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 :Production  of Antibioticsأنتبج الوضبداث الحٍىٌت     

 االحٍبء الوجهزٌت الونتجت للوضبداث:

 Actinomycosisاالكتينومايسات 

%  02بإنتاج حوالً  Streptomycesنوعاً فً المضادات الحٌوٌة وٌضطلع جنس   0202وهً تنتج اكثر من 

 . منها. تلٌه بقٌته االجناس التابعة لهذا المجموعة
 :  Fungiالفطريات

 % من الفطرٌات الناقصة.04% من قبل الفطرٌات الكٌسٌة وحوالً 02% وٌنتج حوالً  02وتنتج حوالً 
 Bacteriaالبكتريا 

 .Pseudomonas% ثم ٌلٌه جنس 00مضافاً حٌوٌاً وٌقوم جنس العصٌات بإنتاج حوالً  062وتنتج اكثر من  
 : Plantsالنباتات 

 Phytocidesتات تحوي مركبات لها تأثٌر المضادات الحٌوٌة وقد اطلق علٌها مصطلح عام ان العدٌد من النبا

 وٌشمل العدٌد المواد المختلفة التركٌب الكٌماوي ومن المضادات النباتٌة 
- Allicin 
- Raphanin 
- Pisatin 

 :Animalsالحيوانات  

او انزٌمات او مركبات  حٌوٌة اخرى ومن ان طبٌعة هذه المضادات تختلف فٌما بٌنها فهً تكون مواد بروتٌنٌة  
 اهمها :

- Lysozyme 
- Interferon 
- Erythrin 

 استعوبالث الوضبداث الحٍىٌت :

 للمضادات الحٌوٌة استعماالت عدٌدة ٌمكن مصدرها بما ٌلً: 
 النواحً العالجً البشري -
 النواحً العالجً البٌطري -
 الفطرٌة. معالجة النباتات من االصابات البكتٌرٌة , الفٌروسٌة , -
استعمال المضادات  الحٌوٌة فً حفظ االغذٌة دون التأثٌر على الطعم والنكهة وخاصة االغذٌة المعلبة ,  -

 حفظ االسماك , حفظ اللحوم , حفظ الحلٌب ومنتجاته.
استعمال المضادات كمنشطات لنمو الحٌوانات حٌث تضاف الى العلف بتراكٌز اقل من تلك المستعملة  -

 ملغم / كغم من العلف 12-1للعالج بحدود 

 أنتبج الوضبداث الحٍىٌت 

تتم اغلب عملٌات أنتاج المضادات الحٌوٌة باستخدام المزارع الغاطسة الهوائٌة لألحٌاء المجهرٌة وبما ان  
المضادات الحٌوٌة هً مواد اٌضٌة ثانوٌة وعلٌه فان المراحل االولى تكرس إلنتاج الكتلة الحٌوٌة ثم تلٌها 

 نتاجٌة لكنها تشترك بخطوط عرٌضة .العملٌات اإل
بطرٌقة المزارع الغاطسة الهوائٌة تمنى االحٌاء المجهرٌة داخل الوسط الغذائً وباستمرار لتحرٌك والتهوٌة 

 وٌمكن ان تحور الطرٌقة فتالئم االنتاج منها:
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 . استعمال مزارع الدفعة الواحدة1

% 62-02مر وفٌها ٌسحب على فترات بحدود . استعمال مزارع الدفعة الواحدة مع التعوٌض المست0

 من حجم الوسط التخمٌر وهذا ٌعوض باضافة وسط جدٌد.

. طرٌقة الزراعة المتسلسلة وفٌها تستعمل عدة مخمرات متسلسلة وتزرع االحٌاء فً المخمر االول 0

ظروف  فً وسط غذائً جدٌد وبعد ان تنمو الى مرحلة معٌنة تنقل الى مخمر ثانً وثالث وتطبق فٌها
 اخرى اما المخمر االول فٌعاد ملئه بوسط غذائً جدٌد ملقح تو باألحٌاء المجهرٌة

 االوسبط الغذائٍت وتعقٍوهب:

 لكل مضاد حٌوي وسط خاص به لكن كل االوساط ٌجب ان تتصف بما ٌلً: 
 . ان تكون مكوناته مواد اولٌة رخٌصة ومتوفرة.1

 مٌة ممكنة . ان تكون االوساط تساعد على انتاج اكبر ك0

 . ان تكون مكونات الوسط ذائبة وسهلة الترشٌح0

 . ان تكون مالئمة ألجراء عملٌات الفصل والتنقٌة عند انتهاء التخمٌر0

 تحضٍز اللقبحبث :

ان تحضٌر اللقاحات ٌعتبر اساساً لتخلٌق المضادات الحٌوٌة بواسطة التخمٌر . أنتاج المضادات الحٌوٌة بواسطة  
ة ٌعتمد على اللقاح من حٌث الكمٌة والنوعٌة فالقاحات  ٌجب ان تنمى فً اوساط غذائٌة غنٌة االحٌاء المجهرٌ

 لغرض ضمان الوصول الى حالة فسلجة جٌدة . 
تبدأ عملٌة تحضٌر اللقاح على االوساط  الصلبة المائلة ثم تنتقل الى دوارق هزازة اي االنتقال من الوسط الصلب 

ات صغٌرة ثم مخمرات االنبات التً تكون محتوٌاتها ذات نسبة عالٌة من حجم الى السائل ثم تنقل الى مخمر
 المخمر االنتاجً .

 العىاهل الوؤثزة على أنتبج الوضبداث الحٍىٌت :

 : Nutritional factors. العىاهل الغذائٍت        1

امل الداخلة فً تركٌب الوسط ٌتأثر انتاج المضادات الحٌوٌة كما و نوعاً بكمٌة المواد الغذائٌة وطبٌعٌة العو
الزرعً. ٌتمٌز نمو االحٌاء المجهرٌة المنتجة بطورٌن االول الطور اللوغارتمً الذي ٌتمٌز باستهالك الكائن 

والطور الثانً  Primary metabolismالحً للمواد الغذائٌة ٌرافق نمو سرٌع فً أنتاج المواد االٌضٌة االولٌة 

حٌث تستهلك جمٌع المواد الغذائٌة . المختصون فً االٌض الثانوي ٌطلقون  Stationary phaseطور الثبوت 

على طور  Idiophase المنفصل على طور النمو السرٌع والطور  Trophophaseمصطلح الطور الغذائً 

. إن انتاج المضادات Production phaseالثبوت وٌسمى اٌضاً التً ٌنتج فٌه المضادات الحٌوٌة بطور االنتاج 

ٌوٌة تبدأ فً نهاٌة الطور اللوغارتمً  وفً هذا الطور تحدث تغٌرات فً نوعٌة االنزٌمات الموجودة فً الح
 خالٌا االحٌاء المجهرٌة وظهور االنزٌمات الخاصة بإنتاج المضادات الحٌوٌة.

 
 

  ًالمصدر الكربونcarbon source 

 ت االٌضٌة الثانوٌة تكون عن طرٌقٌن.على المنتجا carbon regulationان الٌه سٌطرة المصدر الكربونً 

 Catabolite repression. كبح عملٌة االٌض 1

  Actinomycin وفً هذه الحالة ٌتم تثبٌط انتاج االنزٌمات المساهمة فً انتاج المضادات الحٌوٌة كما فً 
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 Catabolite inhibition. تثبٌط عملٌة االٌض 0

 Inodolymycinً انتاج المضاد الحٌوي كما فً حالة المضاد الحٌوي وفٌها ٌتم تثبٌط فعالٌة االنزٌم المساهم ف

  المصدر النتروجٌن Nitrogen source 

 ان انتاج المضادات الحٌوي ٌثبط باالستهالك السرٌع المصدر النتروجٌن.
  الفوسفات الالعضوٌةInorganic phosphate  

 لى تقلٌل االنتاجٌة .ان اضافة الفوسفات الالعضوٌة بكمٌات كبٌرة الى وسط ٌؤدي ا
  الكبرٌتSalphut 

 وهو مهم بناء البروتٌنات ومرافقات االنزٌمات.
 

 العىاهل البٍئٍت

 Temperature. درجة الحرارة 1وتشمل 
 pH.  درجة الحموضة 0        

 . التهوٌة0        

 
 : خطوات انتاج مضاد  البنسلين

انتاج البنسلٌن كما موضح بالخطط ادناه كمثال إلنتاج ٌمكن اجمال عملٌات انتاج المضادات الحٌوٌة ونأخذ 
 المضادات الحٌوٌة كما فً الشكل ادناه

 تنقٍت واستخالص الوضبداث الحٍىٌت

 التنقٍت :

 %00-04ان المضادات التً تستعمل لألعراض العالجٌة ٌجب ان تكون على درجة عالٌة من النقاوة بحدود 

 :  وٌمكن تلخٌص التنقٌة بالخطوات التالٌة
 . فصل الخالٌا المنتجة والمواد الصلبة الغٌر ذائبة من وسط التخمٌر بواسطة الترشٌح او الطرد المركزي1

 . العزل االولً وٌتم بامتزاز المضاد على مواد مازه او استخالصها بالمذٌبات او الترشٌح الفائق او الترسٌب0

 طرق الكروموتوغرافً. عملٌة التنقٌة والفصل باستخدام مبادالت االٌونٌة او 0

 . عملٌات الفصل النهائٌة بواسطة البلورة او طرق كروماتوغرافً او الفصل على اساس الوزن الجزٌئ0ً

 االستخالص : 

ٌتم بواسطة المذٌبات وإعادة نقلها من مذٌب الى اخر وفً كل مرة نتخلص من جزء من الشوائب ثم بعد ذلك 
 ٌتبلور او ٌترسب.

  التزسٍب:

رٌقة على ربط المضاد الى مادة عضوٌة او معدنٌة للحصول على مركب غٌر ذائب الذي ٌمكن ان وتعتمد الط
 ٌفصل بواسطة الترشٌح او الطرد المركزي ثم ٌغسل الراسب وٌجفف وٌستخلص منه المضاد
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 مزارع محفوظة                                                                                             

 
 

 عملٌات تنشٌط                                                                                               
 

 
 
 

 مرحلة الدوارق الهزازة                                                                                   
 
 
 

 مخمر صغٌر                                                                                                 
 

                                                         
 مخمرات لتوسٌع االنتاج                                                        

 ناضافة طالئع البنسلٌ
 
 
 

 اضافة مصادر كاربون ونتروجٌن ومغذٌات اخرى                                                                   
 

 نقل الماٌسٌلوم                                                                     

 
 

 تنمٌة الماٌسٌلوم ) عملٌة اٌض اولً (                                                                                                        
 

 مرحلة االنتاج ) عملٌة اٌض ثانوي (
 
 
 
 
 
 

 عملٌة تنقٌة واستخالص                                                             
 
 
 
 

 وسائل تبرٌد                                                                                                            
 

 مجمل العملٌات االنتاجٌة للبنسلٌن
 

 فصل الماٌسٌلوم

 اوعٌة مبردة
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 :السٍطزة على الوضبداث الونتجت

بعد االنتهاء من انتاج المضاد بكافة خطواته التً ٌجب ان تتم تحت ظروف معقمة صارمة البد من اجراء بعض 
 بار صالحٌتها واحتفاظها بالتعقٌم ومن هذه الفحوصات :الفحوصات الخت

 
 . فحىصبث التعقٍن1

ا. تتم تثبٌط المضاد وإضافته الى اوساط غذائٌة وتحضن بدرجات حرارة مختلفة ولفترات مالئمة وٌجب ان 
 تخلو بعد فترة الحضن من اي نمو مما ٌشٌر الى خلو المستحضر من االحٌاء الملوثة.

لمضاد الٌثبط بالطرق الكٌمٌائً عندها تستعمل احٌاء االختبار من النوع المقاوم للمضاد ب. اما اذا كان ا
وتحضن بدرجة حرارة وفترة مالئمة ثم ٌجري الكشف ،ٌجب ان ٌكون النمو باألحٌاء المقاومة فقط وهذا ٌشٌر 

 الى خلو مستحضر المضاد من االحٌاء المجهرٌة.
 

 . الفحىصبث الذوائٍت0
 ار السمٌة ا. اجراء اختب

 ب. تولٌد الحرارة
وهذه تجرى على الحٌوانات المختبرٌة وكذلك ٌدرس تأثٌرها على اجهزة الحٌوان المختلفة مثل التنفس والجهاز 

% من الحٌوانات المختبرٌة وكذلك الجرعة  42اي الجرعة التً تقضً على  LD50العصبً وكذلك تعٌن 

 LD100الممٌتة 

 . التعبئة3

وتعلم بالملصقات تذكر فٌها اسم المركب سواء العلمً او التجاري وتارٌخ النفاذٌة , الكمٌة  ثم تعبأ المضادات
الموجودة فً العبوة , التركٌز , اسم الشركة المنتجة واسم البلد , التحذٌرات , افضل ظروف الخزن بعدها ٌصبح 

 المنتوج جاهز للبٌع.
 

 تصنٍع الفٍتبهٍنبث : 

العناصر الضرورٌة والمهمة لنمو الكائنات الحٌة والقٌام بالفعالٌات الحٌوٌة فً تعرف الفٌتامٌنات على انها 
 C,Bواألخرى الذائبة فً الماء وتضم فٌتامٌنات  A,Dاالنسان وبقٌه االحٌاء االخرى . تقسم الفٌتامٌنات الى 

كمرافقات انزٌمٌة  وتجهز المجموعة االخٌرة فً الغذاء ٌومٌا لكون الزائد منها ٌطرح خارجا وٌعمل قسم منها

  Bلعدد من االنزٌمات . تضم مجموعة فٌتامٌنات 

Cyanocobalamin(B12) , Thiamine(B1) ,Riboflavin (B12) 
 

 اهمها .. Cyanocobalaminمشتقات عدٌدة بعد  B12وٌضم 

 :B2      Riboflavinأنتبج فٍتبهٍن 

ولكن تم تشخٌصه والتعرف  1000ٌب عام ألول مرة بصورة نقٌة من الحل B2 Riboflavinتم فصل فٌتامٌن 

, وهو مركب اصفر برتقالً له طعم مر قلٌل الذوبان فً الماء ثابت اتجاه الحرارة ,  1002علٌة كفٌتامٌن عام 

 خاصة فً الوسط الحامضً اال انه غٌر ثابت تجاه الضوء والقلوٌات .
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 هصذرهُ :

ثم اللحوم والكبد والبٌض واألسماك والخضروات الطازجة  معظم االغذٌة أال ان الخمٌرة اغنى مادة ٌلٌها الحلٌب
،تظهر اعراض نقص هذا الفٌتامٌن عند االطفال والمسنٌن فً حالة عدم توفر الغذاء وهذه االعراض تكون 

 عبارة تقرح زواٌا الشفتٌن , تورم االسنان , احمرار قرنٌة العٌن. 
 

 :  وظٍفتو
 له دور هام فً عملٌة تنفس الخالٌا -
 القة بعملٌة التمثٌل للكاربوهٌدرات والدهون والبروتٌن له ع -
 ٌساعد الجسم على التخلص من الماء واألمالح بواسطة الكلى  -
 ٌقوم بدور مهم فً بناء هٌموكلوبٌن الدم -
 ٌساعد على امتصاص مادة الحدٌد وتمثٌلها داخل الجسم  -

 
 : التركيب 

-Dالمشتق من  D-ribitolمع الراٌبتول  Flavin ( Isoalloxazineمن اتحاد الفالفٌن ) B2ٌنتج فٌتامٌن 
ribose  ومن هذا اشتقRiboflavin. 

 Coenzymeٌوجد فً الطبٌعة على هٌئة مرافقٌن انزٌمٌن 

FMV =Flavin mononucleotide 
 FAD= Flavin adenine dinucleotide 

 

 إنتبجو

 على نطاق التجاري بوساطة : B2ٌنتج فٌتامٌن  

 ائً الكامل . التخلٌق الكٌم1ٌ

 . التخلٌق الحٌوي الكامل 0

 B2. التخلٌق المختلط ، حٌث ٌتم التخلٌق الحٌوي لسكر الراٌبوز ثم تحوٌله كٌمٌائٌا الى فٌتامٌن 0

 
 :. التخلٍق شبو الحٍىي1

فً انتاج الراٌبوز الذي اصبح انتاجه بهذه الطرٌقة اقل  Bacillus subtilisتستعمل سالالت مطفرة من بكترٌا 

فة من تحضٌره بالطرٌقة الكٌمٌائٌة ثم فصل خالٌا البكتٌرٌا بواسطة طرٌقة الترشٌح وٌعامل الراشح بالمواد كل
  Riboflavinالكٌمٌائٌة وبذا نحصل على 

 . التخلٍق الحٍىي الكبهل :2

وتصنف السالالت حسب  M.Oباستخدام االحٌاء المجهرٌة  B2% من االنتاج العالمً ل  02ٌنتج اكثر من  

اذ تنتج هذه الكمٌة  Clostridium acetobutylicumملغم/ لتر مثل بكترٌا  122، تنتج  M.Oالنتاج الى ا

 خالل اربعة اٌام .
M.O  ملغم / لتر وتشمل  422تنتج اكثر منCandida flareri  اٌام  0ملغم / لتر خالل  622أذ ٌنتج 

M.O ٌة مثل تنتج عدة غرامات / لتر وتضم مجموعة من الفطرٌات الكٌسEremothecium  لتر  5.3اذ تنتج /

 اٌام  4خالل 

 . مرات مقارنه بالسالالت السابقة 0-0تنتج حوالً  Bacillus subtilisساللة مطفرة من بكترٌا 

 
 :  فصل وتنقٍت فٍتبهٍن

 تعتمد طرٌقة الفصل والتقنٌة على استخدام الفٌتامٌنات :
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 . فً حبلت استخذام للعلف الحٍىان1ً

 بعد انتهاء التخمٌر للمزرعة وتجفٌفها  4.5على   pHضبط  -

 م 62ساعات على حرارة  0تعامل المزرعة بأنزٌم البروتٌز البكتٌري القاعدي لمدة  -

  0على   pHم وضبط  04تجرى عملٌة الطرد المركزي بعد تبرٌد المزرعة الى  -

 ٌؤخذ الجزء الصلب وٌغسل  بالماء ثم ٌجفف -
 
  بث الصٍذالنٍت. فً حبلت االستخذاه0

 بعد انتهاء التخمٌر للمزرعة   0.4على   pHضبط  -

 م لمدة ساعة وذلك الذبة الفٌتامٌنات 101التسخٌن على حرارة  -

بعد ازالة االجزاء الصلبة بالطرد المركزي ٌجرى معاملة السائل المتبقً بعامل مختزل مثل كلورٌد التٌتانٌوم  -
 ي ٌكون اقل ذوباناً من الفٌتامٌن المتأكسد.حٌث ٌترسب الفٌتامٌن المختزل والذ

 م  60عند حرارة  HCl% 12تعاد اكسدته فً الهواء وٌذوب فً  -

 بعد اجراء عملٌة التبرٌد والتعادل تتم بلورة الفٌتامٌن... -

 


