
Влияние на физичните 
фактори на средата 

върху микроорганизмите



1. Влажност
• Микроорганизмите, както всички живи организми се нуждаят от вода 
в достъпна форма. В зависимост от изискванията към съдържанието на 
влага в средата микроорганизмите се разделят на:

• хидрофили (влаголюбиви), 

• мезофили (средновлаголюбиви) и 

• ксерофили (сухолюбиви). 

• Към влаголюбивите микроорганизми се отнасят повечето бактерии и 
дрожди. Плесенните гъби се отнасят към средновлаголюбивите и към
влаголюбивите. Различните видове имат различна чувствителност към
този фактор. Вегетативните форми, в които интензивно протичат
обменните процеси, са сравнително по-чувствителни към намаляване на 
водното съдържание на средата, отколкото споровите форми.



• Намаляването на водното съдържание в 
микробните вегетативни форми до 
определено поносимо равнище естествено
води до намаляване интензивността на 
жизнените процеси и съответно до 
удължаване на времето, в което могат да 
останат жизнеспособни. На тази основа се 
използва т. нар. лиофилизиране на 
микробните култури, при което се прилага
бързото им замразяване и изсушаване под 
вакуум. Лиофилизираните микроорганизми
могат да съхранят жизнените си функции 
продължително време (дори години). Този
метод се използва за продължително
съхраняване на промишлени щамове.



2. Температура
• Температурата е един от главните фактори, които определят развитието на 
микроорганизмите. Те не притежават терморегулаторни механизми, поради което
метаболитните процеси в клетките и развитието на микробите се влияят в голяма
степен от температурата на средата. Нормалната им жизнена дейност протича в 
определени температурни граници с оптимум, максимум и минимум.

Оптималната температура е тази температура, 
при която даден микробен вид проявява най-
активно жизнената си дейност. 
Максимална е най-високата температура, при 
която все още, макар и слабо, е възможно
развитие и размножаване на микроорганизма 
(над максималната температура микробите
умират). 
Минимална е най-ниската температура, при 
която обменните процеси са сведени до 
минимум.µm- скорост на растеж



Температурните граници на жизнената дейност на 
микроорганизмите са различни. Във връзка с температурните
изисквания микробите се разделят на три групи:

• Психрофилни (криофилни, студенолюбиви) - живеят при 
ниски температури. Оптимална температура - около 15-20 
°С, минимална температура - 0 °С, а максимална
температура - около 30—35 °С. Към тях се отнасят някои
видове железобактерии, фотобактерии, както и някои
видове бактерии и гъби, развиващи се по хранителни
продукти в хладилници.

• Мезофилни - развиват се в средни температурни граници. 
Оптимална температура - около 30—40 °С, минимална
температура около 10 °С, а максимална температура - около 
50—60 °С. Това е най-многобройната група. Тя обединява
повечето от сапрофитните микроорганизми, гнилостните
бактерии и почти всички патогенни микроорганизми.



• Термофилни (топлолюбиви) - живеят при високи температури. Оптимална
температура - около 50—60 °С, минимална - около 20 °С, а максимална -
около 70—85 °С. Термофилните микроорганизми са разпространени в 
топлите минерални извори, почвата, водата, въздуха и др.

• Микроорганизмите са по-чувствителни към вредното действие на високите
температури, отколкото към ниските. Например вегетативните форми при 
температура 60 °С умират за 30 минути, при 75 °С - за 10—15 минути, а при 
80—100 °С - само за една или няколко минути.



• Пастьоризация – Процес на унищожаване на 
вегетативните форми на микроорганизмите чрез 
топлинно въздействие при температури между 65 
и 100 °С.

• Бактерийните спори умират при загряване на 
температури, по-високи от 100 °С.

• Стерилизация - Процес, при който се убиват
всички вегетативни и спорови форми на 
микроорганизмите.

• Влиянието на ниските температури не е така
рязко. Те не убиват клетките, а ги довеждат до 
състояние на анабиоза - намалява скоростта на 
биохимичните реакции, забавя се микробния
растеж, фосфолипидите “замръзват”, пренасянето
на хранителни вещества и отделянето на 
метаболити спира.



3. Реакция на средата (pH)
• Концентрацията на водородните йони въздейства върху йонното състояние
на много метаболити и неорганични йони при микроорганизмите. Огромно е 
влиянието им върху стабилността и функциите на макромолекулите в 
биологичните процеси.

• Стойностите на pH на средата, между които даден микроорганизъм може да 
се развива, са нарича pH -диапазон. Повечето микроорганизми растат при 
стойности на pH между 5 и 9. Различните микроорганизми могат да понасят
различна степен на киселинност на средата (pH от 7 до 1), а също и различна 
алкалност (pH от 7 до 14).

• Helicobacter pylori e eдинcтвeният
миĸpoopгaнизъм, ĸoйтo мoжe дa 
oцeлee във виcoĸo ĸиceлиннaтa cpeдa 
нa cтoмaxa и oбичaйнo ĸoлoнизиpa 
cтoмaxa и двaнaдeceтoпpъcтниĸa, 
пpичинявaйĸи cepиoзни зaбoлявaния
ĸaтo пeптичнa язвa, гacтpит, 
дyoдeнит, a cъщo тaĸa и paĸ нa 
cтoмaxa.



• Плесените се развиват при оптимално pH 4,5-6, като
минималното pH е 1,5, а максималното pH - 10. 
Оптималното pH при дрождите също е 4,5-6, но 
минималното = 3, а максималното pH = 8,5. Бактериите се 
развиват в диапазона на pH от 1 до 11. 

• В зависимост от изискванията им към pH на средата, те 
се разделят на три групи: 

ацидофилни (в кисела среда), 

алкалофилни (в алкална среда), 

неутрофилни (в неутрална среда).

• Влиянието, което pH оказва върху физиологичната
активност и факта, че в кисела среда много от 
микроорганизмите не се развиват, се използва в 
хранително-вкусовата промишленост при 
консервирането на хранителни продукти чрез 
мариноване или подкиселяване в резултат на протичане
на млечнокисела ферментация при киселото зеле и 
туршиите.



4. Налягане
• Микроорганизмите понасят високо налягане. Когато налягането се 
упражни в атмосфера на някои газове (O2, СO2, SO2, Сl2 и др.) микробите
стават чувствителни и тяхната жизнена дейност се потиска силно.

• Барофилни бактериални видове са открити в Марианската падина



5. Светлина и UV-лъчи

• Слънчевата светлина действа благоприятно върху фотосинтезиращите
бактерии - пурпурни и зелени серобактерии, останалите растат на 
тъмно. Преките UV-лъчи са смъртоносни. Пигментните вещества 
предпазват микроорганизмите от действието на UV-лъчите.



6. Йонизиращи лъчения
• Някои лъчи като у-лъчите, рентгеновите лъчи и други имат йонизиращо
действие върху химичните вещества. В зависимост от използваните дози
йонизиращите лъчения оказват различен ефект върху микробите: 
наследствени изменения или смърт.



През 1956 г Артър Андерсон , е открил странна бактерия, 
изследвайки методи за консервиране на храна. Излязло, 
че да се убие Deinococcus radiodurans, както нарекъл
уникалния организъм, въобще не е лесно. По-късно е 
открита в басейните, в които се охлаждат контейнерите с 
гориво за ядрените реактори. В земна лаборатория 
Deinococcus radiodurans издържат при екстремни нива 
радиация до 1.5 милиона рада (500 рада са смъртоносни
за хората). 
Тази бактерия е абсолютен екстремофил и издържа на 

екстремни температури, обезводняване и въздействие на 
генотоксични химически реактиви. Тя е свръхустойчива на 
окисляване, йонизация и ултравиолетово излъчване.

Deinococcus
radiodurans


