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Sinh trưởng và phát triển của vi
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Tóm tắt nội dung
Sinh trưởng là sự tăng kích thước và khối lượng của tế bào, còn phát triển (hoặc sinh sản) là sự tăng
số lượng tế bào.

Nội dung:
Khi nói về sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn tức là đề cập tới sinh trưởng và phát triển của một số
lượng lớn tế bào của cùng một loài. Do tế bào vi khuẩn quá nhỏ nên việc nghiên cứu chúng gặp nhiều khó
khăn. Sự tăng số lượng không phải bao giờ cũng diễn ra cùng với sự tăng sinh khối.
Vì vậy cần phải phân biệt các thông số và hằng số khác nhau khi xác định số lượng và khối lượng vi
khuẩn.
Bảng các thông số và hằng số sử dụng khi xác địnhsố lượng và khối lượng vi khuẩn

Các thông số cần xác định

Số lượng vi khuẩn

Khối lượng vi khuẩn

Đơn vị thể tíchSố lần tăng đôi
sau một đơn vị thời gianThời gian
cần thiết cho sự tăng đôi

Nồng độ vi khuẩn (số tế bào/
ml)Hằng số tốc độ phân chia C
(h[U+F02D]1)Thời gian thế hệ g
(h)

Mật độ vi khuẩn (sinh khối khô/
ml)Hằng số tốc độ sinh trưởng
[U+F06D]
(h[U+F02D]1)Thời
gian tăng đôi (h)

Table 1

Tuỳ theo tính chất thay đổi của hệ vi khuẩn có hai phương pháp nuôi cấy vi khuẩn cơ bản: nuôi cấy tĩnh
và nuôi cấy liên tục.Trong vi sinh vật học khi nói đến sinh trưởng là nói đến sự sinh trưởng của cả quần thể.
Dưới đây chúng ta khảo sát mẫu thí nghiệm lí tưởng để theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn.
Nếu số tế bào ban đầu là No thì sau n lần phân chia số tế bào tổng cộng là N:
N = No · 2n (1.1)
Giá trị n (số thế hệ) có thể tính nhờ logarit thập phân:
logN = logNo + nlog2
1
[U+E09E]logN − logNo [U+E09F] (1.2)
n = log2
Thời gian thế hệ (g) được xác định theo công thức :
−t1
g = nt = log2 logNt2−logN
(1.3)
o
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trong đó: t là thời gian vi khuẩn phân chia n lần; t2 [U+F02D] t1 biểu thị sự sai khác giữa thời gian đầu
(t1) và thời gian cuối (t2), h.
Hằng số tốc độ phân chia:
1
o
(1.4)
· logNt2−logN
C = g1 = nt = log2
−t1
Rõ ràng, thời gian thế hệ càng ngắn, vi khuẩn sinh trưởng và sinh sản càng nhanh.
Vì C = nt nên n = Ct (1.5)
Thay giá trị của n vào phương trình (1.1), ta có:
N = No · 2Ct (1.6)
Hằng số tốc độ phân chia C phụ thuộc vào một số điều kiện: loài vi khuẩn, nhiệt độ nuôi cấy, môi trường
nuôi cấy.
Nhưng không phải bao giờ sinh trưởng cũng diễn ra song song với sinh sản, vì vậy khi nghiên cứu động
học trong quá trình nuôi cấy liên tục thường theo dõi sinh trưởng và sinh sản của quần thể vi khuẩn bằng
một tiêu chuẩn khác.
Thay cho hằng số tốc độ phân chia (C) ở đây chúng ta dùng hằng số tốc độ sinh trưởng ([U+F06D]). Như
vậy trong một khoảng thời gian dt đã có một sự tăng dX của sinh khối vi khuẩn tỷ lệ với X và [U+F06D].
Nghĩa là:
dX
dt = µ · X (1.7)
1
dt = µ·X
· dX
Tích phân phương trình trong giới hạn (Xo, X) và (0, t), ta có:
X = Xo · eµt (1.8)
Ở đây Xo là lượng sinh khối ban đầu.
o
Vì µ = lnX−lnX
t
Và chuyển sang logarit thập phân
o [U+E09F]
(1.9)
µ = 2, 302 [U+E09E]lgX−lgX
t2 −t1
Nếu lượng sinh khối (Xo, X) biểu thị bằng số tế bào (No, N) ta sẽ xác định được mối quan hệ qua lại
giữa hằng số tốc độ sinh trưởng ([U+F06D]) , hằng số tốc độ phân chia (C) và thời gian thế hệ (g).
Kết hợp các phương trình (1.4) và (1.9), ta có :
µ = 0, 69C = 0,69
g (1.10)

1 Sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy tĩnh
Phương pháp nuôi cấy mà trong suốt thời gian đó người ta không bổ sung thêm chất dinh dưỡng và cũng
không loại bỏ sản phẩm cuối cùng của sự trao đổi chất gọi là nuôi cấy tĩnh (quần thể tế bào bị giới hạn
trong một khoảng thời gian nhất định). Sự sinh trưởng trong một “hệ thống động” như vậy tuân theo những
quy luật bắt buộc [theo các pha lag (pha mở đầu), pha log, pha ổn định và pha tử vong].
1.1 Pha lag
tot1titr hlog2N12Hình 1.8 .Đồ thị biểu diễn pha lag:1- Đường thẳng lý tưởng;2- Đường thẳng thực tế;(rThực tế; i- Lý tưởng)hlog2Ni= log2NrPha này tính từ lúc bắt đầu cấy đến khi vi khuẩn đạt được tốc độ
sinh trưởng cực đại. Trong pha lag vi khuẩn chưa phân chia nhưng thể tích và khối lượng tế bào tăng lên rõ
rệt do quá trình tổng hợp các chất trước hết là các hợp chất cao phân tử (protein, enzim, axit nucleic) diễn
ra mạnh mẽ.
Độ dài của pha lag phụ thuộc trước hết vào tuổi của ống giống và thành phần môi trường. Thường tế
bào càng già thì pha lag càng dài.
Việc tìm hiểu độ dài của pha lag là cần thiết trong việc phán đoán đặc tính của vi khuẩn và tính chất
của môi trường. Để thuận tiện cho việc tính toán người ta chuyển các phương trình này thành các phương
trình đường thẳng bằng cách sử dụng logarit:
lnN = Ctln2 + lnNo =
= µt + lnNo
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Và log2 N = µ log2 e + log2 No =
= Ct + log2 No
Pha lag được coi như là khoảng cách thời gian giữa đường thẳng thực nghiệm (hoặc thực tế) và đường
thẳng lý tưởng song song với nó khi mà vi khuẩn, giả dụ không phải trải qua pha lag. Gọi thời gian của pha
lag là TL, ta có :
TL = tr − ti =
= t1 − to (1.11)
Phương trình của đường thẳng lý tưởng là:
logNi = Cti + logN0
Vì: logNi = logNr
Có thể viết:
logNr = Cti + logNo
logNr − logNo = Cti
o
ti = logNr −logN
C
Thay giá trị của ti vào phương trình (11), ta có :
o
TL = tr − logNr −logN
C
Như vậy trong vùng sinh tưởng logarit ,chỉ cần chọn một giá trị tr thích hợp và nếu biết được giá trị Nr
tương ứng cùng với hằng số tốc độ phân chia C, ta có thể tính được độ dài của pha lag TL .
Tuy nhiên thời gian vật lý (h) không phải là giá trị đo thích hợp của pha lag. Vì vậy người ta thường
đo pha lag bằng đơn vị thời gian sinh học như thời gian tăng gấp đôi, thời gian thế hệ, hằng số tốc độ sinh
trưởng. Biết thời gian thế hệ (g) ta có thể xác định độ dài thời gian của pha lag (TL) gấp mấy lần thời gian
thế hệ. Đại lượng này gọi là lag sinh trưởng.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến pha lag, nhưng ba yếu tố đáng chú ý nhất gồm: tuổi cấy giống, lượng
cấy giống (trong công nghiệp lên men, tỷ lệ cấy giống thường ở mức 1/10) và thành phần môi trường.
1.2 Pha log
Trong pha này vi khuẩn sinh trưởng và phát triển theo luỹ thừa, nghĩa là sinh khối và số lượng tế bào tăng
theo phương trình: N = No.2ct hay X = Xo.C[U+F06D]t. Trong pha này kích thước của tế bào, thành phần
hoá học, hoạt tính sinh lý... không thay đổi theo thời gian.
Nếu lấy trục tung là logarit của số tế bào thì đường biểu diễn sinh trưởng theo luỹ thừa của vi khuẩn
sẽ là đường thẳng. Vì pha sinh trưởng theo luỹ thừa của vi khuẩn được biểu diễn bằng sự phụ thuộc theo
đường thẳng giữa thời gian và logarit của số tế bào nên pha này được gọi là pha logarit. Thường dùng logarit
cơ số 2 là thích hợp hơn cả vì sự thay đổi một đơn vị của log2 trên trục tung chính là sự tăng đôi số lượng
vi khuẩn và thời gian cần để tăng một đơn vị của log2 lại là thời gian thế hệ.
Thời gian thế hệ (hoặc thời gian tăng đôi) g, hằng số tốc độ phân chia C và hằng số tốc độ sinh trưởng
[U+F06D] là ba thông số quan trọng của pha log. Các hằng số C và [U+F06D] có thể tính được từ phương
trình:
log2 X2 −log2 X1
µ = log e[U+E09E]t
2 −t1 [U+E09F]
2

Trong điều kiện thí nghiệm có thể điều chỉnh sao cho tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn chỉ mẫn cảm,
nghĩa là chỉ phụ thuộc vào một yếu tố. Trong trường hợp như vậy yếu tố đã cho là yếu tố hạn chế tốc độ
sinh trưởng. Chất dinh dưỡng hạn chế có thể là đường, axit amin, chất vô cơ.
Mối quan hệ giữa các hằng số C và [U+F06D] với nồng độ chất dinh dưỡng hạn chế được biểu diễn qua
các phương trình:
C = Cmax KS[S]
+[S]
Và µ = µmax KS[S]
+[S]
trong đó: Cmax và [U+F06D]max - hằng số tốc độ phân chia và hằng số tốc độ sinh trưởng cực đại;
KS - hằng số bão hoà và [S] là nồng độ chất dinh dưỡng hạn chế.
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1.3 Pha ổn định
Trong pha này quần thể vi khuẩn ở trạng thái cân bằng động học. Số tế bào mới sinh ra bằng số tế bào cũ
chết đi. Kết quả là số tế bào và cả sinh khối không tăng cũng không giảm.
Nguyên nhân tồn tại của pha ổn định là do sự tích luỹ các sản phẩm độc của trao đổi chất và việc cạn
kiệt chất dinh dưỡng.
Sự tăng sinh khối tổng cộng tỷ lệ thuận với nồng độ ban đầu của chất dinh dưỡng hạn chế.
G = K.C
trong đó: G - độ tăng sinh khối tổng cộng;
C - nồng độ ban đầu của chất dinh dưỡng hạn chế;
K - hằng số hiệu suất:
K=G
C
Hằng số hiệu suất K thường được biểu thị bằng số miligam chất khô đối với 1 mg chất dinh dưỡng. Đối
với các loại đường, K thường dao động trong khoảng từ 0,20 đến 0,30 nghĩa là từ 100 g đường được tạo
thành 20 [U+F0B8] 30 mg khối lượng khô của tế bào. Lượng sinh khối đạt được trong pha ổn định gọi là
hiệu suất hoặc sản lượng. Sản lượng phụ thuộc vào tính chất và số lượng các chất dinh dưỡng sử dụng và
vào điều kiện nuôi cấy. Đó là sự sai khác giữa số lượng vi khuẩn cực đại và khối lượng vi khuẩn ban đầu
(hình 1.9 ):
X[U+F065] = Xmax [U+F02D] Xo
Tỷ lệ sản lượng của tế bào đối với lượng cơ chất tiêu dùng có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu biểu thị cả
hai đại luợng thành đơn vị khối lượng và sẽ gọi tỷ lệ này (X/S) là hệ số kinh tế (Y). Nếu tính sản lượng ra
gam và cơ chất tiêu dùng ra mol thì được gọi là hệ số kinh tế mol (Ym). Nếu biết con đường phân huỷ cơ
chất đã cho và hiệu suất ATP do kết quả của sự phân huỷ này, có thể tính được sinh khối vi khuẩn (gam)
đối với 1 mol ATP. Ta gọi đó là hệ số năng lượng (YATP).

Figure 1

1.4 Pha tử vong
Trong pha này số lượng tế bào có khả năng sống giảm theo luỹ thừa. Chưa có một quy luật chung cho pha
tử vong. Sự chết của tế bào có thể nhanh hay chậm, có liên quan đến sự tự phân hay không tự phân. Trong
trường hợp môi trường tích lũy các axit là nguyên nhân làm chết tế bào tương đối rõ thì nồng độ chất dinh
dưỡng thấp dưới mức cần thiết và hậu quả là giảm hoạt tính trao đổi chất, phân huỷ dần dần các chất dự
http://cnx.org/content/m29921/1.1/

OpenStax-CNX module: m29921

5

trữ và cuối cùng dẫn đến sự chết hàng loạt của tế bào. Ngoài đặc tính của bản thân chủng vi sinh vật, tính
chất của các sản phẩm trao đổi chất tích luỹ lại cũng ảnh hưởng đến tiến trình của pha tử vong.

2 Sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn trong quá trình nuôi cấy liên tục
Trong thực tiển sản xuất cần cung cấp cho vi sinh vật những điều kiện ổn định để trong một thời gian dài
chúng vẫn có thể sinh trưởng trong pha log. Dĩ nhiên ở một mức độ nào đó có thể cấy chuyền tế bào nhiều
lần vào môi trường dinh dưỡng mới. Đơn giản hơn nên đưa liên tục môi trường dinh dưỡng mới vào bình nuôi
cấy vi khuẩn đồng thời loại khỏi bình một lượng tương ứng dịch vi khuẩn. Đây chính là cơ sở của phương
pháp nuôi cấy liên tục trong các thiết bị nuôi cấy liên tục.
Giả sử có một bình nuôi cấy trong đó vi khuẩn đang sinh trưởng, phát triển. Liên tục bổ sung vào bình
môi trường mới có thành phần không đổi. Thể tích bình nuôi cấy không đổi, nghĩa là lượng môi trường được
bổ sung cân bằng với lượng môi trường đi ra cùng tốc độ.
Gọi thể tích bình là V (lít), tốc độ dòng môi trường đi vào là f (lít/h) thì tốc độ pha loãng (hệ số pha
loãng) D sẽ là f/V. Đại lượng D biểu thị sự thay đổi thể tích sau 1 giờ.
Nếu vi khuẩn không sinh trưởng và phát triển, chúng sẽ bị rút khỏi bình nuôi cấy với tốc độ:
V − = − dx
dt = DX
trong đó : X - là sinh khối tế bào, g/l.
Tốc độ sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong bình được biểu diễn bởi phương trình:
V + = dx
dt = µX
Tốc độ thay đổi cuối cùng (tăng hoặc giảm) mật độ vi khuẩn trong nuôi cấy liên tục là sự sai khác giữa
tốc độ tăng V + và tốc độ giảm V − :
V = V + − V − = dx
dt = [U+E09E]µ − D[U+E09F]X
Nếu [U+F06D] [U+F03E] D thì giá trị V = dx/dt có giá trị dương, nghĩa là mật độ vi khuẩn trong bình
tăng, ngược lại nếu [U+F06D] < D, V sẽ có giá trị âm và mật độ vi khuẩn trong bình giảm. Trong trường
hợp đặc biệt [U+F06D] = D, ta có V = 0, nghĩa là mật độ tế bào không tăng không giảm theo thời gian,
quần thể vi khuẩn ở trạng thái cân bằng động học.
Nếu bình thí nghiệm có thiết bị duy trì sao cho [U+F06D] luôn luôn bằng D, ta sẽ thu được quần thể vi
khuẩn sinh trưởng và phát triển theo luỹ thừa thường xuyên ở mật độ tế bào không đổi và không phụ thuộc
vào thời gian. Trong trường hợp như vậy không những kích thước trung bình của tế bào mà cả môi trường
nuôi cấy đều không đổi và không phụ thuộc vào thời gian. Điều này, một mặt tạo điều kiện cho việc nghiên
cứu sinh trưởng và sinh lý của tế bào vi khuẩn, mặc khác cải thiện quá trình sản xuất sinh khối vi sinh vật
ở quy mô công nghiệp.
Nuôi cấy tĩnh được coi như hệ thống đóng, quần thể tế bào sinh trưởng trong đó phải trải qua các pha
mở đầu, logarit, ổn định và tử vong. Mỗi pha sinh trưởng được đặc trưng bởi những điều kiện nhất đinh.
Việc tự động hoá các pha là khó thực hiện. Nuôi cấy liên tục, trái lại, là hệ thống mở có khuynh hướng dẫn
đến việc thiết lập một cân bằng động học. Yếu tố thời gian ở đây, trong phạm vi nhất định, bị loại trừ. Tế
bào được cung cấp những điều kiện không đổi, nhờ việc điều chỉnh tự động.
Có thể biểu thị bằng toán học quá trình nuôi cấy liên tục một cách đơn giản như sau:
dx
V · [U+E09E] dx
dt [U+E09F] = QXo − QX + V [U+E09E] − dt [U+E09F]G
V - thể tích dịch nuôi, l.
Q - hệ số dòng chảy, l/ h.
G - biểu thị tăng trưởng.
ds
V · [U+E09E] dx
dt [U+E09F] = QSo − QS + V [U+E09E] − dt [U+E09F]C
C - biểu thị tiêu hao.
−1
1
dx
−1
Bởi vì −[U+E09E] ds
dt [U+E09F]C = [U+E09E] dx [U+E09F] · [U+E09E] X · dt [U+E09F]X = YX/S µX
dt

Yx/S = g sinh khối/ g cơ chất.
Thay thế vào và coi ds
dt = 0, ta có :
dx
X
YX/S = ds = S0 −S
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Ở trạng thái ổn định, hiệu suất sinh trưởng có thể biểu đạt bằng lượng sinh khối X và nồng độ cơ chất
S. Theo mô hình của Monod thì:
µ
=
D
=
µm KSS+S
D
[U+E09F]
S = KS [U+E09E] µm−D
Thay thế vào công thức tính YX/S, ta có: h
i
D
X = YX/S [U+E09E]So − S[U+E09F] = YX/S So − KS [U+E09E] µm−D
[U+E09F]

Suy ra đơn vịhthời gian để thu được sinh khối là:i
D
Dx = DYX/S So − KS [U+E09E] µm−D
[U+E09F]
Đồng thời có thể biết được
q lúc:
S
Dm = µm[U+E09E]1 − kSk+S
[U+E09F] thì DX là sinh khối cực đại.
o
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