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Nutrients     تصنيف البكتريا حسب احتياجها للمواد المغذية

Heterotrophic bacteria 
بكتريا غيرية التغذية

Autotrophic bacteria
بكتريا ذاتية التغذية

oتحتاج مواد عضوية معقدة

complex organic materials   
o تستخدم مواد العضوية بسيطة مثلCO2

.  كمصدر للنتروجين NH4كمصدر للكربون و

o التستطيع ان تكون

complex organic compounds    
oةالعضويمركبات عضوية معقدة من مواد تكون

  simple inorganic materialsبسيطة 

oتشتق طاقتها من

Oxidationتفاعالت األكسدة 
للمركبات  fermentationأو التخمر 

( glucose )العضوية مثل 

o مصدر الطاقةenergy هو  :

photosynthetic bacteriaالضوء كما في 
ي           تفاعالت األكسدة للمركبات الالعضوية كما ف

chemolithotrophic bacteria

Most bacteria of medical importance are 
heterotrophic bacteria



Growth factors  عوامل النمو

تطيع  هناك بعض المركبات العضوية تحتاجها البكتريا لنموها لكنها التس❑

لذا يجب تصنيعها حتى لو كانت ذاتية التغذية وانما تحصل عليها من بيئتها ،

اضافة مثل هذه المواد الى األوساط الزرعية اذا ما اريد تنمية البكتريا 
مختبريا 

Examples:
➢amino acids  االحماض األمينية الضرورية لصنع البروتين

➢vitamins  الفيتامينات الضرورية لعمل األنزيمات

➢purines and pyrimidinesب     القواعد النتروجينية التي تدخل في تركي

.االحماض النووية 



Oxygen

ExamplesDefinitionClass

Mycobacterium tuberculosisGrow only in the 
presence of O2

Obligate aerobe

ClostridiumCan not grow in the 
presence of O2

Obligate anaerobe

Most bacteria of medical 
importance

Can grow in the 
presence or absence of 
O2

Facultative 
anaerobe

CampylobacterRequire low O2 tensionMicroaerophilic 
bacteria



−+→+ 22222 OO2H2OO2H

ت السامة نتيجة التفاعالت األيضية بوجود األوكسجين يتم انتاج نوعين من المركبا
وأيون  hydrogen peroxide (H2O2)للخلية البكتيرية هما بيروكسيد الهيدروجين 

superoxide anion(O2- )السوبراوكسايد السالب 

In obligate aerobes and facultative anaerobes:
Catalase and peroxidase enzymes degrade ( تحلل )  hydrogen peroxide.
Superoxide dismutase enzyme degrades superoxide anion.

BUT
In obligate anaerobes:

These enzymes are not present ( غير موجودة).
So, the presence of oxygen is toxic to these types of bacteria.



%(  0.039)كتلك الموجودة في الهواء CO2أغلب البكتريا تحتاج تراكيز بسيطة من ❑

على الرغم من ذلك هناك بعض انواع البكتريا تحتاج لتراكيز عالية من هذا الغاز ❑

capnophilic bacteriaتدعى هذه البكتريا   

CO2 %10- 5الممرضة لالنسان والحيوان تحتاجNeisseriaمثال جنس ❑

Carbon dioxide

(( PHيطلق على تركيز ايون الهيدروجين 

– PH = 7.2أغلب انواع البكتريا تنمو ضمن معدالت ❑ تدعى البكتريا المحبة للوسط   7.6

Neutrophilicالمتعادل  Bacteria 

مختلف قد يكون حامضي او قاعديPHعلى الرغم من ذلك هناك بكتريا تنمو في ❑

Vibrio cholera needs alkaline pH = Basophilic Bacteria   ---

Lactobacilli needs acidic  pH =  Acidophilic Bacteria   --

Hydrogen ion concentration



Temperature
Optimum temperatureRange of temperature Bacteria

3718 - 42Mesophilic

15 - 205 - 30Psychrophilic

50 - 6025 - 80Thermophilic

Most bacteria of medical importance are 
mesophilic bacteria



حجميشير النمو البكتيري إلى الزيادة في عدد الخاليا الكلي وليس الزيادة في❑
 binary fissionتتكاثر البكتريا بوساطة االنشطار الثنائي ,الخلية او كتلتها 

ثر الجنسي والذي فيه تنشطر الخلية المفردة إلى خليتين متماثلتين وهو أسلوب تكا

لبكتريا وتعد من اكثر طرق التكاثر شيوعا في البكتريا كما وتتكاثر بعض انواع ا
ن وقليل من البكتريا تتكاثر بواسطة تكويمثل بكتريا  buddingبطريقة التبرعم 

ويتكاثر بعض انواع البكتريا  .Streptomyces sppالكونيدات مثل بكتريا 

 Nocardiaمثل بكتريا  fragmentationالخيطية بواسطة عملية التجزئة 
spp. تران وهنالك طريقة للتكاثر الجنسي يطلق عليه االقConjugation .

لية اذا لقحت خلية بكتيرية واحدة في وسط غذائي وحضنت بدرجة الحرارة المثا❑

ة تزايد وانخفاض في اعدادها خالل فترات زمنيللنمو فان الخلية تبدي خواص 

مو محددة، بحيث تمر باربعة اطوار يمكن تمثيلها في منحنى يعرف بمنحنى الن

Growth curve 

Growth and Bacterial Reproductionنمو وتكاثر البكتريا



Normal Growth Curve



:lag phaseطور الركود -1

ا في حالة التزداد اعداد الخاليا في هذا الطور ولكن تبقى ثابتة مؤقتا ولكنها ليست في حالة سبات لكونه

يادة في زواليحصل من االستعداد للنمو والعمل على تخليق االحماض النووية واالنزيمات ومرافقات االنزيم 

عدد الخاليا

مرحلة األقلمة على الظروف الجديدة•

بداية التغذية•

قد يكون النمو طولي أو ينحدر قليالً •

Clinical significance  هذا الطور يمثل فترة حضانة المرض: االهمية السريرية

This phase = incubation period of a disease                                 

:exponential or logarithmic phaseطور النمو اللوغارتمي -2
ون يزداد عدد الخاليا زيادة اسية وبمعدل عال تحت الظروف المثالية من درجة الحرارة وتوفر الغذاء وتك

ستخدم في هذا لذا ت.الخاليا البكتيرية في هذا الطور متماثلة من حيث التركيب الكيميائي والفعالية الحيوية 

.الطور الجراء االختبارات المايكروبيولوجية

أنشط األطوار•

.توفر الغذاء والبكتيريا متأقلمة على الظروف وفي قمة النشاط والتكاثر•

.المنحنى تصاعدي رأسي بسرعة تزايدية•

.عدد الخاليا الجديدة أكبر بكثير من عدد الخاليا الميته•

Clinical significance   هذا الطور يمثل فترة ظهور اعراض المرض  : االهمية السريرية

This phase = symptoms and signs of the disease                         



:Stationary phaseطور النمو الثابت -3

دل النمو يتباطا معدل تكاثر الخاليا في هذا الطور االان خط النمو يبقى مستقيما و ليس هناك زيادة في مع

ف االنقسام ويرجع ذلك الى قرب نفاذ المادة الغذائية واحتمالية انتاج مواد ايضية سامة نتيجة النمو فيتوق
نتيجة لماسبق ويتساوى معدل الموت مع معدل النمو 

.عدد الخاليا الجديدة= عدد الخاليا الميتة •

The number of living bacteria remains constantالمنحنى يأخذ الشكل األفقي الثابت  لماذا؟؟       •

:تدهور الظروف في المستعمرة نتيجة •

قلة الغذاء نتيجة المنافسة–

انخفاض األكسجين–

تراكم اإلفرازات –

 pHتغيير الـ –

: Decline phaseطور االنحدار -4

مواد في هذا الطور يكون معدل موت الخاليا اعلى من معدل انتاج خاليا جديدة وهذه الحالة تعود الى نفاذ ال

وت ا الطور يقل معدل مذوفي نهاية هالغذائية االساسية من الوسط وتراكم المواد السامة المثبطة للنمو 

لوسط يكفي الخاليا وسبب ذلك يعود الى قلة اعداد الخاليا الحية المتبقية مما يجل باقي المواد الغذائية في ا

.الستمرار نشاطها وتصبح الخاليا الميتة في الوسط مصدرا غذائيا جديدا للخاليا الحية

.المنحنى يتجه الى أسفل•

.زيادة عدد الخاليا البكتيرية الميته في المستعمرة•

.زيادة سوء الظروف وقلة الغذاء•

Clinical significance        هذا الطور يمثل فترة الشفاء والنقاهة: االهمية السريرية

This phase = recovery and convalescence. 



Generationالجيلعمراوالجيلزمن timeلخليةالالزمةالزمنيةمدهالهو

وهومتتالييننانقساميبينتمرالتىالمدةاوهوخليتينوتصبحتنقسملكيالبكتيريا

أمااألنواعمنكثيرفىدقيقة30-20مابينتتراوححيثالخرميكروبمنيختلف
.Eبكترياوتعدساعات،عدةالىالجيلعمريصلفقدالبطيئةاألنواع coliالنوع

النموظروفتوفرظلفيبمحسوهذاالجيلعمرانعلما.الجيلعمرفياألقصر

فيتهاتنميتمحالفيلنموهاأطولوقتالىالبكترياتحتاجماعادةلكنالقياسية،

.(الثالجةفيالمكروباتنموعندمثالالحرارةدرجةانخفاض)مثلىغيرظروف

دام يمكن حساب عدد خاليا البكتيريا في أي مرحلة من مراحل النمو المختلفة باستخ

:المعادلة التالية

Ns = (Ni)2n

Ns =العدد الكلي للخاليا في نقطة ما من المنحنى.

Ni =العدد المبدئي للخاليا البكتيرية.

n =  الزمن الجيلي / الوقت الكلي للنمو = عدد األجيال

2n  =عدد الخاليا في الجيل الواحد.



:مثال تطبيقي

على طبق بتري يحوى ناميةالXanthomonusلتقدير عدد خاليا بكتيريا 

ساعات في جو مناسب 4بيئة مالئمة للنمو ، حيث ترك الطبق لمدة 

خاليا والزمن 10للتكاثر وكان العدد المبدئي لها هو ( حرارة، رطوبة)
.دقيقة للجيل الواحد20الجيلي لها هو 

الزمن الجيلي/ الوقت الكلي للنمو = (n)فإن عدد األجيال 

جيالً 12= دقيقة 20/ دقيقة 240= 

2n   =212= ساعات 4عدد الخاليا الكلي الناتجة من خلية واحدة بعد 

خلية 4096= 

 X 21210=عدد الخاليا الكلي الناتجة من نمو عشر خاليا 

 =4096X10 

خلية بكتيرية     0 4096= 

ساعات4نحصل عليها بعد 



األهمية التطبيقية لمنحنى النمو❖

مقاومة يعتبر ذا اهمية قصوى في التعامل مع البكتريا بالذات في مجاالت

فة الخ ، بص...البكتريا ،اإلصابات المرضية ،فساد األغذية الميكروبي 

ة فانها تكون اكثر عرضالطور النشط عامة فان الخاليا عندما تكون في 

ي الخلية ثر بالعوامل التي تؤدي الى تعطيل عمليات االيض والتكاثر فأللت

اوة ومن الناحية المرضية فان الخاليا في الطور النشط تكون اكثر ضر

وامراضية مقارنة بتلك في االطوار المتاخرة ويفضل ان تتم عمليات

.التصبيغ لدراسة الخاليا في مرحلة الطور النشط

مرة في الصناعات الغذائية غالبا مايتم استخدام طريقة الزراعة المست❖
Continues culture وذلك بقصد الحصول على نمو جرثومي في طور

log phase  بشكل مستمر ، ويتم ذلك من خالل تزويد الزرع بالمواد

الغذائية وسحب الفضالت والمواد الضارة من الوسط باستمرار مع 
 PHالسيطرة المتواصلة على الظروف البيئية للنمو من درجة حرارة و

.الخ عن طريق استخدام تقنيات واجهزة خاصة بذلك ... وتهوية 


