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 الخالصـــة

 
يقذسذها عهى اَراج يادج يضادج نطفٍهً انثشداء ار سثثد اَخفاضاً كثٍشاً  Streptomyces sp.1 يحهٍح يٍ تكرشٌا انسرشترىياٌسساظهشخ عزنح 

. ذًد ذُقٍح انًادج انًضادج انًُردح يٍ انعزنح ىانً% عهى انر38.83و 60.90ساعح  48و 24فً اعذاد انطفٍهً وقذ تهغد َسثح انرثثٍظ خالل 
تاذثاع انخطىاخ االذٍح: االسرخالص تخالخ االثٍم ثى انًٍثاَىل وايشاسِ يٍ خالل عًىد انرششٍح انهاليً  Streptomyces sp.1ثح انًحهٍح انًُرخ

 . SAN 1وذى ذسًٍح هزا انًشكة ب  تاسرخذاو انسفادكس وهالو انسهٍكا انرً اسفشخ عٍ يشكة ري نىٌ تًُ
انًسرخذيح فً هزِ انذساسح يقذسذها عهى ذثثٍظ  Streptomyces sp1انًُرح يٍ تكرشٌا  SAN1اظهشخ االدوٌح ويضاداخ انحٍىٌح وانًضاد 

 trimethoprimياٌكشوغشاو/ يهٍهرش يٍ انعقاس  1000وكاَد اعهى َسثح ذثثٍظ عُذ اضافح   انًًُى خاسج اندسى انحً P .vivaxًَى انطفٍهً 
وانًضاد  streptomycinو tetracyclineو chloramphenicolو primaquineو chloroquine% ثى انعقاس 87.55وانرً تهغد 

SAN1  انًُرح فً هزِ انذساسح وrifamycin وerythromycin وampicillin  78.66و 78.83و 81.74و 83.81و 86.09وتُسة ذثثٍظ 
 . رىانً% عهى ان74.06و 74.27و 75.10و 78.42و

 
 انًصىسج انُشٍطح.االدوٌح انكًٍٍائٍح, سرشترىياٌسس,  :ذانحكهًاخ انان
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Abstract 

 
      Local isolate of Streptomyces sp.1 showed ability to produce antimalarial activity against P.vivax, it 

caused a great reduction in the number of the parasite. The inhibition percentages during 24 and 48 hours 

were 60.90, 88.38 respectively. Purification of antimalarial agent produced by Streptomyces sp.1 was done 

by extraction with ethylacetate followed by methanol, and application of gel filtration (Sephadex LH-20, 

Silica gel column) which resulted in brownish compound. This compound named as SAN 1. 

Drug, antibiotics and SAN1 inhibited the growth of P. vivax in vitro. The highest inhibition value (87.55%) 

was observed when 1000  g/ml of trimethoprim was added to cultural medium, followed by chloroquine, 

primaquine, chloramphenicol, tetracycline, streptomycin, SAN1, rifamycin, erythromycin, ampicillin with 

inhibition percent 86.09, 83.81, 81.74, 78.83, 78.66, 78.42, 75.10, 74.27 and 74.06% respectively.  

 

Key words: chemical drugs, Streptomyces, P. vivax. 
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 المقدمــة

ٔذُرط عٍ نسعح انثعٕضح، ار اٌ اَصٗ  (Protozoa)انثشداء )انًالسٚا( يٍ االيشاض انرٙ ذسثثٓا االترذائٛاخ 
 – 1.5تعٕض االَٕفٛهس ذكٛفد نُقم انطفٛهٙ انٗ االَساٌ، ٔذصٛة انثشداء َصف سكاٌ انعانى حٛس ًٕٚخ سُٕٚاً يا تٍٛ 

، ٔٚشكم االطفال اعهٗ  [1,2] (Plasmodium)س انًصٕسج يهٌٕٛ شخص َرٛعح انرأشٛشاخ انًشضٛح الحذ إَاع ظُ 2.7
َسثح ٔفٛاخ، شى ذهٛٓا انُساء انحٕايم. ٔٚثهغ عذد االطفال انًصاتٍٛ تانًشض حٕانٙ يهٌٕٛ طفم سُٕٚاً، ًٕٚخ ٔاحذ يٍ كم 

 .[3,4] خاصح فٙ انًُاطق االسرٕائٛح ٔشثّ االسرٕائٛحطفالً فٙ انًُاطق انًرٕطُح تانًشض  20
َٕع يٍ  100داء عُذ االصاتح تٕاحذ أ اكصش يٍ إَاع االترذائٛاخ يٍ ظُس انًصٕسج ٕٔٚظذ اكصش يٍ ذحذز انثش

 Plasmodium vivaxْٔٙ: انًصٕسج انُشٛطح   [5,6]انطفٛهٛاخ انرٙ ذصٛة انفقشٚاخ، استعح يُٓا فقظ ذصٛة االَساٌ
.انًصٕسج انٕتانٛح  Plasmodium ovale.انًصٕسج انثٛضٕٚح  Plasmodium falciparum.انًصٕسج انًُعهٛح 

Plasmodium malariae . 
ذعذدخ انًٕاد انًسرخذيح نعالض انثشداء فقذ اسرخذيد انًسرخهصاخ انُثاذٛح ٔانًشكثاخ انصُاعٛح ٔيضاداخ 

انعذٚذ يٍ يضاداخ انحٕٛٚح كًٕاد يضادج نطفٛهٙ انثشداء ٔيُٓا ٚسرعًم انًُرعح يٍ االحٛاء انًعٓشٚح.  اجانحٛ
Trimethoprim ٔChloramphenicol ٔRifampicin ٔClindamycin ٔTetracyclin ٔErythromycin 

      . ٔاظشٚد انعذٚذ يٍ االتحاز عٍ ايكاَٛح اَراض انًٕاد انًضادج نطفٛهٙ انثشداء يٍ ظُس [7,8]ٔغٛشْا 
  Nocardia corallinaيٍ تكرشٚا  Arteetherاالكرُٕٛياٚسٛراخ يُٓا اَراض انًشكة 

(ATCC 19070) [9]  ٔاَراض يشرقاخ انعقاسArtemisinin  انًضاد نهثشداء يٍ تكرشٚاS. lavendulae L-105 
[10] . 

ونظرًا لالضرار الصحية التي  [6]تعد البرداء من االمراض المتوطنة في العراق والسيما في الجزء الشمالي
 تصاحب ىذا المرض اجرينا ىذه الدراسة التي تيدف الى: 

انتاج مادة مضادة لطفيمي البرداء من عزالت محمية لبكتريا الستربتومايسس. تنقية المادة المضادة لمبرداء المنتجة من  
مع االدوية  Streptomyces sp.1بكتريا الستربتومايسس ومقارنة تأثير المادة المضادة لطفيمي البرداء والمنتجة من 

 المختمفة خارج الجسم الحي. 
 

 ئق العمل المواد وطرا
 Erythromycinوىااي  Sigmaاسااتخدمت مسااحوق مضااادات الحياااة المنتجااة ماان  باال شااركة  مضااادات الحيويااة القياسااية

كما اساتخدمت مضاادات  Chloramphenicolو   Gentamycinو  Streptomycinو Rifamycinو Ampicillinو
 .المنتجة من  بل مركز الرازي Tetracylineو Trimethoprimالحيوية 

 

 خًع ًَارج انذو
تم تشخيص الطفيمي بجمع نماذج الدم من االصبع الثالث لممريض البالغ ومن االبيام في حالة االطفال الرضع.  

 .[11] وعممت مسحات دم ر يقة وسميكة وتم صبغ الشرائح
 

 تنمية مزارع بكتريا الستربتومايسس 
من معيد اليندسة الوراثية والتقنية الحياتية/  Streptomyces sp.1تم الحصول عمى العزلة المحمية من بكتريا  

اتبعت  Streptomyces sp.1 .لتنميةTYB)   جامعة بغداد. واستخدم وسط مرق التربتون ومستخمص الخميرة السائل 
 لمكشف عن الفعالية الضد مايكروبية )طفيمي البرداء( في االوساط السائمة.[12] طريقة
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 لطفيمي البرداءفصل وتنقية المادة المضادة 
 تم اجراء خطوات التنقية التي تضمنت االتي: 

تم استخالص المادة المضادة لطفيمي البرداء بمزج راشح المزرعة الناتج من عممية النبذ االستخالص بخالت االثيل:  -1
. 2:1المركزي مع خالت االثيل بنسبة   

مميمتر من الميثانول واجريت لو عممية نبذ  4وة السابقة في تم اذابة النموذج المجفف في الخطاالستخالص بالميثانول:  -2
دورة / د يقة لفصل الرائق عن الراسب. احتفظ بالرائق الحاوي عمى المادة المضادة واىمل الراسب . 3000مركزي بسرعة   

 الترشيح الهالمي  -3

ذي  Sephadex LH-20: تم اضافة المستخمص الى  مة عمود ىالم Sephadex LH-20. الترشيح باستخدام ىالم أ
( سنتمتر واجريت عممية الترشيح اليالمي باستخدام الميثانول كوسط فصل و د تم جمع االجزاء 45×  1.6ابعاد )

 .P. vivaxالمنفصمة و درت الفعالية المضادة في ىذه االجزاء لطفيمي البرداء 
( سنتمتر لغرض تنقية 25×  1.6: استخدم عمود ىالم السميكا ذو ابعاد )Silica gel)ميكا الترشيح باستخدام ىالم الس -ب

. بعد ان تم جمع االجزاء المنفصمة من خطوة الترشيح  Streptomyces sp.1مضاد الحياة المنتج من العزلة المحمية 
المذيب ميثانول: كموروفورم بنسبة وتم تركيزىا باستخدام المبخر الدوار استخدم  Sephadex LH-20اليالمي لعمود 

 كوسط فصل وجمعت االجزاء المنفصمة لتقدير الفعالية المضادة في ىذه االجزاء 25:75
 

 خارج الجسم الحي. P.vivaxتأثير مضادات البرداء ومضادات الحياة في نمو الطفيمي 
، 100، 50، 25ذشاكٛض يخرهفح ) عًهداسرٔ  [13] انطفٛهٙ حسة يا ْٕ يٕصٕف تطشٚقح صسعذى  

اج ( ٔيضاداخ انحChloroquine ،Primaquineٛ( ياٚكشٔغشاو/يهٛهرش، يٍ يضاداخ انثشداء )1000، 500

(Chloramphenicol ،Ampicillin ،Rifamycin ،Streptomycin ،Tetracycline ،Trimethoprim ،

Erythromycin .يع اسرخذاو يعًٕعح ضاتطح يٍ دٌٔ عقاس .) 

 

 حضٍش انرشاكٍز انًخرهفح يٍ االدوٌح ذ

يهغشاو( فٙ ْأٌ صظاظٙ ٔارٚثد فٙ  150)انحأ٘ عهٗ ذشكٛض  Chloroquineسحقد حثح ٔاحذج يٍ عقاس  

ياٚكشٔغشاو/يهٛهرش ٔيُّ حضشخ انرشاكٛض االخشٖ. اذثعد  1000يهٛهرشاً يٍ انًاء انًقطش ٔتزنك اصثح انرشكٛض  150

 نرحضٛش انرشاكٛض انًخرهفح يٍ االدٔٚح االخشٖ انًسرخذيح فٙ ْزِ انرعشتح.  ٓاانطشٚقح َفس

 

 ذأثٍش انعقاقٍش انذوائٍح فً طفٍهً انثشداء 

 تًا ٚهٙ:    ذأشٛش انعقاقٛش انذٔائٛح فٙ طفٛهٙ انثشداء ذى دساسح 

 .P. vivaxكشٚح حًشاء يٍ انذو انًصاب تطفٛهٙ  1000قذس انعذد انكهٙ نهطفٛهٛاخ فٙ  -1
 حفشج.  96( ذحرٕ٘ عهٗ Microtitration platesاسرُثد انطفٛهٙ فٙ صفٛحح تالسرٛكٛح ) -2

 ٔضعد انرشاكٛض انًخرهفح يٍ انعقاس فٙ انحفش يع يشاعاج اسرخذاو حفشذٍٛ يررانٍٛ نكم ذشكٛض.  -3

ABانحأ٘ عهٗ يصم انذو  RPMI – 1640اضٛف يعهق انخالٚا انًصاتح ٔغٛش انًصاتح فٙ انٕسظ  -4
+

 50ٔتًقذاس  

 ياٚكشٔنٛرشاً نكم حفشج ٔيٍ شى ذعذ انطفٛهٛاخ فٙ كم حفشج ٔرنك تاظشاء يسحح ديٕٚح سًٛكح. 

 و. 37ساعح عهٗ دسظح حشاسج  48حضُد انصفائح انثالسرٛكٛح فٙ ٔعاء انحضٍ انالْٕائٙ يذج  -5

 100ياصح تاسرٕس ٔاضٛف  ساعح يٍ انحضٍ ذى انرخهص يٍ انعضء انطافٙ يٍ انحفشج تٕساطح 24تعذ يشٔس  -6

 ياٚكشٔنٛرش يٍ انٕسظ انحأ٘ عهٗ انًصم شى عًهد يسحح سًٛكح ٔحسثد انطفٛهٛاخ فٙ انششٚحح. 

 ساعح اصٚم انعضء انطافٙ تٕساطح ياصح تاسرٕس ٔعًهد يسحح سًٛكح ٔحسثد انطفٛهٛاخ فٙ انششٚحح.  48تعذ يشٔس -7

 تاسرخذاو انًعادنح االذٛح: ذى حساب َسثح ذصثٛظ ًَٕ انطفٛهٙ تفعم انعقاس  -8
 عذد انطفٛهٛاخ انًرثقٙ فٙ انحفشج 

  100×    --------------------  َسثح ذصثٛظ انًُٕ   = 
 عذد انطفٛهٛاخ فٙ تذاٚح انرعشتح                            

 . حضش انعُٛح انضاتطح حأٚح عهٗ انطفٛهٙ انثشداء تذٌٔ اضافح ا٘ يضاد انحٛاج.9
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 االحصائيالتحميل 
 ]14[لغرض التفريق بين المعدالت  L.S.Dو  ANOVAاستخدم في تحميل النتائج طريقة تحميل التباين  
 

  النتائج 
تختمف االدوية المستعممة لعالج البرداء في آلية عمميا في اطوار طفيماي البارداءا اذ ان معرفاة الطاور الاذي يتاأثر  

اكثر بالعقار المستعمل يعطاي فكارة عان آلياة عمال ىاذا المركابا ويباين ايضاًا الو ات الاالزم لقتماو خاارج الجسام الحاي فضااًل 
 ة التي تعمل بسرعة في الجسم الحي. عن ذلك  د يساعد ذلك في توصيف وتمييز االدوي

في ىذه الدراسة تم اختيار بعض المركبات والمضادات المستخدمة لعالج البرداء ومقارنتيا مع الفعالية التثبيطية لممادة 
 .  Streptomyces sp.1المضادة المنتجة من العزلة المنتخبة

قدرة عمى انتاج المادة المضادة لمطفيمي اذ سببت ال ليا  Streptomyces sp. 1ان العزلة  ( 1بينت النتائج )جدول
% 60.99ساعة  48و  24انخفاضًا كبيرًا في اعداد الطفيمي مقارنة بالعزالت االخرى و د بمغت نسبة التثبيط خالل 

 % عمى التوالي.88.38و
اء االستخالص عمى نمو تتبين من نتائج عممية االستخالص ان المضاد يتركز في الجزء العضوي بعد ان تم اختبار اجز 

في  P< 0.05( وجود فروق معنوية بمستوى 2خارج الجسم الحيا اذ اظيرت النتائج )جدول   P.vivaxطفيمي البرداء 
ساعة بالمقارنة مع  48و  24اعداد الطفيمي عند معاممتيا بالجزء العضوي والمائي الناتج من عممية االستخالص خالل 

%( 13.94) 200.5%( و 68.24) 74تثبيط النمو العام ونسبة التثبيط العام لمطفيمي  العينة الضابطةا فقد بمغ معدل
%( و 46.35) 125ساعة من معاممتيا بالجزء العضوي فكان  24عمى التواليا اما عدد الطفيمي ونسبة التثبيط خالل 

%( عمى 18.80) 189%( و 9.01) 212%( عمى التواليا في حين كان عند معاممتيا بالجزء المائي 90.12) 23
 التوالي.

ا كما وتبين ان اعمى فعالية لممضاد كانت في الجزء 37-18( ظيور الفعالية في االجزاء من 3اتضح من النتائج )جدول
 %( عمى التوالي.83.62) 22و  37%( 81.41) 42ا اذ بمغ معدل التثبيط العام ونسبة التثبيط العام لمطفيمي 30و 22

وبمغت اعمى فعالية في  11-4في االجزاء   P. vivaxوجود فعالية مضادة لطفيمي البرداء  (4تبين من نتائج جدول )
 %( . 86.28) 45.5الذي بمغ فيو معدل التثبيط العام نسبة التثبيط العام لمطفيمي  9الجزء 

في تثبيط نمو  ىاتم دراسة تأثير  SAN1 وتسميتيا ب Streptomyces sp.1بعد تنقية المادة المضادة المنتجة من بكتريا 
ان ليذه المادة  درة عمى تثبيط نمو الطفيمي وبشكل معنوي بمستوى  5فقد تبين من نتائج الجدول  P.vivaxالطفيمي 

P<0.001  مايكروغرام/  1000ساعةا و د اظيرت النتائج ان التركيز  48و 24عند التراكيز المستخدمة كافة خالل
طفيمي مقارنة مع التراكيز االخرىا اذ بمغ معدل تثبيط النمو العام ونسبة التثبيط العام مميمتر لو تأثير اكبر في تثبيط نمو ال

%(. كذلك سببت ىذه المادة بالتراكيز كافة انخفاضًا كبيرًا في اعداد الطفيمي 78.42) 52لنمو الطفيمي خارج الجسم الحي 
ليذه المادة تأثيرًا  اتاًل لالشكال االميبية عند ساعة .و د اظيرت النتائج ايضًا ان  24ساعة بالمقارنة مع  48خالل 

 مايكروغرام/مميمتر.  500و  1000مايكروغرام/ مميمتر ولمخاليا المولدة لالمشاج عند التراكيز  500و 1000التراكيز 
باشكالو كافة وبشكل  P.vivaxفعالية مضادة لنمو الطفيمي  Chloroquineان لعقار  5يتضح من الجدول  

ساعة مقارنة بالمجموعة الضابطة كما اظيرت  48و 24عند استعمال تراكيز مختمفة منو خالل  P<0.01توى معنوي بمس
مايكروغرام/ مميمتر اعطى اعمى فعالية مضادة لمطفيمي مقارنة مع التراكيز االخرى اذ بمغ معدل  1000النتائج ان التركيز 

%(. كما تبين ان ليذا العقار فعالية تثبيطية اعمى لمطفيمي 86.09) 33.5تثبيط النمو العام ونسبة التثبيط العام لمطفيمي 
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 Chloroquineساعة وفي التراكيز كافة. واظيرت النتائج ايضًا ان لمركب الا  24ساعة مقارنة با  48عند فترة الحضن 
مايكروغرام/  100و 500و 1000تأثيرًا مثبطًا لكل اطوار الطفيمي ولكن كان لو تأثير  اتل لمطور االميبي عند التراكيز 

 مايكروغرام/ مميمتر.   50و 100و 500و 1000مميمتر والخاليا المولدة لالمشاج عند التراكيز 
خارج الجسم الحي فقد اظير العقار كفاءة في تثبيط  P.vivaxفي نمو طفيمي  Primaquineاما تأثير المركب  

عند استخدام  P<0.01رًا في اعداد الطفيمي بشكل معنوي بمستوى ( انخفاضًا كبي5نمو الطفيميا اذ اظيرت النتائج )جدول 
 ساعة مقارنة مع المجموعة الضابطة.  48و 24خالل  Primaquineتراكيز مختمفة من العقار 

الذي  Ampicillinخارج الجسم الحي ومنيا   P.vivaxتمت ايضا دراسة تأثير بعض مضادات الحيوية عمى نمو الطفيمي
ساعة بالمقارنة مع المجموعة الضابطةا  48و 24سبب انخفاضًا في اعداد الطفيمي عند استخدام تراكيز مختمفة منو خالل 

مايكروغرام/ مميمتر. اذ كان معدل التثبيط العام ونسبة تثبيط  1000و د اظير اعمى فعالية مضادة لمطفيمي عند تركيز 
 1000و د اظير ىذا المضاد تأثيرًا  اتاًل لمخاليا المولدة لالمشاج عند تراكيز %( 74.06) 62.5النمو العام لمطفيمي 

 (. 5مايكروغرام/ مميمتر )جدول
خارج الجسم الحي اذ تبين  P.vivaxوبتراكيز مختمفة لمعرفة تأثيره في نمو الطفيمي Rifamycin استعمل مضاد  

لنمو الطفيمي باشكالو كافة عند مختمف التراكيز  P<0.001بمستوى  ( ان لممضاد تأثيرًا تثبيطيًا معنوياً 5من النتائج )جدول
مايكروغرام/ مميمتر اعمى فعالية تثبيطية  1000ساعة مقارنة مع المجموعة الضابطة. و د اظير التركيز  48و 24خالل 

 %( .75.10) 60لمطفيميا اذ بمغ معدل ونسبة التثبيط العام لمطفيمي 
بالتراكيز المستعممة كافة  P.vivaxفقد اظير تأثيرًا تثبيطيًا فعااًل لمطفيمي  Chloramphenicolاما المضاد  

مايكروغرام/ مميمتر اعطى اعمى  1000مقارنة مع المجموعة الضابطةا وان التركيز  P<0.001وبشكل معنوي بمستوى 
(. كما اظيرت النتائج وجود 5%( )جدول81.74) 44نسبة تثبيط لنمو الطفيمي اذ بمغ معدل ونسبة تثبيط النمو العام 

ساعة وبالتراكيز المستخدمة كافة. و د تبين ان  48و 24في اعداد الطفيمي خالل  P<0.001فروق معنوية بمستوى 
تأثيرًا مثبطًا لكل اطوار الطفيمي وان لو تأثيرًا  اتاًل في الخاليا المولدة لالمشاج اذ ادى الى  Chloramphenicolلممضاد 

 مايكروغرام/مميمتر.  100و 500و 1000سط عند استخدام التراكيز اختفائو من الو 
خارج الجسم الحي وتبين ان لو اعمى فعالية  P.vivaxدورًا ايضًا في تثبيط نمو  Trimethoprimكان لممضاد  

ئج مضادة لممتصورة النشيطة بالمقارنة مع مضادات الحيوية االخرى المستخدمة في ىذه الدراسةا فقد اظيرت النتا
ساعة وبعال ة عكسية مع تركيز  48و  24في اعداد الطفيمي خالل  P<0.001( وجود فروق معنوية بمستوى 5)جدول

العقار اذ كمما زاد التركيز انخفضت اعداد الطفيمي وبالعكسا فقد بمغ معدل التثبيط العام ونسبة التثبيط العام لنمو الطفيمي 
%( 81.32) 45%( و87.55) 30مايكروغرام/ مميمتر كالتالي:  25و 50و 100و 500و 1000عند استخدام التراكيز 

 %(. 60.78) 94.5%( و67.21) 79%( و72.82) 65.5و 
يتبين من الجدول ايضًا ان لممضاد فعالية تثبيطية لكل اطوار الطفيمي وكانت اعالىا في الطور االميبي الذي  

 1000مميمتر والخاليا المولدة لالمشاج التي ابيدت عند تراكيز مايكروغرام/  500و 1000اختفى عند استخدام التركيزين 
 مايكروغرام/ مميمتر .  50و 100و 500و

( وجود فعالية تثبيطية لممضاد 5فقد لوحظ من خالل نتائج الدراسة في جدول ) Erythromycinاما مضاد الحياة  
ضابطة اذ تبين وجود فروق معنوية بمستوى خارج الجسم الحي مقارنة مع المجموعة ال P. vivaxفي نمو الطفيمي 

P<0.01  ساعة. واظيرت النتائج ايضًا ان ليذا المضاد  48و 24في اعداد الطفيمي والتراكيز المختمفة من المضاد خالل
 50و 100و 1000تأثيرًا تثبيطيًا لكل اطوار الطفيمي ولكن الخاليا المولدة لالمشاج الذكرية كانت اكثر تأثرًا في التراكيز 
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مايكروغرام/  1000مايكروغرام/ مميمتر التي ادت الى اختفائو فضاًل عن تأثيره القاتل لمطور االميبي عند استخدام التركيز 
 مميمتر. 

فقد اظير ان لو المقدرة عمى تثبيط نمو المصورة النشيطة خارج الجسم الحيا  Streptomycinاما مضاد الحياة  
في اعداد الطفيمي عند مختمف التراكيز بالمقارنة مع  P<0.01ود فروق معنوية بمستوى ( وج5فقد تبين من نتائج جدول )

مايكروغرام/ مميمتر تأثير  اتل لمخاليا المولدة لالمشاج في الطفيمي فضاًل عن  1000المجموعة الضابطةا وكان لمتركيز 
%(. ويظير ايضًا 78.66) 51.5لطفيمي العام تأثيره التثبيطي الكبير عمى الطور االميبي وكان معدل ونسبة تثبيط نمو ا

 ساعة ولمختمف التراكيز.   24ساعة بالمقارنة مع  48انخفاض اعداد الطفيمي بشكل كبير خالل 
خارج الجسم الحي وكان تأثيره مشابيًا  P. vivaxفعالية مضادة لمطفيمي  Tetracyclineاظير مضاد الحياة  

في اعداد الطفيمي عند  P<0.01وجود فروق معنوية بمستوى  5. تبين من نتائج الجدول  Erythromycinلمضاد الحياة 
 1000بالمقارنة مع المجموعة الضابطةا وان التركيز  Tetracyclineاستخدام تراكيز مختمفة من مضاد الحياةة 

ل تثبيط النمو العام ونسبة تثبيط النمو مايكروغرام/ مميمتر اعطى فعالية مضادة لمطفيمي مقارنة بالتراكيز االخرى اذ بمغ معد
ساعة في التراكيز  48و 24%( و د سبب ىذا المضاد انخفاضًا كبيرًا في اعداد الطفيمي خالل 78.83) 51العام لمطفيمي 

يا كافة. اظيرت النتائج ايضًا ان ليذا المضاد تأثير عمى اطوار الطفيمي كافة ولكن التأثير االكبر كان في تثبيط نمو لمخال
 1000المولدة لالمشاج وبالتحديد الخاليا المولدة لالمشاج الذكرية اذ اختفت ىذه االشكال من الوسط الزرعي في التراكيز 

 مايكروغرام/ مميمتر .  50و 100و 500و
   
 المناقشة

ان استخالص مضادات الحياة من راشح المزرعة البكتيرية عادة يتم باستعمال مذيبات غير  ابمة لمذوبان مع 
 . [15]الجزء المائي في الراشح البكتيريا وايضًا لمتخمص من الشوائب الذائبة في الراشح 

المذيب في استخالص يستعمل المذيب خالت االثيل بشكل واسع في التحضيرات الصيدالنيةا و د استخدم ىذا 
والمضاد  Nocardia blackwellii MG323-hF2من بكتريا  N-methylindisocinو Indisocinمضادات الحياة 

4181-A 4181و-B  من راشح مزرعة بكترياS. griseus  والمضاداتAthrocyclines  التي تتضمن المضاد
FCE21424(2) وFCE24366(3) وFCE24367(4)  من بكترياS. peucetius  [16]  . 

استعممت مذيبات اخرى الستخالص مضادات الحيوية من بكتريا الستربتومايسس منيا استعمال المذيب العضوي ميثانول 
ا واستعمل S. hygroscopicus  [17]من مايسيميا بكتريا  Rapamycinوكموريد المثيمين في استخالص المضاد 

 Streptomyces sp. [18]من بكتريا  Macrodiolideالمذيب كموريد المثيمين في استخالص المضاد 
 Hopwood and Chaterاستعمل عمود الترشيح اليالمي لتنقية مضادات الحياة من  بل العديد من الباحثينا اذ اشار 

-100مناسب لتنقية مضادات الحيوية التي تتراوح اوزانيا الجزيئية  Sephadex LH-20الى ان عمود ىالم  [19]
 Nocardiaالمعزول من بكتريا  Indisocinفي تنقية مضاد الحياةة  [20]ن. كما استخدم ىذا العمود من  بل دالتو  1200

blackwelli  . الى استعمال عمود اليالم  [21]بينما اشارSephadex LH-20  في تنقية مضادEponemycin  من
 بعد ان تم امراره في عمود ىالم السميكا.  S. hygroscopicusبكتريا 

 .Sالمعزول من بكتريا Rapamycin( في تنقية مضادات الحياة Silica gelاستعمل ىالم السميكا )
hygroscopicus  كما استخدم عمود  [22]% اسيتون في اليكسان 15واستعمل في وسط الفصل احجام مختمفة من .

. واستعمال ىذا العمود Streptomyces JA2861 [23]من بكتريا  Sarubicin Bىالم السميكا في فصل مضاد الحياة 
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 [18]  9:1وباستخدام وسط فصل كموريد المثيمين + ايثر بتروليوم بنسبة  Macrodiolideايضًا في تنقية مضاد الحياة 
وباستعمال وسط  S. griseusمن بكتريا  B-4181و  A-4181الحيوية   كما ان ليذا العمود اىميتو في تنقية مضاد

 .S     من بكتريا  anthracyclinesمضادات  . واستخدم ايضًا في فصل [24] 50:1بنسبة  الفصل ميثانول: كموروفورم
peucetius [16] ا فضاًل عن استخدامو في تنقية مضادEponemycin المعزول من بكتريا 

S. hygroscopics ATCC 53709 بعد ان تم ترشيحو عمى عمود ىالمSephadex LH-20 [21] . 
ان لمعقار الكموروكوين تأثير عالجيًا فعااًل لمبرداء في المناطق الموبوءة بيا اذ يعمل ىذا العقار عمى  تل اال سومات التي 
تتسرب من العضو الى الدم لبدء دورة ال جنسية جديدة كما ويحدد عدد الطفيميات في الدم في حالة االصابة بالمصورة 

 94دورًا تثبيطيًا لالشكال الحمقية اذ انخفض عددىا من  Chloroquineان لعقار  5يظير من الجدول  . [25]النشيطة  
 Geary etمايكروغرام/ مميمتر وىذا يؤكد النتائج التي توصل الييا  1000ساعة وعند استعمال التركيز  48خالل  3الى 

al.[26]  من ان عقارChloroquine لمنجمية المنماة خارج الجسم يؤثر بشكل خاص في االشكال الحمقية في المصورة ا
ويمتص بسرعة وبصورة متكاممة من  Chloroquineو د وجد ان الا   الحي عند استعمال تراكيز مختمفة منو.

االمعائي ثم يتمركز في االنسجة وبالتحديد في اليسوسومات الخميةا اذ يمتمك العقار الفة متخصصة  –الجياز المعدي 
 3-2يالنين ويتركز ايضًا في الكريات الحمر المصابة وان تأثيره الفعال يصل بعد مرور لالنسجة المحتوية عمى صبغة الم
ممغرام وان ىذا العقار يؤثر في كل االطوار الالجنسية لمطفيمي عن طريق تركيزه  600ساعات من تناول الجرعة االولى 

في السايتوبالزم  Hemozoinوندريا ويجمع صبغة في سايتوبالزم الطفيميا اذ يمتمك موا ع ارتباط عالية االلفة مع المايتوك
العالية ضد طفيميات  Chloroquine. وعمى الرغم من فعالية مركب [7 ,27]كما ويحطم دنا الطفيمي الى اجزاء صغيرة 

 .  [28]في انحاء مختمفة من العالم 1960البرداء لوحظ انتشار تدريجي لممقاومة ليذا العقار منذ 
مايكروغرام/مميمتر اذ بمغ معدل تثبيط النمو العام ونسبة  1000الية مضادة لمطفيمي عند تركيز اظير العقار اعمى فع
ساعة  48%( . واظير ايضًا انخفاضًا كبيرًا في اعداد الطفيمي باشكالو كافة خالل 83.81) 39التثبيط العام لمطفيمي 

ذي اشار الى ان ليذا العقار تأثيرًا مثبطًا لكل اطوار ال [27] ساعة. وىذا ما اكده  24وبالتراكيز كافة مقارنة بالفترة 
( متعددة في Whorlsويعمل عمى تكون ثنيات ) (Trophozoites)الطفيميا اذ يؤثر عمى المايتوكوندريا في المتغذيات 

انقسام النواة في السايتوبالزم كما ويحطم النظام االنزيمي في المايتوكوندريا ويسبب تغيرات في الشبكة االندوبالزمية ويو ف 
ويمتص العقار بسرعة ويطرح بسرعة ويصل مستواه في البالزما الى القمة بعد الجرعة  Metaphase)طور االستوائي )

تأثيرًا مضادًا ومثبطًا    Primaquineو د وجد ان لما االولى ولو تأثيرات جانبية سامة اذ يسبب االمًا في المعدة وتحمل الدم.
وباطواره الالجنسية كافة في الدم ولكن باستخدام جرعات عالية منو اكثر من المقررة   P. falciparamو   P.vivaxلنمو

( في كل انواع المتصورات التي تصيب االنسان ومضاد ايضا لالطوار Gametocideوانو مثبط لمخاليا المولدة لالمشاج )
يمنع عممية التنفس في مايتوكوندريا الطفيمي وبيذه   Primaquineالمتأخرة في الطفيمي خارج الكرية الحمراء. كما ان الا 

الطريقة  د يؤثر في االطوار االولية والثانوية في الكبد وايضا عمى االطوار الجنسية اذ يجعميا غير  ادرة عمى التطور في 
ة فانو يستخدم لعالج . ولكن نظرا لتأثيراتو الجانبية السام[7]البعوضة التي تتغذى عمى دم االشخاص المعالجين بالعقار

 . P.ovaleو P.vivax( في Relapsesحاالت الرجعات فقط )
الى طفيمي المصورة المنجمية المنمى خارج الجسم الحي ادى الى تثبيط  Primaquineالى ان اضافة العقار  [26]اشار 

 %.94.19 % وىذه النسبة مقاربة لما توصمنا اليو في الدراسة الحالية التي كانت93.2نموه بنسبة 
مايكروغرام/  1000تأثيرًا  اتاًل لمخاليا المولدة لالمشاج عند التركيز  Rifamycinتبين من النتائج ايضًا ان لممضاد 

الذي اشار ان مضاد الا  [26]مميمترا اضافة الى تأثيره الفعال في طور المفموق واالميبي اكثر من الحمقي وىذا ما اكده 
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Rifamycin  يثبط انزيمRNA polymerase  في االبتدائيات وفي المايتوكوندريا ويعمل بشكل اسرع في تثبيط نمو
 االشكال الناضجة اكثر من الحمقية. 

 د يعود الى تثبيط بناء البروتين في  Chloramphenicolان سبب انخفاض اعداد الطفيمي عند استخدام مضاد 
 . [29 ,26]النقسام الالجنسي لمطفيمي التي تكون اال سومات رايبوسومات المايتوكوندريا في الطفيمي في اثناء عممية ا

مايكروغرام/ مميمتر تأثير  اتل لمخاليا المولدة لالمشاج في الطفيمي فضاًل عن تأثيره التثبيطي الكبير  1000وكان لمتركيز 
انخفاض اعداد %(. ويظير ايضًا 78.66) 51.5عمى الطور االميبي وكان معدل ونسبة تثبيط نمو الطفيمي العام 

 ساعة ولمختمف التراكيز.  24ساعة بالمقارنة مع  48الطفيمي بشكل كبير خالل 
 ا فقد اشارS70ان ليذا المضاد تأثيرًا كتثبيط بناء البروتينات في الرايبوسومات   

 الى ان المضادات االمينوكاليكوسيدية ليا فعالية تثبيطية لمطفيمي ا ل من مضادات الحيوية االخرى [26]
 1000بالمقارنة مع المجموعة الضابطةا وان التركيز  Tetracyclineعند استخدام تراكيز مختمفة من مضاد الحياةة 

االخرى اذ بمغ معدل تثبيط النمو العام ونسبة تثبيط النمو  مايكروغرام/ مميمتر اعطى فعالية مضادة لمطفيمي مقارنة بالتراكيز
ساعة في التراكيز  48و 24%( و د سبب ىذا المضاد انخفاضًا كبيرًا في اعداد الطفيمي خالل 78.83) 51العام لمطفيمي 

في تثبيط نمو لمخاليا  كافة. اظيرت النتائج ايضًا ان ليذا المضاد تأثير عمى اطوار الطفيمي كافة ولكن التأثير االكبر كان
 1000المولدة لالمشاج وبالتحديد الخاليا المولدة لالمشاج الذكرية اذ اختفت ىذه االشكال من الوسط الزرعي في التراكيز 

 مايكروغرام/ مميمتر .  50و 100و 500و
المولدة لالمشاج في تأثيرًا  اتاًل لمخاليا  Tetracyclineمن ان لمضاد  [7]ان ىذه النتائج تؤكد ما اشار اليو  

ال يسبب شفاءًا تامًا في المصورة  Tetracyclineالمصورة المنجمية المنماة خارج الجسم الحي واشاروا ايضًا ان لا 
النشيطةا كما ان لممضاد تأثيرًا مضادًا عمى اطوار الطفيمي االولية خارج الكرية الحمراء لالنواع االخرى من طفيميات 

 سان. البرداء اتي تصيب االن
وان تأثيره  S 80تأثيرًا في تثبيط بناء البروتينات عمى الرايبوسومات نوع  Tetracyclineو د وجد ان لمضاد الا  

المثبط يعود الى وجوده بنسبة عالية داخل الطفيمي فضاًل عن دوره كمادة كالبية لمكالسيوما فقد كانت اال سومات الناتجة 
بعد معاممتيا بالتتراسايكمينات تمتمك مايتوكوندريا ضعيفة او نا صة و د تم التوصل الى ىذه النتيجة بمتابعة عممية بناء 

 . [26]كوندريا البروتين في المايتو 
مايكروغرام/ مميمتر  500و 1000و د اظيرت النتائج ايضًا ان ليذه المادة تأثيرًا  اتاًل لالشكال االميبية عند التراكيز 

 مايكروغرام/مميمتر.  500و  1000ولمخاليا المولدة لالمشاج عند التراكيز 
 د  P.vivaxلطفيمي  Streptomyces sp.1خبة ان التأثير التثبيطي لممادة المضادة المنتجة من العزلة المنت 

الناتجة من تحطم كريات الدم الحمر الحاوية عمى المفمو ات االمر  (Merozoites)يعود الى تأثيرىا القاتل لممنقسمات 
افةا الذي يؤدي الى منع اصابة المزيد من كريات الدم الحمر بيذه الطفيميات مسببًا بذلك انخفاض اعداد الطفيمي باشكالو ك

اذ لوحظ تحمل الكريات الحاوية عمى الطور المفموق واختفاء المفمو ات التي تحتوييا عند معاممتيا بالمادة المضادة المنتجة 
 .  Streptomyces sp.1من العزلة المحمية لبكتريا 

يدًا النو يمتمك  د يكون مضادًا جد Streptomyces sp.1المنتج من العزلة  SAN1نستنتج من ىذه الدراسة ان المضاد 
 Massصفات مخالفة لصفات المضادات المستعممة في عالج البرداء. ونوصي استخدام طيف الكتمة )

Spectroscopy) وطيف ( الرنين المغناطيسيNuclear Magnatic Resonance الستكمال تشخيص المضاد )
SAN1 .واستعمال الحيوانات المختبرية لمعرفة مدى صالحية المادة المضادة  يد الدراسة لالستعمال البشري. 
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