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PENICILLIN.

• PENICILLIN IS A NATURALLY OCCURINGANTIBIOTIC.

• IT IS OBTAINED FROM A FUNGUS CALLED Penicillium

notatum & P. chrysogenum.

• IT WAS THE FIRST ANTIBIOTIC TO BE DISCOVERED.

• IT WAS FIRST DISCOVERED BY ALEXANDER FLEMING 

IN 1928.
Alexander Fleming

Penicillium Chrysogenum mold

• পেনিনিনিি প্রাকৃনিকভামে োওযা অ্যানেোমযাটিক। 

• এটি Penicillium notatum এেং P. chrysogenum িােক ছত্রাক পেমক

োওযা যায। 

• এটি প্রেে অ্যানেোমযাটিক, যা আনেষ্কার করা হমযনছি। 

• এটি প্রেে আনেষ্কার কমরনছমিি আমিকজান্ডার পেনেং 1928 িামি।



Penicillium Chrysogenum Penicillium notatum

• It was the first Antibiotic to be produced on a  Large scale 

during World War II.

• নিিীয নেশ্বযুমের িেয এটি েৃহৎ আকামর উৎপানিি প্রেে 
অ্যানেোমযাটিক নছি।

General structure





• It is active against many gram positive bacteria.

• It kills the Bacterias by interfering with the cell  wall synthesis of 
sensitive organisms.

• It is inactive against most Gram negative bacteria.

Mechanism of Action of Penicillin

• এটি অ্মিকগুনি গ্রাে েনজটিভ েযাকটিনরযার নেরুমে িনিয।

• িংমেিিশীি জীমের পকাষ প্রাচীর িংমেষমে হস্তমেে কমর এটি েযাকটিনরযামক হিযা কমর। 

• এটি পেনশরভাগ গ্রাে পিমগটিভ েযাকটিনরযার নেরুমে নিনিয।



PENECILLIN PRODUCTION (HISTORY)
• It was until the 1939 when a group  of scientists at Oxford 

University  led by Howard Florey begin  working to transform 
Penicillin  into a life saving drug.

• By 1940 Florey’s team had  extracted and proven that penicillin  
could protect mice from Bacterial  infection.

• By 1941 they used penicillin to  successfully treat the first
human  patient.

• ১৯৩৯ িামির আগস্ট- হাওযার্ড  পোনরর পিিৃমে অ্ক্সম ার্ড  
নেশ্বনেিযািমযর একিি নেজ্ঞািী পেনিনিনিিমক জীেি রোকারী 
ওষুমে রূোন্তনরি করার কাজ শুরু কমরনছমিি। 

• 1940 এর েমেয পোনরর িি পের কমর প্রোে কমরনছি পয 
পেনিনিনিি ইঁিরুমক েযাকটিনরযা িংিেে পেমক রো করমি 
োমর। 

• 1941 িামি িারা ি িভামে প্রেে োিে পরাগীর নচনকৎসার 
জিয পেনিনিনিি েযেহার কমরনছি।

Howard Florey



PENICILLIN PRODUCTION (উৎপাদন).

• Penicillin was first comercially produced by using  Stationary mat culture
method. But this technique was having a lot of problems. There were 
many chances of contamination of  broth during its harvesting.

• পেনিনিনিি পস্টশিানর mat culture েেনি েযেহার কমর প্রেমে 
কোনিডযানি উত্োনিি হমযনছি। িমে এই পকৌশিটিমি প্রচুর িেিযা 
নছি। hervesting-র িেয Media-র িষূমের অ্মিক িম্ভােিা নছি।

Stationary Mat culture vessels (Heatley designed vessels)



• After this the “Deep tank Aerated”  Fermentation technique was 

developed and it  became apparent that this tech is the most  

promising for Commercial production.

• This tech is still applied and Practiced till date. This process takes 

place using a Fermenter.

• এর েমর "নর্ে ট্যাঙ্ক োযুযুক্ত" Fermentation পকৌশিটি নেকাশ করা 
হমযনছি এেং এটি স্পষ্ট হময উমেমছ পয এই প্রযুনক্তটি োনেনজযক 
উত্োিমির জিয িেমচময প্রনিশ্রুনিেে। 

• এই প্রযুনক্তটি এখিও প্রমযাগ করা হয এেং আজ অ্েনে অ্িুশীিি করা 
হয। এই প্রনিযাটি Fermenter েযেহার কমর হয।



A Fermenter



1) MOLD PREPARATION :

• Desirable mold with high yielding capacity is  selected.

• These desirable molds are obtained by  mutagenic treatments 

of the fungus.

• These desired strains are stored in dormant  condition

• Lyophilized or soil suspension formation

• উচ্চ  িি েেিা িহ েছন্দিই mold নিেডাচি করা হয।
• এই কানিি mold গুনি ছত্রামকর নেউমট্মজনিক ট্রিটমেণ্ট িারা প্রাপ্ত হয। 
• এই েছন্দিই পেিগুনি িুপ্ত অ্েস্থায িংরেে করা হয
• িাইওন িাইজর্ ো োটি স্থনগিকরে গেি



2) MEDIA PREPARATION AND ITS COMPOSITION.

• The media is designed to provide the organism with desired nutrients.

• The exact composition of the Penicillin media actually used in

industries are difficult to determine as these are considered

Company’s trade secrets.

• But a Typical media suggested by Coghill and Moyer are as

follows….

• নেনর্যা প্রােীর েছন্দিই েুনষ্ট িরেরাহ করার জিয নর্জাইি করা
হমযমছ। নশল্পগুনিমি োস্তমে েযেহৃি পেনিনিনিি নেনর্যাগুনির িঠিক
রচিা নিেডারে করা কঠিি কারে এগুনি পকাম্পানির েযেিামযর
পগােিীযিা নহিামে নেমেনচি হয। িমে পকানিি এেং েযামরর প্রস্তানেি
একটি িাোরে নেনর্যা নিম্নরূে…



MEDIA COMPOSITION

Components Contents %

1) Cornsteep Liquor 3.5%- 8.5%

2) Lactose (Carbon source) 1-3.5%

3) Glucose (Carbon source) 1%

4) Calcium carbonate 1%

5) Sodium nitrate (N2 source) 0.3 to 0.5%

6) Potassium di hydrogen  
phosphate (Mineral source)

0.4%

7) Ammonium sulphate (Minerals  
source)

0.2 to 0.5%

8) Edible oils (Antifoaming) 0.25%

9) Precursors

10) pH 5.5 to 6.0



PRECURSORS….
• Used for increasing the yeild of Penicillin.

• There are different types of Penicillin like  Penicillin G, Penicillin V, 

Penicillin X,etc….

• They decides the type of penicillin to be  Produced.

• Ex : Phenyl acetic acid = Penicillin G.  Phenoxy acetic acid = 

Penicillin V.

• পেনিনিনিমির উত্োিি োডামিার জিয েযেহৃি হয। নেনভন্ন েরমের 
পেনিনিনিি রমযমছ পযেি পেনিনিনিি নজ, পেনিনিনিি নভ, পেনিনিনিি 
এক্স, ইিযানি…। িারা পয পেনিনিনিি তিনর করমি হমে িা নিেডারে 
কমর। উিাাঃ প নিি এনিটিক এনির্ = পেনিনিনিি নজ। প মিানক্স 
এনিটিক এনির্ = পেনিনিনিি নভ।



3) INOCULUM PREPARATION.
• Here the Prime aim is to prepare pure inoculum of the  selected species.

• Stored spores from the desired strain are taken.

• A suspension is prepared by mixing the spores in a  Non-Toxic wetting agent 
(Sodium lauryl sulphate).

• Spore suspension is added to a flask with media and  incubated at 24c for 6 to 7
days.

• Spores from these flasks are directly used to inoculate  the “Inoculum Tank” for 48 
to 50 hrs.

• From this it is directly added to the “Production Tank”.
• এখামি প্রোি িেযটি নিেডানচি প্রজানির নেশুে ইমিাকুিাে প্রস্তুি করা। েছন্দিই পেি পেমক 
িনিি পস্পার পিওযা হয। অ্-নেষাক্ত পভজা এমজে (পিানর্যাে িনরি িািম ট্) এর েীজগুনিমক 
নেনশময একটি িািমেিশি তিনর করা হয। পস্পার িািমেিশিটি নেনর্যামি োমে যুক্ত করা হয 
এেং 24 পেমক 24 নিমির েমেয 6 পেমক 7 নিমির জিয incubate করা হয। এই োেগুনি পেমক 
পস্পারগুনি 48 পেমক 50 িো েযডন্ত "ইমিাকুিাে ট্যাঙ্ক" ইমিাকুমিট্ করার জিয িরািনর েযেহৃি 
হয। এটি পেমক এটি িরািনর "উত্োিমির ট্যাঙ্ক" এ যুক্ত হয।



Inoculum Preparation Process (Penicillin)



4) FERMENTATION PROCESS….
• Inside the Production fermenter the actual  penicillin fermentation takes

place.

• The Fermenter is Incubated at about 25c to 26c  for about 5 to 7 days.

• During the first 20 to 30 hours the utilization of  Carb and Corn steep takes 
place, due to this  fungal growth becomes thick & heavy.

• Penicillin yield during 48 to 96 hrs. is very low or  nothing.

• The yield increases at the time of stress when  resources are very low.

• পপ্রার্াকশি  ামেডোমরর নভিমর প্রকৃি পেনিনিনিি ফারমেমেশি হয 
takes  ামেডোর প্রায 5 পেমক 7 নিমির জিয প্রায 25c পেমক 26c এ 
িিানরি হয। প্রেে 20 পেমক 30 িো চিাকািীি কােড এেং কিড 
streep েযেহার হয, ছত্রামকর কারমে েৃনে িি ও ভারী হময যায। 48 
পেমক 96 িো িেযকামি পেনিনিনিমির  িি হয। খুে কে ো নকছুই 
িা। চামের িেয  িি েৃনে োয যখি িংস্থািগুনি খুে কে োমক।



• During this whole production, 

periodic samples are  taken from 

fermenter for the determination of  

penicillin yield and contamination

checks.

• এই েুমরা উত্োিি চিাকািীি
িেময পেনিনিনিি  িি এেং
িষূমের পচক নিেডারমের জিয
েযডাযিনেক িেুিাগুনি fermenter 

পেমক পিওযা হয।



1st Phase

• Low yeild

• Lactic acid 
utilized at 
maximum rate

• Ammonia rise 
pH

2nd Phase

• Intense 
production

• Mycelium mass 
increases

• pH unchanged

3rd Phase

• Antibiotic conc. 
Decreases

• Autolysis of 
Mycelium

4th Phase

• After 7 days 
cycle whole 
batch is 
harvested for 
recovery.

প্রথম পর্যায়

• কে উত্োিি
• িযাকটিক অ্যানির্ 
িমেডাচ্চ হামর
েযেহার করা হয

• অ্যামোনিযা নেএইচ
েনৃে

দ্বিতীয় পর্যায়

• িীব্র উত্োিি
• োইমিনিযাে ভর 
েনৃে োয

• অ্েনরেনিড ি pH

তৃতীয় পর্যায়

• অ্যানেোমযাটিক 
িিে হ্রাি

• োইমিনিযামের 
অ্মট্ানিনিি

চতুথয পর্যায়

• 7 নিি েমর 
েুমরা চিটি
েুিরুোমরর 
জিয কাট্া 
হয।



5) HARVEST & RECOVERY.
• After the completion of fermentation Media or  the Broth contains penicillin in it and this  

needs to be extracted through separation as  follows:

1. First the broth is filtered in a “Rotary vacuum  filter” to remove the mycelia.

fermentation

িম্পন্ন হওযার েমর নেনর্যা ো পব্রাে এমি পেনিনিনিি োরে কমর এেং এটি েৃেকীকরমের 
োেযমে নিমম্নাক্তভামে পের করা িরকার: 1. প্রেমে পব্রােটি োইমিনিযা অ্েিারে করমি একটি 
"পরাট্ানর ভযাকুযাে ন ল্টার" এ ন ল্টার করা হয।



2. Sulfuric acid or phosphoric acid is added to lower  the pH of broth to 2.5 to 2.

3. The broth is then soon transferred to “Counter  current apparatus” or “Podbielnak

extractor”.

4. In this extractor an organic solvent like, amyl  acetate or butyl acetate is added.

5. This organic solvent separates the penicillin from  the broth and penicillin moves inside 

this solvent.

6. Organic solvent containing penicillin is removed  form the media by using separating

funnel.

২) িািন উনরক অ্যানির্ ো  ি নরক এনির্ পযাগ করা হয broth pH-পক 2.5 পেমক 2 এ 
িানেময আিা হয। ৩) এরেমরই খুে শীঘ্রই পব্রােটিমক "কাউোর কামরে যন্ত্রোনি" ো 
"ের্নেমযিিাক এক্সট্র্যাক্টর" এ স্থািান্তনরি করা হয।৪) এই এক্সট্র্াক্টমর একটি তজে দ্রােক 
পযেি, অ্যানেি এনিমট্ট্ ো েুট্াইি এনিমট্ট্ যুক্ত হয।৫) এই তজে দ্রােকটি পেনিনিনিিমক প াি 
পেমক েৃেক কমর এেং এই দ্রােমকর নভিমর পেনিনিনিি িরামিা হয। ৬) পেনিনিনিিযুক্ত তজে 
দ্রােকগুনি আিািা কমর  ামিি েযেহার কমর নেনর্যা তিনর কমর।



THE PODBIELNIAK COUNTER CURRENT  
EXTRACTOR.



7. Water with an alkali buffer is added to the  amyl acetate solution, 

due to this the  Penicillin from organic solvent moves inside  water.

8. This water is then separated from Organic  solvent.

9. The water containing pure penicillin is  transferred for freeze drying 

process, and pure  Penicillin powder is obtained.

৭) অ্যািকানি ো ামরর িামে জি অ্যানেি অ্যানিমট্ট্ দ্রেমে যুক্ত হয, এর 
 মি তজে দ্রােক পেমক পেনিনিনিি জি -এর অ্ভযন্তমর চমি। ৮) এই জিটি 
িখি তজে দ্রােক পেমক েৃেক হয। ৯) খাঁটি পেনিনিনিিযুক্ত জি Freeze 

drying প্রনিযার জিয স্থািান্তনরি হয এেং খাঁটি পেনিনিনিি োউর্ার 
োওযা যায।



COUNTER CURRENT APPARATUS IN EARLY PERIOD



PENICILLIN PRODUCTS…

Penicillin products during World War II
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