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Analysis of the chemical composition of an E. coli cell. 

  Growth Factorsالنمو عوامل

 الطاقة التمنح وهي بدونها ينمو ان الحي الكائن او الخلية تستطيع ال التي المواد تلك هي النمو عوامل ان

 الغذائي الوسط في تكون او تضاف ان يجب بذلك فهي تخليقها التستطيع الخاليا فان الوقت وبنفس للخلية

 أحيانا تدعى انها حتى , جدا ضئيلة بتراكيز المواد هذه تحتاج الخاليا وان الخاليا هذه لتنمية المخصص

 : تكون قد كيمياوية مواد عادة هي هذه النمو وعوامل Micronutrient الدقيقة المغذيات

  Inorganic عضوية غير.1

 مادة بمثابة الحي الكائن يحتاجه عضوي مركب أي فهي ZN ,Mn, Cu, Mb, Co وتتضمن

 كاربونية مصادر من العامل هذا تخليق التستطيع الخلية فان الوقت وبنفس الخلوية المواد الحد مانحة

  . الغذائية احتياجاته ضمن جاهزة الحي للكائن تقدم ان يجب بذلك فهي بساطه اكثر

 
  Growth Factors Organic .عضوية نمو عوامل. 2

  االيضية ووظائفها الكيمياوي تركيبها على اعتمادا أنواع ثالثة الى العضوية النمو عوامل وتقسم
 االمينية الحوامض .أ

 مهما نمو عامل تشكل االمينية االحماض بعض وهناك بروتينات بناء في الحي الكائن يحتاجها

 غير بذلك فيصبح يصنعه ان من االخر البعض يستطيع حين في االحياء المجهرية لبعض بالنسبة

 بعض تنمو ان تستطيع ال بدونه نمو يعد عامل Tryptophane ال فمثال االحياء لهذه ضروري

 وبكتريا الخناق Clostridium tetani الكزاز وبكتريا Salmonella typhiمثل  االحياء

Corynebacterium diphtheria  حامضا 21 من يقارب ما يوجد وحيث. أخرى وأنواع 

 الخلية ال تستطيع معين اميني حامض الي الحاجة فان وبذلك البروتينات تركيب في يدخل امينيا

 ) والبريميدين البيورين ( النتروجينية القواعد على هذا وينطبق جدا ضئيلة تكون تصنيعه

 
 لبعض المتمم الجزء تشكل التي العضوية المركبات من متباينة مجموعة وهي : الفيتامينات

 . النيتروجينية والقواعد االمينية الحوامض من بكثير اصغر لها واالحتياجات الكمية االنزيمات

 الثايمين فمثال المعين النمو لعامل الكيمياوية االشكال او للشكل بالنسبة بينها فيما االحياء وتختلف

 الفيتامين هذا يتكون المجهرية االحياء من الكثير يحتاجه الذي النمو عوامل احد 1B فيتامين وهو
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 المتكامل الجزيئي بشكله هذا النمو عامل تحتاج احياء فهناك والثايزول البايرميدين : جزئين من

 جزئية شطري احد من االستفادة تستطيع المجهرية االحياء من االخر البعض هناك نجد حين في

  .االخر الجزء وتصنع جاهزة بصورة الثايمين

 Coenz.A تخليق في يدخل جدا مهم نمو عامل Pantothenic acid البنتاثنيك حامض اخر مثال

 الكائن قابلية على تعتمد الحامض لهذا الحاجة وان للطاقة المنتجة االيضية التفاعالت في يتداخل الذي

 االخر البعض مع بعضهما ملتحمتين جزيئتين من الحامض هذا يتكون . الحامض هذا تخليق على الحي

 تقوم العامل هذا تخليق على القادرة والخلية B-alanine وجزيئة Pantoic حامض جزيئة وهما

 حامض خالله من ينتج معين انزيم يتوسطه بتفاعل الحامضين هذين تربط ثم الجزيئتين كلتا بتخليق

Pantothenic .مثل مكوناته جميع او العامل هذا مكونات احد تصنع ان عن تعجز معينة احياء وهناك 

 او بيئتها من جاهزا العامل هذا تأخذ ان االحياء هذه على فيتحتم المجهرية االحياء من والكثير االنسان

 االحياء من والكثير النباتات مثل كثيرة احياء نجد هذا جانب والى تصنيعه عن تعجز الذي الجزء تأخذ

 هذا الى تحتاج ال االحياء هذه ان فنقول خالياها داخل كاملة العامل هذا جزيئة تصنع ان تستطيع المجهرية

  .النمو عملية التمام النمو عامل الى يحتاج النوعين وكال العامل

 

 Bacterial growth and population    وتكاثرها البكتريا نمو

 للكائن الكيميائية المكونات عموم في الحاصلة الزيادة بانه عموما الحية الكائنات في النمو تعريف يمكن

 تخليق نتيجة تكون قد فهي الحي الكائن نمو بالضرورة تعني ال الكتلة مجموع في الزيادة وان , الحي

 األساسية الحيوية المواد تخليق العملية هذه يرافق ان دون الحيواني النشأ مثل خلوية تخزينية مادة وتجميع

 زيادة الى يؤدي وهذا الخلوي االنقسام نتيجة عادة النمو ويحدث النووية والحوامض بالبروتينات المتمثلة

  .االفراد عدد في زيادة الى يؤدي فانه الخلية وحيدة االحياء في اما الخاليا المتعدد الحي الكائن حجم في

 

حيوانية  Vegetative cell تتضاعف جميع الخاليا الخضرية  : Cell Divisionاالنقسام الخلوي 

كانت ام نباتية او التي تمثل كائنا حيا بذاتها عن طريق االنقسام الخلوي غير الجنسي ( اال ان هذا 

التقسيم ال يسري على الفيروسات ) وينتج االنشطار عن انقسام الخلية الى خليتين او اكثر . وان كال 

نسي الى ما النهاية بشرط توافر من هذه الخاليا المتولدة تستمر في االنشطار او االنقسام غير الج

الغذاء والطاقة الالزمين لديمومة النمو والتكاثر فضال عن توفر الظروف البيئية المناسبة من الرقم 

الهيدروجيني ودرجة الحرارة الى كمية االوكسجين وتتكاثر معظم البكتريا عن طريق االنشطار الثنائي 

  :عدة مراحلوتشمل    transverse binary fissionالعرضي 

  وتضاعف المادة النووية جزئيا.   cell elongationاستطالة الخلية  -1

  انبعاج في الجدار الخلوي وتوزيع المادة النووية.  -2

  تكوين الجدار الخلوي العرضي وتنظيم توزيع المواد الخلوية بين الخليتين.  -3

 تبدأ كل خلية بإعادة العملية بأكملها من جديد -4
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يتم  ..تبدأ البكتيريا بفك الحمض النووي ونسخه .الحمض النووي للبكتيريا ملفوف بإحكام قبل االنشطار الثنائييكون مالحظه )

يتطور جدار  ..تبدأ جدار الخلية الجديدة بنمو استعداداً لإلنفصال ..سحب الحمضيين إلى القطبين حيث يزيد حجم للتحضير للتقسيم

 .(انقسام كامل للبكتيرياالخلية جديد بشكل كامل مما يؤيدي إلى 

 

 الثنائي االنشطار طريق عن البكتيرية الخلية تضاعف يوضح شكل

 المالئمة الظروف توفر عند جدا قصير ويكون ومتباين واسع مدى ذات الخلية أحادية للمايكروبات النمو معدل

 20 كل تتضاعف E.coli بكتريا ( دقائق عشرة الى تصل للتضاعف سرعة اعلى ويمكن مشاهدة للنمو

  Slow-growing النمو بطيئة لالبتدائيات اكثر او المجهرية لالحياء ساعة24 الى تصل وقد ) دقيقة

protozoa عدد يصل حيث دقيقة 60-30 بين يتراوح البكتريا الغالب من تضاعف فترة عامة وبصورة 

 البكتيرية المزارع مشاهدة قدرة يفسر- وهذا ساعة 24 خالل بليون الى واحدة خلية من المتضاعف البكتريا

 االحياء في- النمو ان . ساعة 24 -48 بين تتراوح حضانة فترة خالل الصلبة او السائلة األوساط في

 بعض مثل االنشطار دون النمو يحصل األحيان بعض في انه اال الخلوي االنقسام نتيجة يصل المجهرية

 هذه تحت فهي , كثيرة خارجية عوامل تاثير بسبب االنشطار بعملية القيام تستطيع ال التي البكتريا العصوية

 الخلوية والمحتويات السايتوبالزمي والغشاء الخلوي الجدار ونمو النووية المادة من استنساخ تعاني الظروف

 كثيرة فهي لالنشطار المانعة العوامل اما مجزئة غير طويلة خيوط وتنمو الى تطول وانما تنشطر ال انها اال

 في النقص الى باإلضافة الحيوية المضادات وبعض البنفسجية فوق واالشعة الصفراء وامالح الصابون منها

 الثنائي االنشطار غير بطرق أخرى تتكاثر ان تستطيع البكتريا ان . الطفرات حدوث او المغذية المواد

 Fractionationتجزؤ  يتبعه خيطي نمو يحصل االكتينومايستات رتبة مثل األنواع بعض ففي العرضي

التابعة  االحياء مثل أخرى أنواع وهنالك االعتيادي بالحجم خاليا الى تنمو صغيرة وحدات الى الخيوط هذه

 الخلية من البرعم ينفصل حيث Budding التبرعم طريق عن تتكاثر Hyphomicrobiales ال لرتبة

 . كاملة خلية الى بعدها وينمو معين الى حجم يصل ان بعد االم


