
Антибиотици за 
медицински цели 



• Антибиотиците се органични вещества, които се синтезират от 
микроорганизми и действат избирателно бактериостатично или 
бактерицидно върху други микроорганизми.



1. Микроорганизми - продуценти

• Промишлените продуценти се отнасят главно към групата на 
актиномицетите, които синтезират повечето от познатите антибиотици. 
Следваща по значение е групата на плесенните гъби и накрая - групата
на бактериите. Независимо от големия брой на известните досега
антибиотици (над 5000) едва около 100 се използват за лечебни цели. 
Продуцираните от микробната клетка антибиотични вещества нямат
ясно изразена функция в обмяната на веществата. 
• Биосинтезата на антибиотици, подобно на биосинтезата на другите
вторични метаболити е присъща само на някои микробни видове, което
вероятно дава някакво предимство в еволюцията на клетката. Някои
учени смятат, че тези биологично активни вещества освен защитната си 
функция (изразяваща се в потискане на растежа на конкуриращите ги
микроорганизми), могат да влияят и върху метаболитните процеси на 
синтезиращите ги организми чрез активиране или инхибиране на някои
ензимни системи.



2. Производство на антибиотици

Независимо от голямото разнообразие на продуценти, 
получаването на антибиотици протича сравнително еднакво. 
Основните етапи при производството на антибиотици са следните: 

култивиране на посевен материал, 

ферментация, 

филтрация, 

отделяне и

пречистване на синтезирания антибиотик.



а) Посевен материал;

Когато продуценти са актиномицети или гъби се приготвя споров 
посевен материал чрез размножаване на изходната култура върху
твърда хранителна среда. На следващия етап се получава
вегетативен посевен материал чрез дълбочинно култивиране на 
спорите на продуцента в течна хранителна среда.



б) Ферментация;
Ферментацията се провежда по дълбочинния метод. Биореакторът се зарежда със
стерилна хранителна среда, внася се посевния материал и се включват системите за 
разбъркване, аерация, поддържане на температурата и т. н.

Характерно за продуцентите на антибиотиците
е, че се установяват два етапа в развитието на 
културата: през първия етап интензивно се 
усвояват хранителните вещества от средата и 
клетките активно растат, без да се образува
антибиотик. През втория етап растежът на 
културата се намалява и активно се натрупва
антибиотик. След приключване на 
ферментацията културалната течност се 
охлажда до 10 - 15 °С и се отделя.



в) Филтрация;

Културалната течност се подлага на филтриране за отстраняване
на мицела и за получаване на прозрачен филтрат.



г) Изолиране на 
антибиотиците;
При промишлени условия 

изолирането на антибиотиците от 
получения филтрат се извършва чрез 
екстракция, йонообмен или утаяване.

В резултат на използването на тези
методи обикновено се получава
антибиотик под формата на 
технически чист продукт. За да се 
използва за медицински цели, той се 
подлага на по-нататъшно
пречистване при прецизен анализ и 
контрол. Основно изискване е да не 
съдържа възпалителни и алергични
вещества. 

Екстракция



• След това антибиотичното вещество се превръща в лекарствена
форма за инжектиране, приемане през устата или локално
приложение.



3. Антибиотици

а) Пеницилин;

Пеницилинът е първият антибиотик, който намира
приложение в медицината. Открит е от Александър
Флеминг през 1928 г., като продукт на плесенната гъба
Penicillium notatum, откъдето идва наименованието
пеницилин на активния фактор, съдържащ се в 
културалната течност. По-късно се установило, че 
Penicillium chrysogenum притежава десетократно по-
висока антибиотична активност и днес се използва за 
промишлено получаване на пеницилин.

Природният пеницилин е смес от няколко близки по 
химична структура и свойства вещества, които се 
различават само по строежа на страничния радикал. 
Названието “пеницилин” се запазва и включва сместа от 
тези вещества, които носят букви от латинската азбука 
(G, X, F, К) или рационални химични названия.



• Плесенната гъба Р. chrysogenum образува кръгли колонии с диаметър 1-2 
mm, които са радиално набраздени. Колониите са бели, а субстратният 
мицел - светложълтеникав. За промишленото култивиране на продуцента 
на пеницилин от голямо значение е съставът на ферментационната среда. 
Тя съдържа най-често глюкоза и лактоза, фосфати, сяра и някои 
минерални соли. Като постоянен компонент на средата се включва 
царевичният екстракт. Пеницилинът се отделя изцяло в културалната 
течност, като само незначителна част остава в мицела (1 %). Изолирането 
и пречистването на пеницилина от културалната течност протича в 
няколко етапа: отделяне на мицела и обработка на получения филтрат е 
последващо концентриране, пречистване и получаване на кристални соли 
на пеницилина.

Рenicillium notatum



• Пеницилинът е един от най-широко използваните за медицински
цели антибиотици, който проявява активност към грам-
положителните бактерии (стрептококи, стафилококи, пневмококи и 
др.). Преодоляването на някои недостатъци на природните
пеницилини се постига чрез използването на полусинтетични.

Пеницилини
Амоксицилин



б) Тетрациклини;
Към групата на природните
тетрациклини, използвани в 
практиката принадлежат 
хлортетрациклинът, 
окситетрациклинът, тетрациклинът и 
диметилхлортетрациклинът. 
Продуцент на хлортетрациклин и 
тетрациклин е Streptomyces
aureofaciens, а на окситетрациклин -
Str. rimosus. Промишленото им 
производство е сходно е това на 
пеницилина. Характерно за тях е 
широкият им антимикробен спектър. 
Те проявяват активност срещу голям
брой микроорганизми, на които не 
действат пеницилин и стрептомицин.

Streptomyces aureofaciens



4. Значение на антибиотиците

• Антибиотиците намират широко приложение в медицинската
практика за лечение на редица болести благодарение на високата
им избирателна биологична активност по отношение на микробите
и ниската им токсичност. В резултат на използването им се постига
ограничаване на заразните болести и удължаване на средната
продължителност на човешкия живот.


