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Abstract 

 Three local isolates of the genus Streptomyces were obtained from 

ten soil samples collected from different places of Niniva governorate. 

The isolates showed bioactivity against test Gram positive and negative 

bacteria and two Genera of fungi. Streptomyces isolates were identified 

according to microscopic and morphological tests. The Streptomyces 

isolates were subjected to ultra violet ray for different time periods. The 

treated isolates showed little increase in inhibition zone and treated period 

of (5) minutes showed the best inhibition of the test bacteria. The 

Streptomyces isolates treated with N – methyl – N – nitro – N – nitroso 

guaniction at the concentration of (50)  showed clear increase of 

antibiotic production. The isolate Streptomyces III showed clear 

inhibition against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and 

Bacillus subtilis and the diameter inhibition zone was (20,29,20)mm 

respectively. 

 
 الخالصة

 تخبةعيشات  10مؽ  Streptomycesعدالت محمية مؽ جشذ  3تؼ الحرؾل عمى  
بيّشت العدالت نذاطًا حيؾيًا ضج انؾاع مؽ البكتخيا  ،جسعت مؽ مشاطق مختمفة مؽ محافغة نيشؾى 

عمى  Streptomycesُشخرت عدالت  .مؽ الفظخيات وجشديؽالسؾجبة والدالبة لربغة گخام 
 (UVُعخضت العدالت لألشعة فؾق البشفدجية ) .سايكخوسكؾبية والذكميةاالختبارات ال أساس

وبّيشت فتخة  ،لفتخات مختمفة مؽ الؾقت وبّيشت العدالت السعاممة زيادة طفيفة في مشظقة التثبيط
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 Nالتي عؾممت بـ  Streptomycesان عدالت  .دقائق أعمى تثبيط لمبكتخيا السختبخة )5التثبيط )

– methyl – N – nitro – N – nitrosoguanidine mutagen (NTG) ( 50بتخكيد )
 Streptomyces IIIبّيشت العدلة  .مايكخوغخام/مل بّيشت زيادة واضحة بإنتاج السزادات الحيؾية

 Bacillus و Escherichia coli، Pseudomonas aeruginosaتثبيط واضح ضج 

subtilis  اليعمى التؾ  (20،29،20)وكان قظخ مشظقة التثبيط. 
 

 المقجمة
تشتذخ انتذارًا واسعًا  ،( بكتخيا خيظية بجائية الشؾاة Actinomycetesاالكتيشؾماسيتات ) 

الكيؾف والغابات البجائية في وتحت اقدى الغخوف غيخ السالئسة  في مختمف البيئات الظبيعية
ج السخكبات ذات وتمعب االكتيشؾماسيتات الجور الكبيخ في انتا ،[1]والبحيخات وغيخىا مؽ البيئات 
وان السرجر الخئيدي إلنتاج ىحه السخكبات يعؾد إلى جشذ  [2]الشذاط االحيائي التزادي 

Streptomyces  ( مؽ السزادات 60ما يقخب مؽ ) إنتاجإذ يعج الجشذ السدؤول عؽ%
االكتيشؾماسيتات تشتج انؾاعًا مختمفة مؽ السزادات الحيؾية مشيا  .[3]الحيؾية السعخوفة 

 .[4]ؾكاليكؾسايجات والبؾليشات والتتخاسايكميشات والبيبتايجات االميش
أو أكثخ  "الؾحجة البشائية لمسادة الؾراثية" الظفخات تعشي التغييخ الجائسي في نيكمؾتيج واحج 

والسدتحثة  .والظفخات قج تكؾن طبيعية أو مدتحثة DNAفي مؾاقع خاصة عمى طؾل شخيط الـ 
( التي Physical mutagensفالسظفخات الفيديائية ) .و كيسيائيةتكؾن بفعل مظفخات فيديائية أ

( التي تستص مؽ قبل Ultra violate (UV)تذسل االشعاع مثل االشعة فؾق البشفدجية )
محفدة بحلػ ارتباط قاعجتي الثايسيؽ الستجاورة عمى نفذ الذخيط وبحلػ يفقج الـ  DNAجديئات الـ 

DNA القجرة عمى اضافة االدنيؽ في ج( ديئةmRNA السدؤول عمى تكؾيؽ البخوتيؽ اضافة )
 Chemicalأما السظفخات الكيسيائية ) .DNA [5]جديئة الـ  في كدخ UVإلى دور الـ 

mutagens ىي مؾاد كيسيائية تغيخ في صفات جديئة الـ )DNA  عشجما تحل محل القؾاعج
 .[6]سجاميع السختبظة بالقؾاعج الظبيعية أو تزيف مجاميع اشباه القؾاعج الشتخوجيشية أو تبجل ال

 – N – methyl – N – nitro – Nومؽ السظفخات الكيسيائية القؾية السظفخ 

nitrosoguanidine (NTG) الـ  وىؾ مظفخ قؾي بذكل استثشائي يتفاعل معDNA  باأللكمة
لمحرؾل عمى الديادة في السؾاد االيزية الخيظية تحديؽ الدالالت البكتيخية  وأصبح .[7]

 .[2]لثانؾية )كالسزادات الحيؾية( سسة اساسية في تفاعالت التخسخ التجارية ا
يجف البحث الحالي عدل وتذخيص ودراسة الفعالية السزادة لمجخاثيؼ السسخضة لبعض ي 
السعدولة مؽ تخب مشاطق محمية مؽ محافغة نيشؾى مع محاولة دراسة  Streptomycesعدالت 

( عمى زيادة انتاج السزادات الحيؾية NTGظفخ الكيسيائي )والس UVتأثيخ السظفخ الفيديائي 
 .مؽ ىحا الجشذ أنؾاعمؽ قبل ثالثة 
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 مهاد وطخق البحث

 جمع العينات
( مؽ انحاء ومشاطق Streptomyces) الخيظية عيشة تخب لعدل البكتخيا 10جسعت  

لتخب وتزسشت تخب حجائق مشدلية وحجائق جامعة السؾصل وا ،مختمفة مؽ محافغة نيشؾى 
 ،( سؼ مؽ سظح التخبة3( سؼ بعج ازالة )5 – 15السحيظة بجحور نباتات مختمفة وعمى عسق )

( وتجفيفيا 1:10( بشدبة )جففت العيشات بعج معاممة التخبة بسادة كاربؾنات الكالديؾم )
(45 – 40)o ( ايام4سيميدية لسجة ). قت بإحكام وضعت بعجىا في اكياس بؾلي اثيميؽ معقسة واغم

مل مؽ الساء  10( غؼ مؽ التخبة ووضع في 1اخح ) .وضعت في الثالجة لحيؽ االستخجامثؼ 
السقظخ والسعقؼ ومدج بذكل جيج وحزخ مشيا سمدمة مؽ التخافيف العذخية إلى حج التخفيف 

( مل مؽ التخفيف االخيخ ووضع في طبق بتخي معقؼ وصب عميو االوساط 1الدادس واخح )
55عقسة والسبخد إلى )الدرعية الس

 o(  سيميدية وبؾاقع ثالث مكخرات لكل عيشة وتؼ اختيار االطباق
 .( مدتعسخة واختيخت عجد مؽ السدتعسخات السفخدة200 – 20التي عيخت فييا )

 
 الدرعية األوساط

  وسط نذا– ( كازائينStarch – Casien medium) 
( 2) ،( 2) ،ازائيؽ( ك0.3) ،( نذا10) :حزخ بإذابة )غؼ / لتخ(        
NaCl، (0.02) ، (2 )، (0.05 )، (0.01 )

( 7.2( اكار في لتخ ماء مقظخ وضبط االس الييجروجيشي عشج )18) ،
 .استخجم ىحا الؾسط في العدل .[8] (Autoclave) وعقؼ بالسعقام

 خميخة والكميديخول وسط اكار مدتخمص ال 
(Glycerol yeast extract agar medium) 

( 0.1) ،( مدتخمص الخسيخة2) ،( كميديخول5) :)غؼ/لتخ( حزخ بإذابة       
السعقام ( غؼ اكار في لتخ ماء مقظخ عقؼ الؾسط بجياز 15) ،( بيبتؾن 25) ،

( دقيقة 15ج مخبع لسجة )( باونج/ان15( سيميدية وتحت ضغط )121عشج درجة حخارة )
( مايكخوغخام/ مل بعج ان بخد 50( بتخكيد )Nystatinواضيف لمؾسط السزاد الحيؾي )

ة لتعكيؼ استخجمت نفذ عخوف التعكيؼ السحكؾر  .[9]سيميدية  o(40إلى درجة حخارة )
 .استخجم ىحا الؾسط في العدل .في ىحا البحث جسيع االوساط السدتخجمة

 وسط اكار االسباراجي( ن والكميديخولGlycerol asparagine agar medium) 

، ( 1) ،( كميديخول10) ،( اسباراجيؽ1) :حزخ بإذابة )غؼ / لتخ(       
 Trace salts( مل مؽ محمؾل االمالح الزئيمة )1) ،( غؼ اكار20)
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solution(()0.64 )CuS .5 O، (0.11 )FeS .7 O، (0.79 )
MnC .4 O، (0.15)ZnS .7 O في لتخ ماء مقظخ ُضبط االس )

ىحا  استخجم .. استخجم ىحا الؾسط في العدل[6]( وعقؼ بالسعقام 7.4الييجروجيشي عشج )
 .الؾسط في العدل

 ( وسط االكار المغحيNutrient agar medium) 
 ( غؼ مؽ23( بإذابة )Oxiodحزخ ىحا الؾسط حدب تعميسات الذخكة السجيدة )      

( وعقؼ 7.2( لتخ ماء مقظخ وُضبط االس الييجروجيشي عشج )1االكار السغحي في )
 .لمفعالية الزجيةاستخجم ىحا الؾسط  .بالسعقام

  وسط اكار الكمهكهز ومدتخمص الخميخة والتخبتهن 
(Trypton – yeast extract glucose agar medium) 

( 1، )( تخبتؾن 5) ،( مدتخمص الخسيخة3) ،( كمؾكؾز10) :)غؼ/لتخ( حزخ بإذابة     
 .[10] سعقاموعقؼ بال( اكار في لتخ ماء مقظخ 20) ،( 1) ،

 .التذخيصاستخجم ىحا الؾسط في 
 ( وسط اكار االمالح المعجنية والنذاStarch mineral salts medium) 

( 1) ،( 2) ،( 2) ،( نذا10) :)غؼ / لتخ( بإذابةحزخ      
، (1 )NaCl، (20 اكار في لتخ ماء مقظخ و ) ُضبط االس الييجروجيشي عشج

 .استخجم ىحا الؾسط في العدل .[10]  وعقؼ بالسعقام (7.0)
  دوكذ  –وسط اكار زابك(Czapic – Dox agar medium) 

( 0.5) ( 1) ،( 3) ،( سكخوز30) :)غؼ / لتخ( بإذابةحزخ      
، (0.5 )KCl، (0.01 )، (15 اكار في لتخ ماء مقظخ )

 .العدلاستخجم ىحا الؾسط في  .[7]بالسعقام وعقؼ ( 7.3) ُضبط االس الييجروجيشي عشجو 
 .استخجم ىحا الؾسط في العدل

  إنتاجوسط ( المضادات الحيهيةAntibiotics production medium) 
NaCl، (1 )( 0.8) :)غؼ/لتخ(حزخ وسط انتاج السزادات الحيؾية السحؾر بإذابة     

، (0.1 )، (0.1 )، (0.04 )، (10 )
ُضبط االس الييجروجيشي عشج ( مدتخمص الخسيخة في لتخ ماء مقظخ و 3.0) ،ؾزكمؾك

 .[11]بالسعقام ( وعقؼ 7.3)
 العدل

 Streptomycesتذخيص عدالت 
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اعتسادًا عمى لؾن وشكل  Streptomycesشخرت العدالت التي شػ انيا تابعة لجشذ  
اليؾائي واالرضي وتختيب  السدتعسخات عمى وسط اكار االمالح السعجنية والشذا وشكل الغدل

 (Slid culture techniqueسالسل الدبؾرات باستخجام تقشية الدرع عمى الذخيحة الدجاجية )
6]، [12. 
 

 بكتخيا االختبار
 Escherichia coli، Bacillus subtilis، Staphylococcusاستخجمت البكتخيا  
aurous، Pseudomonas aeruginosa، Proteus vulgaris، Enterobacter 

aerogene، Candida albicans  وAsperigillus niger.  التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ
قدؼ عمؾم الحياة/ كمية التخبية/ جامعة السؾصل لغخض تحجيج الفعالية التزادية لعدالت 

Streptomyces السعدولة. 
 

 Streptomyces  اختبار الفعالية التضادية لعدالت
إلنتاج السزادات الحيؾية تؼ استخجام  Streptomycesت لغخض اختبار قابمية عدال 

 .[13]( Agar discs diffusion methodطخيقة االنتذار بؾاسظة اقخاص االكار )
 

 تحضيخ المقاح
ووزع في دوارق زجاجية مخخوطية  .حزخ وسط المقاح مؽ مكؾنات وسط اإلنتاج نفديا 

مؽ مدرعة بكتخيا )حسمة لؾب( ح بشقل جدء ( مل لكل دورق ُعقؼ ثؼ ُلق50( مل بؾاقع )250سعة )
Streptomyces  الشامية عمى وسط اكار االسبخاجيؽ والكميديخول ثؼ وضعت الجوارق في

 .( ايام3( دورة/ دقيقة لسجة )140سيميدية وبدخعة رج ) o(الحاضشة اليدازة عشج )
 

 الظخوف الدرعية
( مل 250رق زجاجية مخخوطية سعة )حزخ وسط انتاج السزادات الحيؾية في دوا 
تخكت الجوارق لتبخد  ،سجت الجوارق بإحكام ثؼ ُعقست بجياز السعقام ،( مل لكل دورق 50بؾاقع )

%( حجؼ/حجؼ وضعت 2ثؼ لقحت بالمقاح السحزخ لمعدلة السشتخبة بعسخ ثالثة ايام وبشدبة )
( 7( دورة/ دقيقة لسجة )140خعة رج )سيميدية وبد o(الجوارق في الحاضشة اليدازة عشج )

 .ايام
 ةاستخالص المضاد الحيهي لمعدلة المنتخبة ودراسة فعاليته البايهلهجي

 و Sahinمحمؾل ايثايل استيت وحدب طخيقة  تست عسمية استخالص السزاد الحيؾي  
Ugur [4]  وIlic  ولغخض دراسة الفعالية البايؾلؾجية لمسادة السدتخمرة تؼ [11] وآخخون 
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 .Whatmann No) حاستخجام طخيقة االنتذار باألقخاص حيث حزخت اقخاص مؽ ورق التخشي

( سؼ وغسخت بالسادة السدتخمرة السحابة في السيثانؾل ثؼ جففت في اليؾاء ووضعت 6( بقظخ )1
( ُحزشت االطباق عشج S. aureus) في اطباق حاوية عمى وسط االكار السغحي والسمقح ببكتخيا

()o ( ساعة وتؼ قياس السشظقة الخالية مؽ الشسؾ لمبكتخيا السختبخة24سيميدية لسجة ). 
 

 (Ultra Violate Mutagensفهق البنفدجية ) األشعةالتطفيخ بهساطة 
وحزشت  Streptomycesالخيظية بكتخيا الكازائيؽ ب –( مل مؽ وسط نذا 9تؼ تمكيح ) 

( 96( لسجة )Gallenkamp, Englandة اليدازة طخاز )الحاضشفي سيميدية  o(عشج )
 Campse M330) (UV( مل مؽ المقاح لألشعة فؾق البشفدجية )3بعجىا ُعخض ) ،ساعة

UK( عشج طؾل مؾجي )( دقيقة 5 – 10 – 15 – 20) ( نانؾميتخ ولفتخات زمشية مختمفة254
( مل مؽ الؾسط 1لػ اخح )بعج ذ ،DNAاأللسشيؾم لسشع األمالح لجديئة  بأوراقبعجىا غمفت 

( 96( مل مؽ وسط اإلنتاج وتخك في الحاضشة اليدازة لسجة )9إلى ) فوالزي لألشعاع السعخض
سيميدية رفعت الجوارق السخخوطية مؽ الحاضشة وعسل نبح مخكدي لو  o(ساعة عشج )
البكتخيا والفظخيات  ( دورة/ دقيقة ثؼ اختبخت قجرتيا التزادية تجاه عجد مؽ2000عشج سخعة )

 .[14]السختبخة 
 

 التطفيخ بهساطة المطفخ الكيميائي نايتخوسهكهانيجين
N – methyl – N – nitro – N – nitrosoguandine mutagens 

عشج  Streptomyces الخيظية بكتخياالكازائيؽ ب –( مل مؽ وسط نذا 9تؼ تمكيح ) 
()o ( ساعة96سيميدية لسجة )، دورة/ دقيقة  3000ىا عسل نبح مخكدي لمعيشة عشج بعج

( Tween 20مل مؽ محمؾل ) 2( دقائق اىسل الخاشح واخح الخاسب واضيف اليو 10لسجة )
 ( حزشت القشاني الدجاجية عشجNTGمل مؽ ) ( مايكخوغخام/50%( واضيف لو )1)السعقؼ 

() o ( دقيقة30سيميدية لسجة )، ( مل1بعجىا اخح ) ( مؽ السعمق السعاملNTG ) بعج
بؾساطة الغدل عجة مخات بالساء السقظخ السعقؼ واجخاء الشبح السخكدي ( NTG)التخمص مؽ بقايا 

 o (( مل مؽ وسط اإلنتاج وتخك في الحاضشة اليدازة عشج )9إلى )ثؼ اضيف الخاسب 
( دقيقة 20رة / دقيقة لسجة )( دو 2000ثؼ عسل نبح مخكدي عشج ) .( ساعة96سيميدية لسجة )

 .[14]واختيخت فعاليتيا السزادة تجاه عجد مؽ البكتخيا والفظخيات السختبخ
 النتائج والمناقذة

  العدل
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( عيشات تخب جسعت مؽ 10مؽ ) Streptomycesعدلة تابعة إلى جشذ  45تؼ عدل  
ادًا عمى السغيخ عدالت اعتستؼ التعخف عمى ثالث  .انحاء ومشاطق مختمفة مؽ محافغة نيشؾى 

 15] ،[5الظباشيخي لمسدتعسخات الشامية عمى اوساط العدل وانتاجيا رائحة األرض الخطبة 
كازائيؽ افزل االوساط لعدل  –باستخجام االوساط الدرعية الدابقة الحكخ واعيخ وسط نذا 

  .البكتخيا الخيظية
حيؽ بمغ معجليا في ( مدتعسخة/غؼ مؽ التخبة في 1 – 28بمغ معجل اعجاد السدتعسخات )

( مدتعسخة/غؼ وقج كان لسعاممة التخبة بسادة كاربؾنات 29.2) [16] وآخخون  Saadoun دراسة
سيميدية لسجة اربعة ايام دور كبيخ في  o (40 – 45( وتجفيفيا )1:10) ندبة الكالديؾم 

التخبة يؤدي إلى  في العدل األولي ذلػ ان تجفيف Streptomycesزيادة اعجاد عدالت جشذ 
كاربؾنات الكالديؾم تؤدي إلى رفع قيسة  إضافةاختدال أعجاد البكتخيا الخزخية مؽ جية وان 

االس الييجروجيشي االمخ الحي يؤدي إلى تحجيج نسؾ معغؼ الفظخيات مؽ جية اخخى وبحلػ تشسؾ 
  .[17]البكتخيا الخيظية 

 
 التذخيص
باستخجام تقشية الدرع عمى  Streptomycesشخرت العدالت التابعة إلى جشذ  

الذخيحة الدجاجية إذ ُتعج ىحه مؽ افزل الظخق في التذخيص عمى مدتؾى الجشذ لسا ليا مؽ 
دور في اعيار مسثل الغدل األرضي واليؾائي والحي يسيد االجشاس التابعة لمبكتخيا الخيظية عؽ 

تفخع وغيخ مقدؼ وال يحسل يتسيد الغدل األرضي لمعدالت بكؾنو شجيج ال .[12]بعزيا البعض 
بيشسا عيخ الغدل اليؾائي بذكل خيؾط غامقة وأكثخ سسكًا وأقل تفخعًا مؽ الغدل  ،سبؾرات

    يحسل الغدل اليؾائي سمدمة طؾيمة مؽ الدبؾرات السحاطة بغسج ليفي .(1األرضي شكل )
           ( وتأخح اشكااًل مختمفة حدب تختيب الدبؾرات فأما ان تأخحSporophoreيدسى )

    ( أو مدتكيسًا ذات نياية معقؾفةSpiral( أو حمدونيًا )Rectusشكاًل مدتكيسًا )
(Retinaculum – Apertum( أو مدتكيسًا متسؾجًا )Rectus – Flexibilis )[16].  ويؾضح

تبايؽ العدالت في الؾان الغدل اليؾائي عشج تكخار زرعيا وتشسيتيا عمى اوساط مختمفة  (1ججول )
م قجرتيا عمى انتاج صبغة السيالنيؽ وصبغات اخخى وكان المؾن الخصاصي ىؾ الدائج بيؽ وعج

  .[16] وآخخون  Saadoun العدالت وتتفق ىحه الشتائج مع
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 X40بقهة تكبيخ  Streptomycesالغدل األرضي والههائي لمعدالت التابعة لجنذ  :(1شكل )
A. الغدل األرضي             Bغدل الههائي. ال 

 
صبغة  إنتاجوقجرتها عمى  Streptomycesيهضح الهان الغدل الههائي لمعدالت التابعة إلى جنذ  :(1ججول )

 .الميالنين وتختيب سالسل الدبهرات في الغدل الههائي

       االختبارات

 + + + صبغة گخام

 ابيض رصاصي ابيض رصاصي لهن الغدل الههائي
 مدتكيؼ متسؾج حمدوني حمدوني شكل سمدمة األبهاغ

 انتاج صبغة الميالنين عمى

 Tyrosine Agar وسط
− − − 

 − − − انتاج صبغات اخخى 

 )+( نتيجة مؾجبة ،( نتيجة سالبة−)
 

 المضادات الحيهية إنتاج
حيؾية ضج مزادات  إنتاجعمى  Streptomyces( عدلة مؽ عدالت 45اختبخت قجرة ) 
 .االختبارفظخيات و بكتخيا 

 أنؾاعتأثيخ ضج جسيع  Streptomycesأعيخت ثالث عدالت محمية مؽ جشذ الـ  
. [19]واتفقت ىحه الشتيجة مع ما تؾصل اليو الدساك  ،(2البكتخيا والفظخيات القيج البحث ججول )

البة لربغة گخام وكان تأثيخًا عمى األنؾاع السؾجبة والد Streptomycesاغمب عدالت  أعيختإذ 
تأثيخىا عمى الفظخيات اكبخ وذلػ لكؾن ججرانيا تحتؾي عمى الكايتيؽ وعسمت العدالت عمى تحميمو 

 .Chitinase [20]بدبب احتؾائيا عمى أنديؼ الكايتيشيد 
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 يهضح انتاج المضادات الحيهية لمعدالت الثالثة المنتخبة  بجالله قطخ منطقة التثبط. :(2ججول )

 

E. 

coli S. 

aurous 

B. 

subtilis 

P. 

aeruginosa 

E. 

aerogene 

P. 

vulgaris 

C. 

albicans 

A. 

niger 

  12 12 13 19 13 10 25 25 

  10 15 14 11 11 9 34 34 

  14 20 11 11 11 9 36 37 

 
الثالثة  Streptomycesة لعدالت الـ تأثيخ األشعة فهق البنفدجية في انتاج المضادات الحيهي

 المنتخبة
( عمى انتاج UVاجخيت ىحه التجخبة لبيان مجى تأثيخ األشعة فؾق البشفدجية ) 

( إلى UV( أدى التظفيخ بؾساطة )2السزادات الحيؾية مؽ قبل العدالت الثالثة السشتخبة شكل )
إذ  ،خضية والفظخيات قيج االختبارزيادة طفيفة في انتاج السزادات الحيؾية ألنؾاع البكتخيا الس

)وىحا يعتسج عمى  ( سؼ اكثخ الفتخات تأثيخًا عمى اإلنتاجية30دقائق عمى بعج ) (5كانت الفتخة )
أعيخت العدالت السظفخة زيادة  .مقجار الشسؾ لمخاليا السعخضة مع زيادة فتخة التعخيض لألشعة(

( ألغمب انؾاع البكتخيا والفظخيات 1 − 3بمغت ما بيؽ ) ،طفيفة بجاللة قظخ مشظقة التثبيط
و  S. aurous ( ممؼ بالشدبة3اعمى انتاجية لمسزاد الحيؾي ) St. IIIالسخضية واعيخت العدلة 

لمعدالت   P. vulgaris ان في مشظقة التثبيط ضج البكتخياولؾحظ نقر ،C. albicansخسيخة 
 .Eو  P. aeruginosaبالشدبة  اضافة إلى حرؾل نقران في مشظقة التثبيط ،الثالثة السشتخبة

aerogene  بالشدبة لمعدلةSt. III. 
إذ  ،[14] وآخخون  Siva Kumerو ىحه الشتائج مظابقة لسا حرل عمي وقج جاءت 

اوضح ان استخجام األشعة فؾق البشفدجية لديادة انتاجية السزادات الحيؾية مؽ البكتخيا الخيظية 
أدى إلى حرؾل زيادة طفيفة واحيانًا نقران في  .جفي اليش Westren Ghatsالسعدولة مشاطق 

وبّيؽ الدبب ربسا يعؾد إلى الجيؽ السدؤول عؽ  ،قظخ مشظقة التثبيط ألنؾاع خاصة مؽ البكتخيا
ان األشعة  [21] وآخخون  Catherine فقج اشار .فعالية انتاج السزادات الحيؾية لتمػ العدالت

وتؤدي إلى حجوث تغييخات في تختيب  ،البخيسيجيشاتو  ،فؾق البشفدجية تستص مؽ قبل البيؾريشات
وتعاقب القؾاعج الشتخوجيشية وىحا يشعكذ عمى تخكيب السادة الؾراثية مسا يؤدي إلى حجوث الظفخة 

وكانت الشتائج  .[22]جيشات معيشة إلنتاج مخكبات خاصة  تعبيخأو التغييخ الحي يعبخ عشو في 
ان التأثيخ  ،[23] وآخخون  Shafique حرل عميوالتي تؼ الحرؾل عمييا غيخ مظابقة لسا 

أو بؾساطة السؾاد الكيسيائية كحامض الشتخوز  X – Rayالخئيدي لألشعة فؾق البشفدجية أو 
وقج  .DNA [24]وغيخىا ىؾ استحثاث أو تحؾيخ في تدمدل القؾاعج السؾجؾدة عمى جديئة 

في الخاليا  DNAلجديئة  صالحإيحرل عشج السعاممة بالسظفخ الفيديائي أو الكيسيائي نغام 

ياالبكتر  
 المستخدمة

 العزالت
 المنتخبة
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( مسا يؤدي إلى عجم حرؾل زيادة Adaptive responeالسعاممة يعخف باالستجابة التكيفية )
 .في اإلنتاج

 

 
 

 
 

 
الثالثة   Streptomycesاج المضادات الحيهية لعدالت الـ تأثيخ األشعة فهق البنفدجية في انت :(2شكل )

 .A .St. I     B.   St. II      C  .St. III  المنتخبة

 N – methyl – N – nitro – N – nitrosoguanidine (NTG)تأثيخ المطفخ الكيميائي

  St. I, St. II, St. IIIالمضادات الحيهية من قبل عدالت  إنتاجعمى 
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( في زيادة انتاج السزادات الحيؾية مؽ قبل NTGتأثيخ الكيسيائي )لغخض معخفة  
( NTGبالسظفخ ) Streptomycesفقج عؾممت عدالت بكتخيا  ،العدالت الثالثة قيج الجراسة

( دقيقة فقج وجج ان العدالت 90، 60، 30( مايكخوغخام/مل ألوقات زمشية مختمفة )50بتخكيد )
 .(NTGنتائج بعج معاممتيا بالسظفخ ) أفزل( اعظت St.I، St. II، St. IIIالبكتيخية )
( ادى إلى زيادة في انتاج السزادات الحيؾية مؽ قبل NTGتؾضح الشتائج ان السظفخ ) 

( دقيقة ىي األعمى تأثيخًا في زيادة 30إذ كانت الفتخة الدمشية ) ،العدالت الثالثة ولكافة األوقات
( اعيخت العدالت قيج الجراسة 3ة األوقات )الذكل اإلنتاجية لمسزادات الحيؾية مقارنة مع بكي

 ،اختالف في مشظقة التثبيط بجاللة قظخ مشظقة التثبيط ضج الكائشات البكتيخية والفظخية السختبخة
( مع العدالت السظفخة اعيخت العدلة St. I، St. II، St. IIIوعشج مقارنة عدالت الديظخة الثالثة )

(St. Iزيادة في مشظقة التثبي )( 1ط) ( ممؼ ضج كاًل مؽ 2، )( ممؼ3) ،( ممؼ2) ،( ممؼ3) ،ممؼE. 

coli   وS. aurous   وB. subtilis  و P. aeruginosa   وP. vulgaris   في حيؽ كان
( ممؼ 4بمغ )  C. albicans الخسيخةوزيادة ضج  ،( ممؼ2بمغ ) E. aerogenىشاك نقران في 

زيادة في انتاج  (St. II)حيؽ اعيخت العدلة  في .A. nigerولؼ يحجث اي تغييخ في الفظخ
 S. aurous( ممؼ 3و ) E. coli( ممؼ 4إذ كانت ) ،السزاد الحيؾي بجاللة قظخ مشظقة التثبيط

وكان   E. aerogen        ( ممؼ3و ) P. vulgaris( ممؼ 4و ) B. subtilis( ممؼ 3و )
 .Aو  C. albicans     ظخيؽاما بالشدبة لمف ،( ممؼ1) P. aeruginosaىشاك نقران ضج 

niger ( ممؼ لكل مشيسا عمى التؾالي3( ممؼ و )4فقج كان قظخ مشظقة التثبيط ).  أعيختوكحلػ 
وجؾد زيادة ممحؾعة بجاللة قظخ مشظقة التثبيط ضج كاًل مؽ  (St. III)نتائج العدلة الثالثة 

 .P( ممؼ 3و ) B. subtilis( ممؼ 9و ) S. aurous( ممؼ 9( ممؼ و )6) E. coliالبكتخيا 

vulgaris ( ممؼ 3و )E. aerogen  ( ممؼ 3)وP. aeruginosa. بالشدبة لمفظخيؽ  كحلػC. 

albicans  وA. niger ( ممؼ لكل مشيا 3( ممؼ و )2فقج كان ىشاك زيادة في اإلنتاجية بمغت )
 .عمى التؾالي

عامل االلكيمي إلى انو عشج تعخيض الخاليا إلى  Robins [25]و  Schendel واشار 
Oيدبب تكؾيؽ  DNA فانو يدبب اضخارًا في جديئة الـ (NTGمثل )

6
– methylguanine  و

O
6
– methylthimine  ويؤدي إلى حجوث طفخات بدبب قجرتيا عمى االزدواج بالقؾاعج

 .الشتخوجيشية خالل التزاعف
ىي االكثخ ( دقيقة 30ومؽ الشتائج الدابقة التي تؼ الحرؾل عمييا يتزح ان السجة ) 

 .St. II( دقيقة وال سيسا العدلة 90تأثيخًا عمى انتاج السزادات الحيؾية مقارنة بالفتخة الدمشية )
إذ اشار إلى انو عشج  [26]وآخخون  Braibant وقج جاءت ىحه الشتيجة مظابقة لسا حرل عميو

كافية ( دقيقة 30( لسجة )Ethyl Methyl Suphonate(EMS)تعخيض الخاليا إلى السظفخ )
في  ،(Trichoderma virideلديادة السخكبات االيزية الثانؾية انديؼ الدميمؾليد في الفظخ )

( 90 ،180إذ كانت الفتخة الدمشية ) [27] الصوفي حيؽ كانت ىحه الشتائج مخالفة لسا حرل عميو
( Streptomyces lydicusالسزادات الحيؾية مؽ قبل بكتخيا ) إنتاجتأثيخًا في  األكثخدقيقة ىي 

 Fusarium( و )Macrophomina phaseolina( ضج الفظخيؽ )NTGالسعاممة بالسظفخ )

solani). 
كمة القاعجة الشتخوجيشية الكؾانيؽ مشتجًا بحلػ لان الية عسل ىحا السظفخ ىي قجرتو عمى األ 

مؽ نؾع  الدايتؾسيؽ فتتؾلج طفخةمؽ قاعجة مؤلكمة وىحه بجورىا يسكؽ ان تددوج مع الثايسيؽ بجاًل 
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واحتسال ان يريب  ،طفخات االنتقال وذلػ الرتباط الثايسيؽ مع االدنيؽ في التزاعف الالحق
(NTG ىحه السؾرثات ) قميل أي ان ىحه السؾرثات واقعة عمى الكخومؾسؾم وليذ عمى بذكل

عشاصخ وراثية تزاعفية )بالزميجات( إذ لؾ كانت ىحه السؾرثات واقعة عمى البالزميجات فان 
في حيؽ ان  ،(St. II  و  St. Iتاجية مسكؽ ان تكؾن عالية وىحا ما حجث فعاًل في العدلتيؽ )اإلن

( وقج يكؾن الدبب ان السؾرثات واقعة عمى NTGكانت اكثخ استجابة لمسظفخ ) (St. III) العدلة
  .عشاصخ وراثية تزاعفية وىي البالزميجات

 
 

 
 

 
 

 عمى انتاج المضادات الحيهية من قبل عدالت (NTG)(: تأثيخ المطفخ الكيميائي3شكل )
 .Streptomyces (St. I, St. II, St. III) تعود إلى جنس

A .St. I     B.   St. II      C  .St. III. 
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