي يمكف أف تساعد في الحماية مف العدوى
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 :الجراثيم التي تنتج المضادات الحيوية -11-3

 بأنيا مواد كيماوية تفرزىا 1950 في عاـ  Waksman ـكما عرفيا العال antibiotics المضادات الحيوية 
تمنع  فطور والجراثيـ مف خصائصيا أنيالمثؿ ا  Micro-organismeاحياء الدنيألبعض مجموعات مف ا

, لـ تمبث ىذه التسمية أف شممت جميع حتى لو كانت في محاليؿ ممدة جداً  خرى مف التكاثر والنموالجراثيـ األ
المواد التي تنتن  عف بعض النباتات الراقية وكذلؾ  نما ايضاً ا  ة ليس فقط عف الفطور والجراثيـ و المواد الناتج

 التي تصطنع بالطرائؽ الكيميائية .المضادات الحيوية 

تعتبر ي كتينوميسيتات والتألوبات بصورة كبيرة وخاصة انتاجيا مف الميكر إبعض المضادات الحيوية أمكف 
 كائنات بكتيرية خيطية.

تنت   يالبسيطة التالمواد يض الميكروبات حيث تنت  مف عدد قميؿ مف ألالمضادات الحيوية نوات  ثانوية تعتبر 
وىذه النوات  الثانوية تنت  عبر  حماض النووية.ألمينية والدىنية والسكريات واألحماض األبفعؿ الميكروب كا أولياً 

 المسارات الكيميائية الحيوية لمميكروبات.
 ممعقة مؤل ية المنتجة لممضادات الحيوية حيتلمحصوؿ عمى الكائنات الدق يالمصدر الرئيس يتعتبر التربة ى

 خرى.ألف البكتريا ومختمؼ الميكروبات اييف مبلمئات الم تربة تحتوى عمى يشا

 نتاجية تبعاً اإل تختمؼ مقدرتو يأف الميكروب المنت  لممضاد الحيو ؿ الدراسات السابقة أمكف استنتاج بلمف خ
 ت عمىبعض الميكروبا لبيئة وتنوعيا يتيح الفرصة لنشاطؼ ابلالبيئة المنمى عمييا حيث أف اختؼ الختبل

 المنت . ييؤثر عمى نوعية المضاد الحيو  يخر، وبالتالآلض احساب البع

 الميكروبات تنت  أف بعض يتستخدـ لتثبيط نمو الميكروبات. أأف المضادات الحيوية  ومف المعروؼ طبعاً 
ج المضادات الكائنات يتـ إنتا معظـ ي. وفالمضادات الحيوية لتثبيط نمو ميكروبات أخرى قد تكوف ضارة جداً 

المضادات الحيوية داخؿ الخمية الميكروبية  القميؿ منيا تفرز يلى البيئة المحيطة ولكف فإارج الخمية الحيوية خ
 نفسيا.

 : Bdellovibrio bacteriovorusبكتيريا الضمة المشابهة لمعمقة -11-3-1

لممضادات  كبديؿ لكائنات الدقيقة قد تستخدـتيا مف ابلف البكتيريا التي تتغذى عمى مثيقد أفاد بعض الباحثوف بأ
المعروفة باسـ  الضمية المشابية لمعمقة يريابكتاحثوف بريطانيوف وألماف إلى أف فقد خمص ب الحيوية.

ميتيا فاع لممضادات الحيوية التي تضعؼ مفيداً  بلً ف بديقد تكو     Bdellovibrio bacteriovorus""بدلوفيبريو
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 بح بسرعات فائقة حيث يستشعر وجودلنوع مف البكتيريا يسفيذا ا مراض مع الوقت.ألوقدرتيا عمى القضاء عمى ا
 عمييا.  أجساـ أخرى غريبة ويقتحميا ويقضي

 

     Bdellovibrio bacteriovorus :13 الشكل

كيؼ تشف  ه البكتيريا لمعرفةوقد أشار الباحثوف إلى أنيـ يعكفوف في الوقت الراىف عمى دراسة جينات ىذ
 ة.جساـ الغريبألىجماتيا عمى ا

الذي  ات الحيوية التقميدية. وفي الوقتمراض الشائعة بدأت تكتسب مناعة ضد المضادألويذكر أف العديد مف ا
 المضادات. يتـ فيو تطوير أنواع جديدة أكثر قوة مف المضادات الحيوية يجري البحث عف بدائؿ ليذه

أف قدراتيا عمى  الماء منذ فترة، إالعم معروفة لدى  Bdellovibrio bacteriovorusوجدير بالذكر أف بكتريا
 ف.آلدوى لـ تخضع لدراسة كافية حتى امحاربة الع

 نوتنجياـ، رتقائية وجامعةالماكس بالنؾ" لعمـو البيولوجيا اغير أف فريؽ الباحثيف الذيف يضـ عمماء مف معيد "
اء قادر دو  يتمكنوا مف تطوير أمؿ العمماء أفي ومبدئياً  مف وضع الخريطة الجينية ليذه البكتريا. انتيى مؤخراً 

والقضاء عمييا،  خرىألختراؽ الكائنات الدقيقة االميائية التي تقـو بيا البكتريا ت الكيبلعمى القياـ بنفس التفاع
نساف لمقضاء عمى اإل نفسيا داخؿ جسـ مف تجنيد تمؾ البكتريا بعد ىو أف يتمكنوا يوماً ألولكف ىدفيـ ا

 الميكروبات التي تصيبو. 

الكائنات الدقيقة  مر "فريستيا" مفألرة حياة معقدة حيث تستشعر أوؿ ابدو  Bdellovibrio بكترياىذه التاز وتم
أف تصطدـ البكتريا  تندفع نحوىا بسرعة فائقة. وبمجردخرى عف طريؽ المواد الكيماوية التي تفرزىا، ثـ ألا

 البكتريا عندئذ إفراز مواد تشدىا إلييا. وبإمكاف بالخمية المستيدفة لمكائف الدقيؽ فإنيا تتعمؽ بيا وتمد أليافاً 
الجسـ لتبدأ في التياـ نفسيا داخؿ ىذا  وي لمجسـ المستيدؼ، ثـ تقـو بدفعكيماوية تمكنيا مف ثقب الجدار الخم
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كاثر، قبؿ أف تنطمؽ مستيدفة فريستيا في النمو والت ا ما تستمده مفخرى مف الداخؿ. وتستخدـ البكتريألالخمية ا
 أخرى. يابلخ

 

المنتجة  Streptomyces griseus( ية الرمادية )المتسمسمة الرماديةالفطور العقد-11-3-2
 لمستربتومايسين :

 

 Streptomyces griseus الفطور العقدية الرمادية )المتسمسمة الرمادية ( :14 الشكل

وؿ مرة في عاـ أل Streptomyces griseusوىو عالـ روسي الفطور العقدية الرمادية  Krainskyلقد وصؼ 
مف  اف يعزلو أمف  1944فقد تمكنو في عاـ   Schatz Bugieومساعدوه  Wakmanما العالـ أ ـ1914

لمعالجة ويتن  ة مزروع ىذه الفطور مادة دعوىا باسـ ستربتومايسيف وىو أوؿ مضاد حيوي استعمؿ في احرشا
 .عف الفطور العقدية

امؿ دوائي واسع كعؽ مدة مف الزمف حتى استعمؿ عمى نطا ربتومايسيفستالفي الحقيقة لـ يمضي عمى اكتشاؼ 
 .سؿىاـ في معالجة مرض ال

 فقط ىي التي تنت  الستربتومايسيف.وبعض ىذه السبلالت  ف الفطور العقدية الرمادية كثيرة التغيير جداً إ
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 ية لرشاحة مزروع الفطور العقدية الرمادية :يائالبينة الكيم 

 Streptomycine  عطي اسـأستربتومايسيف الحقيقي الذي اللفطور العقدية الرمادية نبت اعزؿ مف مست 
A. 

  Streptomycine B.عطي اسـ أوالذي   Mannoside – streptomycineخرآمركب  يضاً أعزؿ  

 . Actidioneف ىذا المستنبت يحتوي عمى مادة ذات تأثير مضاد لمفطور دعيت باسـ أ وجد أيضاً  

 .  B12فرز الفطور العقدية الرمادية الفيتاميف ضافة الى ذلؾ تإ 

 

 الذاتية : 

 

 
 

 البنية الكيميائية لمستريبتومايسيف  :15 الشكل

ممغراـ مف  100: يذاب لوجود الوظيفة الغوانيدية نظراً   Sakagushiتعطي كبريتات الستربتومايسيف تفاعؿ -1
نفتوؿ في الصود ثـ قطرة واحدة   a موؿمؿ مف الماء المقطر ثـ تضاؼ بضع قطرات مف مح 2الممح في 

 .فنحصؿ عمى لوف أحمر -Cioمف محموؿ تحت كموريد الصوديـو 
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 ي وبالتسخيف.مو في وسط ق وؿلى مالتإ: يعتمد عمى تحيميؿ الستربتوز Maltolتفاعؿ المالتوؿ  -2

أحمر  وسط قموي لوناً تعطي كبريتات الستربتومايسيف مع نتروبروسيات الصوديـو وثريسيانورالبوتاسيـو في  -3
 .الستربتومايسيف بالطرائؽ المونيةيفيد ىذا التفاعؿ في معايرة  ،ثابتاً 

 :قدرة الستربتومايسين المضادة لمجراثيم  

يتخرب بالعصارات الياضمة لذلؾ كاف  وىو ال ىا، لنمو  وبالوقت نفسو موقفاً  يـ لمجراث يعد الستربتومايسيف قاتبلً 
 .داً ج مجاؿ استعماالتو واسعاً 

يؤثر في الجراثيـ غير المتمونة بطريقة غراـ مثاؿ ذلؾ : عصيات القيح االزرؽ والعصيات الكولونية  -1
 وعصيات بفايفر .

 .المقاومة لمحمض كعصيات كوخ مثبلً  الستربتومايسيف ذو تأثير نوعي في بعض الجراثيـ -2

 لرئوي .فات مرض السؿ اآمف  إف اكتشاؼ الستربتومايسيف قد خفؼ كثيراً  -3

تأثير البنسيميف مثاؿ ذلؾ  أقؿ مفف تأثيره فييا أال إف في الجراثيـ المتمونة بالغراـ يؤثر الستربتومايسي -4
 .مكورات العقدية والمكورات البنيةدية والو المكورات العنق

لحقيقي أضعؼ مف فعالية الستربتومايسيف ا )مانوزيد والستربتومايسيف( ذو فعالية Bف الستربتومايسيف إ -5
 بمقدار أربع الى خمس مرات لذلؾ قمما يستعمؿ في المعالجة .

 

 :االستعمال الدوائي  

 يفيد فائدة كبيرة في الزحارية كمامراض الناجمة عف العصيات الكولونية و ستعمؿ الستربتومايسيف في جميع األي 
ومع ىدرازيد   .P.A.S ( Para-amino-Salicylique )مراض الرئوية السمية وذلؾ بالمشاركة معمعالجة األ

 . Hydrazide acide nicotiniqueحمض التبغ المماكب

 األشكاؿ الدوائية :

 بشكؿ حقف عضمية  أو وريدية. اليتخرب (تبتومايسيف )الكبرتات والكمورىيداتستعمؿ أمبلح الستر 
لى إ 1طى منو مايعادؿ نات المعوية يعالستربتومايسيف في المعدة لذلؾ يستعمؿ عف طريؽ الفـ في معالجة التعف

 ساعة. 24غراـ في مدة  3

 . Tuberculoses cutaneesفات الجمدية الناتجة عف السؿ الجمديعمى شكؿ مراىـ في اآل يستعمؿ ايضاً 
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 يوجد التسربتومايسيف عمى شكؿ مساحيؽ تعطى بالمشاركة مع البنسيميف والسيمفاميدات. ،أخيراً 

 :سمية الستبتومايسين 

ال إالدولية عمى عدـ صرؼ ىذا الدواء دوية السامة لذلؾ تحرص منظمات الصحة ايسيف مف األيعد الستربتروم
لضار في ثيره اأسبب عدة عوارض جانبية مثاؿ ذلؾ تفاستعماؿ الستربتومايسيف ي ،مف خبلؿ وصفة طبية

حياف ض األكما يمكف أف يؤدي في بع ,عدـ توازف لى اضطرابات دىميزية وحوادثإالعصب السمعي الذي يؤدي 
فات المفصمية وحدوث عماؿ الستربتومايسيف حدوث بعض اآل, كذلؾ فقد شوىدت عند استلى الصمـ التاـإ

 .حساسية جمدية

فقد  ليذه العوارض الجانبية فقد سعت بعض المصانع الصيدالنية لمحصوؿ عمى مشتقات ىذا الدواء وفعبلً  تجنباً 
 روستربتومايسيف.لى اصطناع مركب جديد يعرؼ باسـ دييدإ اتوصمو 

 
 :يالجدوؿ التال ينتاجيا بواسطة البكتريا كما فإمختمفة مف المضادات الحيوية يتـ وىناؾ أنواع 

 المضاد الحيوي البكتيريا
Streptomyces remosus Tetracycline 

Streptomyces griseus Streptomycin 
Streptomyces griseus Cyclohexamide 
Streptomyces frodiae Neomycin 

Streptomyces orchidaceus Cycloserine 
Streptomyces erythreus Erythromycin 

Streptomyces kanamyceticus Kanamycin 
Streptomyces lincolnensis Lincomycin 

Streptomyces noursei Nystatin 
Bacillus polymyxa Polymyxin B 

Bacillus licheniformis Bacitracin 
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 :ذيفان المطثية الوشيقية لصناعة البوتوكس-11-4

ىي الجرثومة نفسيا المستخدمة في إنتاج البوتوكس،  Clostridium botulinum  إف جرثومة المطثية الوشيقية
وىو منت  صيدالني ُيستعمؿ في المقاـ األوؿ في الحقف ألغراض طبية أو ألغراض التجميؿ. ويستخدـ العبلج 

بعد تطييرىا وتخفيفيا بقدر كبير. وُيعطى العبلج في أماكف  A مـو الوشيقية العصبية مف النمطبالبوتوكس س
الرعاية الطبية، وُيصمـ خصيصًا وفقًا الحتياجات المريض، وعادة ما يتحممو المريض جيدًا رغـ وجود بعض 

 (10).األعراض الجانبية التي لوحظت

 

 Clostridium botulinum المطثية الوشيقية  :16 الشكل

 

والذي يدعى ، botulinum toxin)) ولينـويالبوت ذيفاف الوشيقية أومف  خاصىو االسـ التجاري لنوع  لبوتوكسا
(onabotulinum toxin A). 

 Clostridium يقية )المطثية الوش يسمى الجراثيـىي سمـو عصبية ينتجيا نوع مف ذيفانات الوشيقية 
botulinum .)ىذا الذيفاف أقوى السمـو المعروفة عند اإلنساف. يعتبر 

التشن   في إرخاءومحددة في الجسـ ُيعتبر آمنًا جدًا وفعااًل بجرعات صغيرة  ُينقى ذيفاف الوشيقية وُيحقفعندما 
 .طالمفر  العضمي

نًا لذيفاف الوشيقية منذ القرف الثامف عشر، إال أف أوؿ اقترحوا استخدامًا دوائيًا ممكعمى الرغـ مف أف األطباء 
 سبعينيات القرف الماضي لعبلج الحوؿ )اضطراب في توجو العينيف(.في استخداـ طبي لو كاف 

https://www.drugs.com/botox.html
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 ذيفان الوشيقية:كيف يعمل  

ثر ، وتؤ D ،C2 ،C1 ،B ِ ،A ،G ،F ،Eالذيفانات وىي ثمانية أنواع مختمفة مف تفرز جراثيـ المطثية الوشيقية 
 األسيتيؿ كوليف يقـو. ستيؿ كوليف، وىو أحد أىـ الناقبلت العصبية في الجسـاأل تحررعف طريؽ منع جميعيا 

 لؾ يؤدي منع تحرره إلى ارتخاء وشمؿ ىذه العضبلت.، لذيالعضم بتحفيز التقمص

عمى األسيتيؿ كوليف  اً مباشر ، مسببًا تأثيرًا عضبلت معينة إلىمباشرة  بأف يتـ توجيو ذيفاف الوشيقيةالحقف  تسمح
 في الحالة الطبيعية. اإلشارات التي تؤدي إلى تقمص العضبلت وصوؿ في المشابؾ العصبية، مما يمنع

 مستحضرات استخداـ اً حالييجري  F.و B النمطاف، يميو تأثيراً واألطوؿ  األكثر قوةً ىو مف الذيفاف  A النمط
  B.و A النمطيفعمى  حاوية تجارية

تستمر التأثيرات تقريبًا.  عشرة أياـ بعدوتبمغ ذروتيا  ،ساعة 72-24في غضوف  عادةً  بالظيور تالتأثيرا تبدأ
 .جديدة مشبكيةعصبية جديدة وتشكؿ اتصاالت  نيايات تنشأحوالي شيريف إلى ثبلثة أشير أو حتى عادة 

 ؟متى يستخدم ذيفان الوشيقية 

إال أف استخداـ ىذا السـ العصبي قد ، انتشاراً األكثر  يى ةلذيفاف الوشيقي ةالتجميمي التطبيقاتعمى الرغـ مف أف 
 توسع ليشمؿ كؿ مجاالت الطب تقريبًا، ومف ضمنيا:

 ساعات في  4أكثر مف  النوبة ستمرتفي الشير و  اً يوم 15أكثر مف  يتكررالمزمف الذي  صداع الشقيقة
 .كؿ مرة

 ( العنؽينة مف الجسـ مثؿ تقمصات عضمية ال إرادية في منطقة معاختبلؿ التوتر البؤري.) 

 (.في جانب واحد مف الوجو ال إرادي )أي ارتجاؼ عضمي وجيي تشن  نصؼ 

  زيادة في إفراز العرؽ(فرط التعرؽ(. 

 (.المعاب في إنتاج زيادة)لعاب فرط اإل 

 عندما تكوف األدوية األخرى غير  ي، وذلؾسمس البولالبما في ذلؾ  أعراض المثانة مفرطة االستجابة
 .تحمؿقميمة الأو فعالة 

  (11).)عف األخرى اً مختمف اتجاىاً تواجو إحدى العينيف أي عندما العيف  )خمؿ في توجوالحوؿ  
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 :الفيتامينات-11-5

 أنو أمر وعمى الرغـ مف التحفظات الطبية عمى ذلؾ إال، تى يتـ تعاطييا دوف وصفة طبيةال األدويةمف أكثر 
  واقع عمى مستوى العالـ.

 أف بعضيا يتـ تخميقو بيولوجياً  إال،Syntheticبصورة مخمقة  نات يتـ إنتاجيا اقتصادياً معظـ الفيتامي
Biosynthetically ، إنتاج الثياميف  نطاؽ واسع حيث أثبتت مقدرتيا عمىوتنت  الفيتامينات مف البكتريا عمى

B1 والريبوفبلفيف B2  .ؿ الكيميائي تمعب عممية التحو  كماوحمض الفوليؾ والبانتوثينيؾ والبيرودوكسيؿ والبيوتيف
والتوكوفيروؿ  vitamin Cدور ىاـ جدًا في إنتاج حمض األسكوربيؾ  biotransformationذات الطابع البيولوجي 

vitamin E. 

 )كوباالمين(: B12فيتامين -11-5-1

 أمكف لبعض سبلالت البكتيريا أف تنت  ىذا الفيتاميف ومف أىميا:

butyribacterium rettgeri،Bacillus megaterium  ،Streptomyces Olivaceus .  وقد تـ إنتاج فيتاميف
B12 س البنجر العمى مو  ييحتو  يعمى وسط غذائmolasses cane sugar  ـ  Pseudomonas  باستخدا

denitrificansأنواع جنس  كما أف ىناؾ بعضPropionobacterium  نتاج ىذا الفيتاميف.إلتستخدـ 

الحيوانية  نسجةأللذلؾ يوجد فى كؿ ا نو تبعاً إيحتاجيا الحيواف ف يساسية التاألمف الفيتامينات  الفيتاميف اىذ وألف
 يالكبد وبالتال يوخاصة ف -أمعاء الحيواف تعيش داخؿ  يتنتجيا الكائنات البكتيرية الت –نسب ضئيمة منو 

 .نسجة الحيوانية لمحصوؿ عميوأليمكف عزلو مف ىذه ا

 :B2الريبوفالفين -11-5-2

ـ تخميؽ ىذا الفيتاميف ى إللمجموكوز  biotransformation يالبيولوج يعف طريؽ عمميات التحوؿ الكيميائ يت
مصادر أساسية  وكذلؾ بعض الخضروات والخميرة وويعتبر المبف ومنتجات .العصوياتريبوز بواسطة جنس -د

 و بنسب كبيرة.ليذا الفيتاميف حيث تحتوى عمي
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 :نيةميألحماض األا-11-6

مركبات  وائية العالية عف طريؽ تخميقو مفىمية الغذائية والدألمينية ذات األحماض ااألتنت  بعض أنواع البكتريا 
 لو فيتـ إفرازه الى مف حاجة الكائف أكثريا الميكروبية بلالخ نيتروجينية غير عضوية، وقد يكوف إنتاجو داخؿ

 صو لمحصوؿ عميو.بلاستخى عميو الميكروب، حيث يسيؿ المنم يالوسط الخارج

تخميقيا  نساف ومف حيث ىؿ يستطيع الجسـإلحسب أىميتيا لجسـ ا–مينية الى قسميف ألحماض ااألوتنقسـ 
بيا مف الخارج،  تطيع الجسـ تخميقيا ويمـز إمدادهيس ال يالت يساسية وىوؿ أحماض أألالقسـ ا -الداخمو أـ 

ولكف يمكف غير أساسية  أحماض يت الحيوانية، والقسـ الثانلبيض والمبف والمنتجاتتواجد فى المحـو وا يوى
 لمجسـ أف يخمقيا داخمو.

 ساسية وبكميات كبيرة لـ تكف فىألحماض ااألالنوعية مف  نتاج مثؿ ىذهإلقد استغمت بعض أنواع البكتريا ل
تحدث ن) لميكروبيةيمو جراـ مف الكائنات اك 500مف البروتيف مف  كيمو جراـ 50أمكف إنتاج  بلً الحسباف. فمث

ـ مف كيمو جرا 0.4ؿ بينما ينت  حيواف الحق (،والمقصود ىنا فطر الخميرة عامة وليس عف البكتريا فقط،
 ييا محتوى بروتينفي األغذيةساعة. والعديد مف  24كيمو جراـ فى زمف قدرة  500البروتيف مف وزنو الذى يبمغ

يسيف بينما الفوؿ ل يمينألمثاؿ القمح ينقصو الحمض اف ،ساسيةألبعض البروتينات ا نو ينقصياأ إال يعال
مينية الغائبة أو المتواجدة بصورة منخفضة ألحماض األميثونيف وعندئذ يجب إضافة ىذه اال والبسمة ينقصيـ

 .ينتاج الحيوانإللى عمؼ الحيواف بما يحسف جودة اإ إنتاجيا ميكروبياً  يمكف يالتو 

 :حامض الجموتاميك -11-6-1

 الصناعة بكميات كبيرة. يىذا المركب ف تخميؽ يف Corynebacterium glutamicum  كترياب تستخدـ
وأمبلح الجموتاميؾ عمى كربوىيدرات وبروتينات  لحمضتنمى فيو البكتريا المنتجة  يالذ يالوسط الغذائ يويحتو 

فيو يعتبر عامؿ  مينياألفى إنتاج ىذا الحمض  لو أىمية كبيرة األخيروىذا  غير عضوية وفيتاميف البيوتيف.
مثؿ المناسب ألقؿ مف الحد اأبنسب  (البيوتيف)مداده إ نو إذا تـأومؤثر فى إنتاج ىذا الحمض حيث  يضرور 

 فيسبب تسريب ليذا خبللوبما يجعمو أكثر قدرة عمى نفاذ المواد  ف ىذا يؤثر عمى غشاء الخميةإلنمو الميكروب ف
  .يالخارج لى الوسطإ الخبلياالحمض خارج 

مركب وسطى  تكويف حمض الفا كيتوجموتاريؾ خبلؿبواسطة البكتريا مف  األمينيويتـ تخميؽ ىذا الحمض 
 .dehydrogenase يـأنز لى حمض الجموتاميؾ بواسطة إالذى يتكسر بدوره  ؿ دورة كربسبليتكوف خ
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 :Lysineحامض الميسين -11-6-2

وقد تـ عزؿ مجموعة ي، مستوى صناع عمى ييو التخميؽ الح يف Brevibacterium flavum تستخدـ بكتريا
 يينقصيا آلية تثبيط المنت  النيائ يأ األمينينتاج ىذا الحمض إلة ليا قدرة عالية عمى بلليذه الس مف الطفرات

 . ية منيا واستخداميا عمى نطاؽ صناعيمكف زيادة كمية الحمض المفرز  بحيث

 مف المعروؼ أف ألنوذائو عمى البروتينات النباتية، يقتصر غ ينساف الذي لئلويعتبر الميسيف مكمؿ غذائ
 . األمينيالحمض  يفتقد وجود ىذا بالبروتيف النبات

 ينتاج التجار إلا يف Corynebacterium glutamicumأيضا  ة معدلة وراثياً بللس بلؿاستغ وقد أمكف أيضاً 
 نتاج كميات كبيرة منو.إيمكف مف  لة ممابلىذه السي ؿ تعديؿ مسارات التخميؽ الحيوي فبلليذا الحمض مف خ

 األحماض النووية:-11-7

 أيضية لكائنات الميكروبية كنوات  أوليةحماض النووية مف ااألالدراسات إمكانية الحصوؿ عمى  سجمت بعض
البكتريا  الحصوؿ عمى بعض أنواع مف مف عدد كبير مف العمماء تمكف. وقد العصوياتوعمى رأسيا جنس 

 يوتعط يا خواص ترتبط بتحسيف المذاؽأنواع مف النيوكميوتيدات ل ثبلثةإنتاج  يف اعياً يا صنبللأمكف استغ
، و monophosphates guanylic acid (GMP) ،inosinic acid (IMP) نواع مف الحساءألبعض القواـ 

xanthylic acid (XMP) نواع.ألالعوامؿ الوراثية ليذه ا يمزارعيا أو ف يف، عف طريؽ التبلعب 

 

 :Alkaloidsالقمويدات -11-8

 البادنجانية. النباتات الراقية وخاصة العائمة تنت  ىذه المركبات مف بعض أنواع البكتريا والفطريات وكذلؾ مف
أنيا نوات  أيضية ي مينية أألحماض األلصناعات الدوائية وىى تشتؽ مف اوىذه المركبات ليا أىمية كبيرة فى ا

وعمى  bitter taste لمرمينية. وتتصؼ بطعميا األحماض األولية أيضية وىى اقيا مف نوات  أثانوية يتـ تخمي
 لآلالـكمسكنات  ويصنع دوائياً  خر قد يستخدـآلف البعض اأ إالالرغـ مف أف بعض ىذه المركبات ساـ 

 لتياب مثؿ المورفيف والكودييف.بلومضادات ل
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 ون القرحي:استخدام اإلشريكية القولونية في عالج التهاب القول-11-9

 ىي األساسية األعراض والمستقيـ، القولوف وتقرح التياب نتيجة األمد طويؿ التياب ىو :التقرحي القولوف التياب
 .لمدـ المصاحب واإلسياؿ البطف آالـ

 يزيد قد البروبيوتيؾ أف ولوحظ التقرحي، القولوف والتياب البروبيوتيؾ عمى تمت التي الدراسات مف العديد ىناؾ
 اقتراح يبقى ولكف. الفترة ىذه في الدخوؿ يحفز وقد األعراض، مف الخالية الفترة طالةوا   المرض ثبيطت مدة

 .التجارب مف المزيد مف بحاجة روتيني كعبلج استخدامو

 القولونية اإلشريكية البكتيريا أف القولوف التيابات و كروف لمرض األوروبية المنظمة أوضحت 2017 عاـ في و
(E.choli nissle 1917 )الخالية الفترة إطالة في كفاءتيا يثبت دليؿ يوجد التي الوحيدة النافعة البكتريا ىي 

 .روتينياً  المستخدـ الدواء مع متقاربة بكفاءة األعراض مف

 :E.Coliمستحضر تجاري يحتوي عمى 

 

  



41 
 

 عالج الضمور العضمي:دور الفيروسات في  -11

 :ضمور العضالت 

األمراض التي تؤدي إلى ضعؼ العضبلت وبالتالي فقداف الكتمة العضمية ىو عبارة عف مجموعة مف 
ـ عندما يتوقؼ عف ممارسة النشاط البدني والجموس لفترات طويمة  بالتدري  حيث يصيب ضمور العضبلت الجس

 .في السرير نتيجة لئلصابة بمرض ما أو التعرض لحادث ما

في مرحمة الطفولة وتصيب أكثر الذكور عف اإلناث، ولكف ويوجد ىناؾ أنواع عديدة ومعظـ ىذه األنواع تبدأ 
 .ىناؾ البعض األخر مف أنواع الضمور العضمي تبدأ بعد مرحمة البموغ

 أنواع ضمور العضالت 

  لغيف وتختمؼ األعراض نتشارًا بيف صفوؼ األطفاؿ أو البااع األكثر ىو النو : ضمور العضالت العضمي
 .خرآمف شخص إلى 

 عند المراىقيف ويظير بشكؿ خاص في منطقة  اً ىذا النوع ىو أكثر شيوع: ينرتضمور العضالت شتا
 .الوجو والرقبة والكتؼ

 ىذه الحالة يصيب ىذا النوع الذكور فقط حيث تميؿ العضبلت في مثؿ : الضمور العضمي الدوشيني
بة نخفاض في الحجـ وضعفيا مع مرور الوقت وفي بعض الحاالت األخرى يؤدي إلى اإلصاإلى اال

 .بمشاكؿ في القمب وصعوبات في التنفس

   خبلؿ مرحمة الطفولة أو الشباب ويؤثر بشكؿ  نتشارًا أيضاً امف األنواع األكثر  :ضمور بيكر العضمي
 .كبير عمى الذكور فقط

 والكتؼ والجزء العموي مف الذراع،  حيث يؤثر ىذا النوع عمى عضبلت الوجو :الضمور العضمي الجانبي
ىذا النوع عمى كؿ مف الذكور واإلناث وبالتالي يؤثر عمى الحركة والمشي والمضغ يمكف أف يؤثر و 

 .والتحدث والبمع

 يحدث منذ الوالدة، وىو يؤثر عمى كؿ مف الذكور واإلناث ويتطور ىذا النوع : الضمور العضمي الخمقي
 .ببطئ ألنو يسبب ضعؼ العضبلت عند الوالدة
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 أسباب ضمور العضالت: 

إلى وجود عامؿ وراثي ويؤدي إلى تمؼ الخبليا ” الشوكي“د مرض ضمور العضبلت و يع: اثةالجينات والور -1
 .العصبية المسئولة عف الحركة وضعؼ وضمور العضبلت

التعرض لسوء التغذية إلى ظيور مجموعة مف األمراض حيث أف يؤدي يمكف  :التعرض لسوء التغذية-2
 .كو في ضمور العضبلت وفقداف الكتمة العضميةتتسبب قمة التغذية الفقيرة بالبروتينات والفوا

ىناؾ العديد مف األمراض التي تؤدي إلى اإلصابة بالضمور العضمي ومف : اإلصابة بأمراض مختمفة-3
 :أىميا

 التصمب الضموري الجانبي. 

 اإلصابة بالتيابات العضبلت. 

 لتياب المفاصؿالتعرض ال. 

 شمؿ األطفاؿ ىالتعرض إل. 

 ويحياإلصابة بالتصمب الم. 

 :المشاكل العصبية-4

العديد مف المشاكؿ العصبية إلى حدوث خمؿ في األعصاب وفقداف قدرة األعصاب عف التحكـ  تؤدييمكف أف 
 .ؼ العضبلتعلوقت قد يتسبب ىذا في اإلصابة بضفي حركة العضبلت، ومع مرور ا

 :العمر-5

نات التي تساىـ في زيادة حجـ العضبلت يمكف أف يؤدي التقدـ في العمر إلى إنتاج كميات أقؿ مف البروتي
مشاكؿ في  نخفاض كميات البروتينات يؤدي إلى وجودا .والحفاظ عمى قوة النسي  العضمي وصحة العضبلت

 .الحركة، ووجود مشاكؿ في التوازف

 :أعراض ضمور العضالت 

 التعرض إلى وجود مشاكؿ وصعوبات عديدة في التوازف الجسدي. 
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 لوىف العضميالشعور بالضعؼ العاـ وا.  

 الشعور بألـ شديد وتيبس في العضبلت 

 عدـ القدرة عمى التعمـ 

 تأخر حاالت النمو 

 فقداف القدرة عمى ممارسة التماريف واألنشطة البدنية لفترات طويمة مف الوقت. 

 :تشخيص ضمور العضالت 

ناسبة حسب ج الميوجد عدة طرؽ تساعد الطبيب في تشخيص ىذا النوع مف المرض ليتـ تحديد طريقة العبل
 :تيطبيعة كؿ حالة وىي كاآل

  إجراء اختبار اإلنزيمات في الدـ، مثؿ كيناز الكرياتيف فإذا كانت مرتفعة في الشخص يكوف الشخص
 .مصاب بمرض عضمي

 إجراء اختبار الجينات التي تسبب اإلصابة بأنواع مف الضمور العضمي. 

 بعد ، مجوفة لمكشؼ عف أمراض العضبلت األخرى إجراء الخزعة العضمية عبر فتحة أو باستخداـ إبرة
ـ إضافة أنواع معينة مف الصبغات وذلؾ بيدؼ فحص نسبة اإلنزيمات التي  أخذ العينة مف العضبلت يت
توجد في العضبلت وتحديد نقصانيا أو زيادتيا وبمجرد التعرؼ عمى سبب المرض يقـو الطبيب 

 .بوصؼ العبلج المناسب

 ؼ القمب، خاصة لدى مب ومخطط صدى القمب وذلؾ لمتحقؽ مف وظائإجراء مخطط كيربائي لمق
 .مصابيف بضمور العضبلتاألشخاص ال

 مراقبة الرئة. 

 الكيربائي أثناء استرخاء  عمؿ تخطيط كيربية في العضبلت ليتـ فحصيا ثـ قياس النشاط
  (14)ت.العضبل
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 :بواسطة النقائل الفيروسية ضمور العضالت الشوكيالجيني لعالج ال 

عمى عائمة مف الناقبلت الفيروسّية المصنَّعة مف األغمفة البروتينّية لمفيروسات المرتبطة  دراسةُأجرى الباحثوف 
يَّة، والتي عدَّلوا  الحمض النووّي؛ لُصنع نواقؿ متنوعة. ؿ فييا تسمس بالفيروسات الُغدِّ

يَّة تقؿ إلى اإلنساف ولكف غير معروؼ عنيا موجودة في الطبيعة، وتن الفيروسات المرتبطة بالفيروسات الُغدِّ
المواد الجينّية إلى جسـ  إليصاؿ اً وقويّ  اً آمن ى نطاٍؽ واسع أنيا قد تكوف ناقبلً تسبُّبيا في أمراض، وُيعتقد عم

 المريض. 

ؿRec2 مف النواقؿ المصنعة، يسّمى اً وقد وجد الباحثوف أف نوع بعض المواد الجينّية إلى  بكفاءة ، قد وصَّ
 .صعب التحقيؽ بواسطة الفيروسات المرتبطة بالفيروسات الغدّية اً الدىنّية، وىو إنجاٌز كاف سابق ةاألنسج

أو أعضاء آخروف مف عائمتو نفسيا ذوي كفاءة متساوية  Rec2 أجرى الباحثوف اختباراتيـ لمعرفة ما إذا كاف
، Rec2 ،Rec3 فئراف بالغة بالناقبلتالمواد الجينّية إلى النخاع الشوكّي. وحقنوا النخاع الشوكي ل في إيصاؿ

Rec4  و AAV9 ( وىو ناقٌؿ فيروسّي مرتبٌط بالفيروسات الغدّية، شائع االستخداـ في التجارب السريرّية عمى
ـ التعبير عنيا ببروتينات ذات تألُّؽ أخضر. مف ثـّ قاس الباحثوف شّدة  األمراض التي تصيب النخاع الشوكّي( وت

  .ؿ النخاع الشوكّي مدَة ثبلثة أسابيع بعد الَحقفالتألؽ األخضر عمى طو 

 المواّد الجينّية إلى النخاع الشوكّي، فعند حقف في توصيؿ كاف األكثر كفاءة Rec3 أف الناقؿالباحثوف وجد 
عمى تألُّقو األخضر عمى امتداد جزٍء مف النخاع الشوكّي أطوؿ  Rec3 النواقؿ جميعيا بجرعاٍت متساوية، حافظ

 سـ(.  1.5، وصؿ )حتى AAV9 أو Rec4 أو Rec2 مف إليو أي  مما وصؿ 

لتوليد تألُّؽ أخضر  اً كافي Rec3 مميار جسيـ فيروسّي مف 0.4إضافًة لذلؾ، فقد كاف َحقف كمية ضئيمة مقدارىا 
 AAV9 % مف الخبليا القريبة مف موقع الحقف في النخاع الشوكّي. ولغرض المقارنة فإف90 % إلى60في 

 .مميار جسيـ فيروسّي لتحقيؽ نفس اليدؼ 40ية مقدارىا تطمَّب كم

مف الجسيمات الفيروسّية  أقؿ لحاجتو إلى عددٍ  وغير مكمِّؼ؛ فعاالً  قد يكوف ناقبلً  Rec3 أشارت النتائ  إلى أف
ي تسبب استخداـ الناقؿ الفيروسّي لنقؿ المواد الجينّية الت الشوكّي. يمكف مثبلً  لنقؿ المواد الجينّية إلى النخاع

مف تطوير  اً ذا الني  قد يتمّكف العمماء يومإفراز بروتينات تدعـ بقاء الخبليا العصبية الحركّية. ومف خبلؿ ى
 (15).عبلٍج لضمور العضبلت الشوكيّ 
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 :الخاتمة-12

في لمحفاظ عمى صحتو.  جسدهمتوازف في المتنوع و التركيب الذات  ةمجيريالكائنات اليحتاج اإلنساف إلى وجود 
لوف الكثير مف كميات كبيرة مف السكر والدىوف، وال يتناو  إلى تناوؿاألطفاؿ أو الكبار معظـ يميؿ ومنا ىذا، ي

بالسمنة أو ببعض األمراض حتى في  وينتيي بيـ المطاؼ مصابيف اً متوازن اً غذائي اً الخضراوات، وال يتبعوف نظام
 المراحؿ العمرية المتأخرة. 

لما ليا مف آثر  ة عدـ استخداـ المضادات الحيوية بدوف وصفة طبية مف الطبيب،عمى أىمي اً أيض ونشدد ونكرر
عمى تناوؿ طعاـ صحي، واتباع  اً مع الحرص دائم عمى تدمير األحياء الدقيقة النافعة التي تتعايش مع جسدنا،

ضافة بعض الخضراوات والفواكو الخضراء والحمراء والبرتقالية إلى  وباتباع ىذه  ،جباتو النظاـ غذائي متوازف، وا 
   سنحافظ عمى التوازف الميكروبي المطموب في أجسادنا.النصائح، 
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