
 الحيوية النمو ثنائى االطوار لبعض الميكروبات المنتجة للمضادات

Two phase growth of some microorganisms producing 

antibiotics  

العديد من المضاااتاا الويةيت تج ب اةاةاالت الميات ااا مجد متمعت معيجت من الجمة   

 معا معظم   Bacillus brevis , B. subtilis هاا ا يجل ع معا ال ا يتيااا م اا  

   Penicillium chrysogenum , Aspergillus fumigatusالاطالاتياااا ما اا 

المج جت لعمضاتاا الويةيت م   االة تا ةميسين    Streptomycetes العديد من الااا  

  الاعةر ت تاةاياعين   اال سساي  تاةاياعين  نالجمة المرمةر ل  ل الميات ااا  تقعيع  

 المضاتاا الويةيت يودث نا متمع ين سما يعا:

 المتوازن: أو طور النمو Tropophase    الطور االول

ن يجت لاةاااا  ا    biomass نيا  ي تاسم سميااا س يتم من يايا الميات ا الجااما  

    …الساتي  لعماةناا التييسايت نا ال ي ت صمدااتر الاتاة    الجي ت  ين  الطساطةر 

(  ارتط  معدل ام داااا االسسااة ين   يدااامد المعدل السااتي  الةاا  ا  المةات 

 pHالمماض العضةيت   ه ا قد يؤتى أمياناً لقطض الاا الاتاةهيدراتيت تاةين اعض ا

نا ال ي ت   نا ه ل الط تم الي اة  المضاات الويةى مدا سمياا قعيت  داً قد تة د    قد 

يت   مدم تاةين المضاات الويةى نا تع  الط تم الا ت  ي  تقعيع االنييماا المسا ةلت  

 ز  من تاةين المضاتاا الويةيت أثجاء طةر الجمة الم ةا

 أو طور النمو غير المتوازن:   Idiophseالطور الثانى 

ا ليء أ  قاد يلا   كلا  ن يجات   Biomassنا ها ل الط تم ييتات  ز  الجمة الميات اا 

نطاك الماةناا االةااااةااايت لع ي ت نا اللةر اال ل   تاة  ال ي ت نا ه ل المتمعت  جيت  

عا   تداااا ي ال ي ات  جيات اجةاتب  ا عض نةاتب ال م يا   ت اداء ياياا الميات ا نا ال و 

 ال ي ت الا اللعةيت    pH توع  القايا  ي ريت 

م  توع  يايا الميساااعيةم لعميات ا الجاما ي داء ر ةر ميسااايعيةم  ديد صميساااعيةم  

ثانةى(   تجمة يايا الميسااااعيةم الجديد نا رت ت مق عطت تماماً مج  نا مالت اللةر  

ةناا ال ي ت االةااةايت قعيعت  داً أ   يت مة ةتم  اال ل ميث ياة  نا ه ل المتمعت ما



   من نااميات أيتى تاة  ال ي ات  جيات اجةاتب تم يا   ةااااليات  نةاتب ال وعا  الا اتي 

لعقايا   س  ه ل العةام  تاة  مجاةااا ت ىمعا ان ان من المضااااتاا الويةيت   ان ان  

نمة الميسعيةم  ياة  قاصتاً معا    Streptomycetesالمضاتاا الويةيت نا اعض الا  

 ال انةى  تةانت رت ت الجمة الجديدم  

نا معظم الوااالا ي تاسم أس ت سميات من المضاااااتاا الويةيات اعاد تاة  أس ت قادر من  

  تق عف الط تم ال ا اين اللةر اال ل  ال اانا   biomassالا عات الويات لعميسااااعيةم 

 ااي ات الميات ا الجاما  اي ات رت ت الةة    

اللةل أ  ان اان المضاااااتاا الويةيات نا ميرمات ميات ايات يوادث نا   ممةمااً يمان

متمعات معيجات من الجمة  توار رت ت معيجات ال ا ية ادهاا الميات ا نطسااااا  أثجااء 

اللةر اال ل من الجمة   ها ا يجل ع معا ماا يوادث نا ان اان ال جسااااعين  نلاد   اد أ  

نطا طةر الجمة اال ل   الياة  ال جساااعين Penicilliumالميساااعيةم مديث الجمة لطلت 

تاة  ال ي ت مو ةيت معا مداااادر ستاة  ةاااا   ال م ي   ه ا المداااادر يعيع مم   

االنييماا المسا ةلت من تقعيع ال جساعين    مدادر الاتاة  ه ا ماتم ما يسا  ع  م   

 ادايت اللةر ال انا من الجمة  ال ى ت داء ني  ممعيت تقعيع ال جسعين      

 

 

 وبات المنتجة للمضادات الحيويةزيادة إنتاجية الميكر

الميات اااا المج جات لعمضاااااتاا الويةيات  المعي لات من مداااااترهاا الل يعيات تاة   

  Penicilliumقادرت اا مجقطضاااات نا ان اان المضاااااتاا الويةيات   ةاااااالا نلت 

  30-10المعي لت من ال تات تج ب ال جساعين نا الميار  المرمةرم اامياا ت تا   اين 

اشااااي الميار   ساا لاا  الميات ا المج ب لاةاااا تا ةميسااااين   ماادملماا  من ر

Streptomyces griseus    الا ى تم ميلا  من ال تاات يج ب المضااااات الويةى املادار

 ميات  تاملم     100



ها ل انن اا يااا المجقطضاااات ال تاطا لسااااد االم ياا ااا الل يات  اليراميات من ها ل 

معا رن  الاطااءم االن اا يات ل ا ل  المضاااااتاا الويةيات   لا لا  نااا  معا الععمااء العما 

 الميات ااا اان قاا ةاالا كاا قدرم ان ا يت ماليت    

 انتخاب الميكروبات النشطة فى انتاج المضادات الحيوية:

ال ريتاا الل يعيات نا القداااااايا الةراثيات لعميات اااا  ال ا ت ععع ااالدااااطااا 

 ان المضااتاا الويةيت ( يمان  المةرنةلة يت  ال يةسيماييت صال ا تشا م  أيضااً معا ان 

أ  تودث ضاامن السااالت الةامدم   ةااججاق  نيما يعا اللت  ال ا معا اةاااةاا ا ي م  

 ان قاا أس ت الساالا سطاءم نا ان ان المضاتاا الويةيت   

ي م زرامات السااااالات المج جات لعمضااااات الويةى معا اي ات   اار مرا ى نا ط ع ا تى  

مسااا عمتم نا الل ع  امجتت ر ةر   50 – 40 اويث ال يييد مدت المسااا عمتاا من

المساا عمتاا ي م اي  ار قدرت ا معا ان ان المضااات الويةى اامد اللتيل ين اال لا أ  

 ال انيت سما يعا :

 :الطريقة االولى

ترلا المساااا عمتاا الجااميات ال لات من اال اار المرا ى المساااااال  الم تت  المعلي 

تج ج  المساااا عمتاا الجاميت  توضاااان  االميات ا الوسااااام لعمضااااات الويةى ال ى 

ةاامت   تطوا االط ا  اعد كل  نججد   24-20االط ا  نا تر ت متارم مجاةا ت لمدم 

تاة  مجااطع رايلات يااليات من نمة الميات ا الوسااااام مةل المساااا عمتاا المج جات  

لعمضااات الويةى   يق عف قلت المجاطع القاليت من الجمة مةل المساا عمتاا المج جت  

 طاءت ا نا ان ان المضات الويةى    ااي ات س

أس ت المجاطع القاليت من نمة الميات ا الوساام تاة  مةل أس ت المسا عمتاا سطاءم 

 نا ان ان المضات الويةى  تعيل ه ل المس عمتاا  تجلا 

 الطريقة الثانية:  

توضاااات أط اا  ا تى ا اا اال اار المرا ى  يير  معا اال اار الميات ا الوسااااام 

ى  ااةاا قدام ثاقد الطعين ي م اكالت أقتاا ا ار من ه ل االط ا  اللت  لعمضااات الوية 

معيم ت   تلل  اقتاا مماااثعاات من أط ااا  ا تى مو ةياات معا مساااا عمتاا   6-8



الميات ا المج ب لعمضاات الويةى اويث يو ةى اللتا الةامد معا مسا عمتم  امدم  

 ميات ا الوسام    تةض  ه ل االقتاا نا ماا  االقتاا الميالت من أط ا  ال

توضاان االط ا  معا تر ت الوتارم المجاةاا ت  تلام قلت المجللت القاليت من الجمة  

ماةل االقاتاا  أسا ات الاماجاااطاع الاقااالاياات مان الاجاماةناا قالاتهااا تاااة  ماةل أسا ات  

 المس عمتاا سطاءم نا ان ان المضات الويةى   

 الطريقة الثالثة: 

    ه ل اللتيع   نم ا مجد ميل  لعيل ةااالت نشاالت نا ان ان مضااات ميةى معين ت 

ةاالت نشالت نا ان ان االةا تا ةميساين ي م اضاانت االةا تا ةميساين الا اي ت اال ار  

ا تسيي معين   ي م زرامات الميات ا المج ب لاةاااا تا ةميسااااين معا ها ل ال ي ات   

المج جت لاةااا تا ةميساااين اامياا س يتم يماج ا الجمة   S. griseusةااااالا الااااااا 

ت ال تسيياا العااليات من ها ا المضااااات الويةى أماا الساااااالا االقا  سطااءم ال   ملاا ما 

 تس لي  أ  ت وم  ه ل ال تسيياا  ال تجمة 

أس ت اللت  نامعيت نا ان قاا ةاااالا ماليت االن ان لعمضاااتاا الويةيت ها امداث 

أ  اىشاعت نة  ال جطساجيت أ  اعض   Xططتاا صاجامياً ا عتيض الميات ااا الشاعت 

 لمتس اا الايما يت ا

 عتض الميات ااا المج جت لعمضاتاا الويةيت ل  ل العةام  الملطتم اللةيت تمةا ا 

الا يت من ه ل الميات ااا اال أ  اعض القايا تس لي  الملا مت  تس مت ميت م  

مد ث اعض ال ريتاا نا يدايد ا  ال ا قد تتت   اان ا  ا لعمضات الويةى   

 ق  ت سطاءت ا اجطس اللت  السالطت ال ست تعيل ه ل اللطتاا  ت

 الخصائص العالجية للمضادات الحيوية

المتمعت ال اليت اعد تقعيع المضاتاا الويةيت ها تلديت القدايا العا يت ل  ل 

المضاتاا  ميث ي م تراةت القدايا العا يت لعمضاتاا الويةيت معا ميةاناا 

 جارا اجتماا مق عطت من الميات ا ال جارا  يجم امداث العد ى لويةاناا ال

 الممتض 



من الويةاناا  %100   %50توسد  تمت الميات ا الممتضت معا أةام مةا 

اأن  أق   تمت   50LD   يعتت مدلعي    50LD     010LD  ه ا يع ت مج  امدلعي  

 من ميةاناا ال جارا   %50من الميات ااا تس لي  ق   

معا ميةاناا ال جارا ي م تلسيم الويةاناا   لدراةت القدايا العا يت لمضات ميةى

الا ثاثت مجمةماا   المجمةمت اى لا ي م ما  ا االمضات الويةى اعد العد ى 

ةاماا من العد ى  يس مت  5م اشتم  المجمةمت ال انيت تعالب االمضات الويةى اعد 

ا  أما العان اعد كل  اأمعا  تمت من المضات الويةى يمان لعويةاناا أ  ت ومع 

 المجمةمت ال ال ت من الويةاناا ن  ت  اد   مان االمضات الويةى  

تلدر الليمت العا يت لعمضات الويةى ا لديت مدت الويةاناا الويت نا س  مجمةمت تور 

االي  ار   تع  ت أق   تمت من المضات الويةى  ال ا تس لي  انلاك ميام الويةاناا 

   minimum curative doseالمداات ها أق   تمت ما يت  

اعض المضاتاا الويةيت تاة  ةامت لعاايجاا التاقيت اجتماا معيجت   نإكا سانر 

الجتمت العا يت لعمضات الويةى أق  من الجتمت السامت نإ  ه ا المضات ياة  صالواً 

 لاة قدام الل ا سعان 

  ه ا المضات الويةى اكا سانر الجتمت العا يت مسا يت أ  قتي ت من الجتمت السامت نإ

ال يجدي ااة قدام  سعان ط ا  نا مالت مدم صاميت مضات ميةى لاة قدام الل ا 

 ل عض االة اا نإن  قد يس قدم نا اليرامت أ  نا صجامت اال  يت  المعع اا 

 

 بيئات زراعة الميكروبات المنتجة للمضادات الحيوية

 

 ادر ت مع مدم الويةي المضاات ضايتتو  ممعيت ني المسا قدم الر ايي الةةا  ط يعت *

 . نلت أ   اا يتيا أسا  ةةاء الدقيع الااين نة  معا س يتم

 أ  اطتض    ,ال قمت ااةاااا قدام Penicillin G ان ان معا نعم  أنجا لجطتض *

 لعععم ( Penicillim chrysogenum هة  العمعيت ه ل  ني المساا قدم الدقيع الااين



 قد ال ي    ال جساااعين ان ان معا اللاترم  الدقيلت الاايجاا من ةاااعاا    أنةا  هجا 

 .) المج جت المضات سميت ني ايج ا نيما تق عف

 اعض     المةالم    ,نشااا مقمتم    م ت ةاات كرم من م ارم الر ايي الةةاا  *

 . المعات 

 ال قمت ممعياا من الجاتجت ضااتوالوم معاتلت ا دت الاالساايةم ستاةناا تضااات *

 الةاا متار مجاةااد لود متتطعت الومةضاات تر ت معا عوطارل سمجظم تعم  أن ا سما

 . الدقيع الااين نمة 

 سمددر تعم  أن ا سما , pH ال يدر  يجي اىم قيمت معا ل وانظ اىمةنيا تضاات *

 . ال ي ت ني لعجي ت  ين اضاني

 

من الضت رى اي يار الظت ت الل يعيت  الايما يت ال ا تجمة مجدها الاايجاا المج جت  

تاا الويةيت   من المعت ت أن  ليس هجا  اي ت تدااعي لجمة س  الميات ااا   لعمضااا

 من الم م اي يار اي ت مجاةا ت ليرامت الميات ااا لجودا  معا أمعا سطاءم نا ان ان  

 المضاتاا الويةيت   

ال يعجا نل  تعتيف سميااا  نةميااا   (culture medium)مداااالعي اي ات الير  

ت م   مداااتر الجي ت  ين  الاتاة   الطسااطةر  العجاصاات  المتس اا الدايعت نا ال ي  

    pHالداااارتى  الطي اميجاا  لان يعجا أيضاااااً الظت ت الايما يت  الطيياييت م   

  اد اىسساااادم  االي يال  الوتارم  ال  ةيات ( سا  ها ل العةاما  مج معات  سا  مااما  

ا الطساااايةلة يت  مجطداااا  يععد ت راً م ماً نا نمة الاايجاا الدقيلت  يجشاااا  العمعيا

  ال يةسيما يت   

 قاد ي    ترييت مااما   اماد من ها ل العةاما  تريت نا العةاما  االيتى ب معا ةاااا يا   

الا ال ي ت سمدادر   4SO2)4(NHالم ال مجد اضاانت متسد كاا تأثيت مامضاا  م   

الا االتجال الوامضاا  ه ا ي  ع  ترييت نا   د   pH ااااا لعجي ت  ين يمان أ  يوةل ال

 االي يال  ن يجت ل ل  نإ  نمة الميات ا  تطامات  الويةيت ت ريت معجةياً    االسسادم



 لا لا  ناإنا  يجاد أ  يةلا اه ماام شاااادياد مجاد اي ياار ال ي ات المجااةاااا ات لير  ميات ا  

 معين  

س  ال ي اا المعت نت اآل  ليرامت الميات ااا يمان أ  تلسام الا قسامين معا أةاام 

 بيئات صناعية.   -2ير محددة التركيب. بيئات طبيعية غ -1تتسي  ا: 

 سما يمان أ  تلسم ال ي اا ط لاً لوال  ا الل يعيت أى للةام ا الا :

 بيئات صلبة مثل بيئات االجار والجالتين والسيلكا.   -1 

 بيئات سائلة. -2

 البيئات الطبيعية غير محددة التركيب:-

الصاااا  الج ااتا أ  الويةانا  تو ةى ها ل ال ي ااا معا متس ااا ط يعيات ساالمةات كاا ا

كاا ال تسيااد الايمااا ى المعلااد   يت المواادتب م اا  أ ياء مق عطاات من الج اااتاااا 

 اىنسجت الويةانيت  القضت  الطةاس   ال تات  المةات المشاا ت االيتى  تس قدم ه ل 

 المةات أ  مس قعدات ا نا الدراةاا الميات ايةلة يت   

ال تسياد  يت الموادت أ  معظم أنةا  الميات اااا  من مميياا ال ي ااا الل يعيات كاا 

تجمة معي اا اساااا ةلات مياث تو ةى معا الماةنااا ال اامات ال ا ي لع  اا نمة ها ل 

 الميات ااا 

ميجيات  الطي ااميجااا  الماةنااا  تو ةى ها ل ال ي ااا مااتم معا اعض االممااض اى

معلادم ال ا تتت    ال اامات االيتى ال ا ي لع  اا نمة الميات اااا  أيضاااااً المتس ااا ال

االعجاصاات الداارتى  تمج  تتةااي  ا  سما أ  ه ل ال ي اا ةاا عت ال وضاايت  ماةنات ا  

 ميستم  ليسر ماعطت   

ليس س  اي ت ط يعيت يمان أ  تسا قدم ل لديت يداايا ال ضاات الويةى لعميات ااا   

تجمة    Streptomycetesمعا ةااا ي  الم ال قد   د أ  اعض االةااا تا ةميسااا اا  

ت معا ال ي اا الل يعيت كاا ال تسيد الم جة   لاج ا ال تاة  مضااتاا ميةيت   اسا ةل

ما م معا كلا  ناإ  ال ي ااا كاا ال تسياد  يت الموادت قعيعات االةاااا قادام مياث أن اا ال  

تجاةااد الدراةاااا الم ععلت اال م ي  الويةى لعميات ا نا يمان اةاا قدام ه ل ال ي اا  



اا االةااةايت لع ي ت أ  لشات  أى المتس اا ت اة  أثجاء أي ا نا االم  ار تتسيي المتس  

 نمة الميات ا 

ه ل ال ي اا الل يعيت  يت مودتم ال تسيد يمان اةااا قدام ا لوطظ الميات ااا  ان ان  

   من أم عات ها ل ال ي ااا  يت  biomassسميات س يتم من ياياا الميات ا الجااما 

 مودتم ال تسيد :

مياث تو ةى اااالضاااااانات الا :  Meat-pepton mediumبيئةةة ببتون اللح  

مسا قعا العوم  ال   ة  ك  ال تسيد المعلد   يت المودت تو ةى أيضااً معا سعةريد  

 الدةتيةم  نةةطاا ال ةتاةيةم  أمياناً تو ةى معا الجعةسةز أ  السات ز 

 Potato mediaبيئات البطاطس 

االةاا قدام ل جميت العديد  ه ل ال ي اا تو ةى أيضاااً معا  عةسةز  ا  ة   ها شااايعت 

 من أنةا  االة تا ةميس اا  ال ا يتيا  الطلتياا 

 Media containing cornبيئات تحتوى على منقوع الذرة ودقيق فول الصويا 

steep liquor and soya bean flour  : 

ااالضااااانت الا ه ل المةات كاا ال تسيد  يت المودت تو ةى ه ل ال ي اا أيضاااااً معا 

تي ااا االمةنيةم  ستاةنااا الااالساااايةم  الطةةااااطااا  الجعةسةز  السااااات ز أ  س  

الاس ةز أ  أى مةات ستاةهيادراتيات أيتى  اعض المتس ااا اىيتى  ها ل ال ي ااا 

رييدات ال من  ل  ا نإن ا تسا قدم اا تم نا اال تاض الداجاميت  ليرامت العديد من  

موداااةل من المج ب الج ايا م     أنةا  الميات ااا لعوداااةل معا أس ت نمة  أمعا

 المضاتاا الويةيت 

سا  ال ي ااا المو ةيات معا   اار أ   اتين يجاد ام  اارهاا اي ااا ط يعيات كاا تتسياد  

 يت مودت  ميث أ  اآل ار يوضاات من اللوالد ال وتيت   اال ار قتيد نا تتسي    

ةتين  ال يمين  من ال ا ين  يو ةى أيضاً معا اعض االمماض الدهجيت  سمياا من ال ي 

   ه ا يشيت الا أ  اآل ار سماة  لع ي ت  يت مودت ال تسيد  ل  ا نإ  اضانت اآل ار  

أ  الجاتين الا أى اي ات م ا ال ي ااا الدااااجااميات يوةل اا الا اي ات ط يعيات  يت موادتم  

 ال تسيد 



ت  ا  مدم ث اا تتسيد ال ي ت الل يعيت  يت   الا أن ا قد تو ةى معا مس قعداا ن اتي

أ  ميةانيات  ال ا اليعتت ل اا تتسياد موادت   هجاا  أةاااا ااا ماديادم الي ات تتسياد  

تع  المسااا قعدااااا نم ا مسااا قعا ال لاطس قد يق عف ااي ات نة  ال لاطس  

المسا قدمت   قر الوداات  تتسيد ال تات المير   ا ا ال لاطس  رت ت ال قيين  

  اة اا أيتى مديدم 
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ال ي ااا ال تسي يات تساااا قادم ليرامات الااايجااا الادقيلات  تو ةى معا مةات سيماا يات نليات  

ااميااا مةز نت ادقت   يساااا قادم نا ه ل ال ي ااا المااء المللت نل     قد تو ةى ه ل 

ال ي ااا معا مادت قعيا  من الماةنااا أى تاة  اساااايلات ال تسياد أ  قاد تاة  معلادم  

ةى معا العديد من الاةناا  اال أ  ه ل ال ي اا تاة  مودتم ال تسيد  ال تسياد أى تو  

  يمان تاتار ممع ا اجطس الدقت  ال تسيد 

اةاااا قادام ها ل ال ي ااا يو اان م اارم من ال ااماث ليلادر اهميات سا  ماة  من ماةنااا  

ال ي ت    اال   تةضا  المعاتالا التياضايت لدراةات أنساد الظت ت الن ان المضااتاا 

ت   ميث ي م تراةات تتسيد ال ي ت   سميت س  ماة   مساا سميت الجاتب الج ايا  الويةي 

 رياضياَ   

ال ي اا الساااايعت مجاةااا ت لدراةااات ال م ي  الويةى لعميات ااا   أما ال ي اا الداااع ت 

المو ةيت معا   ار يمان اةااا قدام ا لدراةااات ت رم ميام الميات ااا  يداااايا  

الميار  الميات ايت سما تسااا قدم لعيل الميات ااا  المسااا عمتاا الميات ايت  تجليت 

 كاا الدطاا ال ضاتيت صالمج جت لعمضاتاا الويةيت من اي ات ا الل يعيت 

 


