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ОСНОВИ НА СИТЕМАТИКАТА НА ГЪБИ 
 

1.Съвременни представи за положението на гъбите сред живите организми. 

 

Гъбите представляват обширна хетерогенна група организми, различаващи се 

по морфология, начин на размножаване, цикли на развитие, тип на хранене и 

местообитание. Към тях се отнасят около 80 000 описани вида. Те са еукариотни 

организми, характеризиращи се с редица важни особености, по които се различават 

от прокариотите (табл. 1), като една от най-важните е наличието на ясно оформено 

ядро. 

Двата възможни пътя за разпределение на еукариотите в отделни царства са 

показани схематично на фиг.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Царства на еукариотите 

(І - съвременна схема; ІІ -  традиционна схема) 

 

 

 
Еукариоти 

Царства 
Слизести 

(Myxomycetes или 

Mycetozoa) 

Гъби 

(Fungi) 

Растения 

(Plantae) 

Животни 

(Animalia) 

Съществуват признаци 

сближаващи тези две групи с 

растения и животни 

Еукариоти 

Растения 

(Plantae) 

Животни 

(Animalia) 

Царства 

І 

ІІ 
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Табл.1. Характерни разлики между растения и животни. 

 

Характеристики Типично за животни Типично за растения 

   

Хранене Хетеротрофно Автотрофно 

   

Движение Подвижност, необходима за 

снабдяване с храна 

 

Неподвижни 

Дразнимост Регулира се чрез хормони и 

нервна система. Бърза 

реакция на дразнене и бързо 

придвижване. 

Хормонална регулация: 

няма нерва система. Бавен 

отговор на дразнене – 

отговор чрез растежни 

реакции. 

Отделяне В болшинството 

многоклетъчни съществуват 

специализирани органи за 

отделяне (в частност за 

отделяне на азотисти 

вещества). 

 

Продуктите за отделяне са 

относително малко, няма 

специализирани секреторни 

органи. 

Осморегулация Особени структури, 

осъществяващи 

осморегулацията. 

 

Наличието на клетъчна 

стена не налага активна 

осморегулация. 

Растеж Цялото тяло Органичен на отделни 

участъци, в които се 

разполага меристема 

 

Отношение 

обем/повърхност 

Тялото е компактно, което 

облекчава движението. 

Високо отношение 

повърхност/обем, 

позволяващо ефективно 

улавяне на светлина и 

обмяна на вещества. 

 

Строеж на клетка Няма ригидна клетъчна 

стена. 

Ригидна клетъчна стена, 

съдържаща целулоза. 

Вакуолите са малки, с кратък 

живот. 

Голяма, постоянно 

съществуваща вакуола, 

съдържаща клетъчен сок. 

 

Няма хлоропласти и други 

пластиди. 

Има хлоропласти 

(хлорофил) или други 

пластиди. 

 

Запасни въглехидрати под 

форма на гликоген. 

Запасни въглехидрати под 

форма на нишесте. 

 

Имат центриоли. Нямат центриоли. 

 



 3 

На фиг.2 схематично са показани особеностите в жизнения цикъл на гъби, 

сравнен с този при животински организми. Характерно за гъби е това, че те имат така 

наречения факултативен жизнен цикъл, за разлика от този при животните, който се 

нарича облигатен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.2 Жизнен цикъл при животни и гъби 

 

 

 

оплождане зигота възрастен индивид 

Строг вътрешен контрол – не зависи от 

условията на външната среда 

Клетъчно диференциране 

бърз растеж 

репродукция на създаване на нови индивиди 

Облигатен жизнен цикъл 

 

благоприятни условия 

вегетативен растеж 

хранителна лимитация 

спорулация 

Смяна на формата на хифите 

култивиране в лаборатория 

поддържане на неопределено дълго 

вегетативно състояние 

предизвикване на спорулация 

култивиране във ферментори 

Факултативен жизнен цикъл 
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Групата на слизестите гъби – Myxomycetes, могат да се отнесат към животните, 

тъй като те имат свойството да се придвижват, а гъбите – към растенията, защото 

имат клетъчни стени и не могат да се придвижват активно. Последните сведения за 

слизестите, гъбите, растенията и животните показват, че те се различават достатъчно, 

за да бъдат определени в различни царства. Тъй като научните факти, изброени във 

фиг.1 (І), отразяват съвременните виждания, се препоръчва използването на тази 

схема. 

 

 

ЦАРСТВО ГЪБИ  (FUNGI) 

 

Гъбите населяват различни екологични ниши: вода и суша. Те  имат важно 

значение за кръговрата на веществата в биосферата, голяма част от тях се използват 

от хората за медицински и селскостопански цели. На фиг. 3 и 4 са показани ролята на 

фунгите в планетарния въглероден и азотен цикъл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Планетарен цикъл за кръговрата на въглерода 

 

Числата показват милиони (10
3
) тона въглерод, включен в основните природни 

резервоари. Тънките стрелки показват физическите процеси или активността на 

фототрофите (особено растения), а по-дебелите – приносът на гъбите. 

 

 

 

 

 

 

Атмосфера 

690 

 

Живи растения 

560 

Стоящи мъртви 

растения 

30 

Растителни отпадъци 60 

 

Почва 2000 

Обща продукция от 

фотосинтеза (63 за 

година) 

Падащи растителни 

отпадъци (50 за година) 

Хетеротрофна атака 

и производство на 

CO2 (56 за година) 

Разграждане на 

растителните отпадъци 

Изгаряне 

7 
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Фиг. 4 Азотен цикъл 

 

Дебелите стрелки показват процесите, които се извършват с участие на 

фунги и много други организми. Около 70% от азот-фиксацията е биологична, 20% - 

индустриална и 10% - други. Фунгите участват индиректно в биологичната азот-

фиксация. Повечето фунги асимилират амониеви и нитратни  N- иточници. 

Атакуват и органичен азот. 

 

 

 

Към гъбите се отнасят голям брой плесени, растящи върху органични субстрати 

(хляб, кора, разлагащи се растителни материали), едноклетъчни дрожди, които 

изобилстват на повърхността на плодове и много паразитни растения. 

С изучаване на гъбите се занимава науката микология (от гръцки: mykes – гъба). 

Това е едно от направленията в микробиологията и голяма част от методологията, 

която се използва при изследването на гъби (начини на стерилизация, култивиране и 

други), практически не се отличава от методите, използвани при изучаването на 

прокариотните организми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атмосферен азот 

Органичен азот 

Нитратен азот Амониев азот 

Денитрификация 
Азот-фиксация 

Асимилация на 

нитрат 

Асимилация на 

нитрат 

Амонификация 

Нитрификация 
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Основни свойства и систематика на гъби: 
 

Съгласно изказаната вече концепция гъбите имат статус на отделно царство в 

живия свят. Най-съществените различия между тези 3 царства са типът на хранене и 

типът на обмяна на веществата. 

o Царство на растенията – характеризиращо се с наличието на хлорофил и 

фотосинтеза; 

o Царство на животните – хетеротрофен тип на обмяна, храненето е чрез 

поглъщане на източника на храна; 

o Царство на гъбите – характеризиращо се с хетеротрофно хранене, 

осъществява чрез адсорбция. 

 

В основата на класификацията на тези основни групи лежат два основни 

принципа: 

 

А) филогенетичен; 

Този принцип отчита следните особености: 

- изяснява пътя на развитие на организма в определени условия; 

- определя степента на сродство между отделните организми; 

- разкрива различия между тях; 

- определя значимостта на признаците, касаещи даден таксон на различно ниво. 

 

Б) онтогенетичен – обясняващ особеностите на индивидуалното развитие на 

организма, общите черти и разлики. 

 

Гъбите представляват многочислена дискретна група организми, отделена от 

царствата на растенията и животните в отделно филогенетично разклонение. 

На гъбите са присъщи признаци, характерни за животинското царство: 

- хетеротрофен тип на обмяна на въглерода; 

- наличие на гликоген като резервен субстрат на клетката; 

- наличие на хитин във външната обвивка; 

- образуване и натрупване на урея. 

За гъбите са характерни и признаци за растителното царство: 

- апикален растеж; 

- клетъчна полярност; 

- наличие и строеж на ригидна клетъчна стена; 

- наличие на напречни прегради и хифи. 

 

Произходът и връзката между отделните класове гъби се разглеждат на 

различна основа. Класификацията на гъбите се базира на добро познаване на техните 

характеристики: физиолого-биохимични и генетични особености, цикли на развитие, 

онтогенетично развитие, морфология и субклетъчен строеж и др. 

 

Изучаването на различните групи гъби и тяхната биология, цикли на развитие, 

особености на морфологичния строеж и размножаване, тяхната екология е 

спомогнало да се уточни систематичното положение на отделните таксономични 

групи и установяването на тяхната филогенетична връзка с други. 
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Такъв род изследвания са послужили като повод за внасяне на редица 

уточнения както в общата класификация на гъбите, така и в систематиката на 

отделните класове и разреди. 

 

Гъбите се отнасят към най-древната форма организми. Счита се, че 

съвременните класове гъби са възникнали в процеса на еволюция от различни нисши 

организми, т.е. имат полифилетичен произход. 

 

В резултат на развитието на съвременните методи за изследване и на 

таксономичната наука се е оформила следната схема, дефинираща таксономичния 

статус на гъбите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Систематика на гъби 

І - Съвременна схема. ІІ - Традиционна схема 

При схема І за означаване на отдел се използва наставка ‘ – mycota’, която 

отговаря на наставката ‘-phyta’ в растителното царство. На схема ІІ ‘-mycota’  е 

заменено с ‘ –mycetes’. 

 

Двете най-големи и най-високо организирани групи са Ascomycota  и 

Basidiomycota. 

Подробно описание на отделите е дадено в табл. 2. 

 

Табл.2 
 

Отдел 

Chytridiomycota 

Отдел 

Oomycota 

Отдел 

Zygomycota 

Отдел 

Ascomycota 

Отдел 

Basidiomycota 

Отдел 

Deuteromycota 

Половото 

размножаване е чрез 

гаметогамия – 

образува се зигота 

Половото 

размножаване е 

чрез оогамия, 

като оосферата 

(женската гамета) 

се слива с 

мъжката и 

образува ооспора. 

Половото 

размножаване е 

чрез конюгация, 

при която двете 

гамети се сливат, 

като се образува 

зигоспора. 

Половото 

размножаване 

се осъществява 

вътре в 

специална 

структура – 

аскус, в който 

се образуват 

спори 

При половото 

размножаване 

се образуват 

базидии, към 

които отвън са 

прикрепени 

спори 

(базидоспори). 

Гъби, при 

които никога 

не се 

наблюдава 

полово 

размножаване 

и чиято 

систематика не 

е ясна. 

 

Царство: Гъби 

Отдел: 

Царство: 

Отдел: 

Клас: 

Chytridiomycota Oomycota Zygomycota Ascomycota 

Растения 

Гъби 

Chytridiomycetes Oomycetes Zygomycetes 

 

Ascomycetes 

 

Basidiomycetes 

 

Deuteromycetes 

(Fungi Imperfecti) 

Phycomycetes (съществуващ по-рано клас) 

Basidiomycota Deuteromycota 

(Fungi Imperfecti) 
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(аскоспори). 

Безполовото 

размножаване е чрез 

зооспори, образуващи 

се в зооспорангии. 

Безполовото 

размножаване е 

чрез зооспори, 

образуващи се в 

спорангиите. 

Безполовото 

размножаване е 

чрез конидии или 

спорангии, 

съдържащи 

спори. Зооспори 

няма. 

Безполовото 

размножаване е 

чрез конидии. 

Спорангии не 

образуват. 

Безполовото 

размножаване е 

чрез спори. Не 

се срещат 

често. 

Безполовото 

размножаване е 

чрез спори 

(конидии). 

Хифи -несептирани Хифи -

несептирани. 

Хифи -

несептирани, 

мицел - добре 

развит, силно 

разклонен. 

Хифи - 

септирани. 

Хифи -

септирани. 

Хифи – 

септирани. 

Примери: 

Synchytrium 

endobioticum - 

паразит, 

предизвикващ рак при 

картофите. 

Примери: 

Phytophthora 

infestans – 

факултативен 

паразит, 

възбудител на 

гниене по 

картофи; 

Phytium - много 

опасни 

факултативни 

паразити; 

Peronospora - 

облигатни 

паразити, 

предизвикващи 

лъжлива 

брашняна роса 

при 

кръстоцветни, 

например при 

зеле. 

Примери: 

Rhizopus stolonifer 

- обикновена 

хлебна плесен, 

сапрофит; 

Mucor - обичайни 

плесени, 

сапрофити 

Примери: 

Penicillium, 

Aspergillus - 

сапрофитни 

плесени; 

Saccharomyces(

дрожди)  - 

едноклетъчни 

сапрофити 

Erysiphe - 

облигатни 

паразити, 

предизвикващи 

истинска 

брашняна роса, 

при ечемик 

Ceratocistic 

ulmi - паразит, 

предизвикващ 

холандска 

болест по 

бряста. 

Примери: 

Agaricus 

campestris - 

гъба, 

обикновен 

сапрофит 

Примери: 

Trychophyton - 

предизвикващ 

гъбно 

заболяване на 

клаката. 

 

 

КРАТКИ И ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ПО ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГЪБИ 

 

Систематичната принадлежност на гъбите се определя въз основа на комплекс 

от характерни морфологични и културални признаци, особености на тяхната 

биология, цикълът на развитие, цитологични и биохимични свойства. Съществува 

последователност при установяване на принадлежността на гъбите към отдел, клас 

(подклас), разред (подразред), семейство, род, вид. 

 

В зависимост от числеността и разнообразието на микроорганизмите, броят на 

разредите в един клас е различен при различните класове гъби. В този смисъл, 

различен е и броят на семействата в един разред, броят на видовете в един род. 

Описани са разреди, съдържащи едно семейство, семейства с един род, родове 

гъби, състоящи се от един вид. 

За отделите е характерно окончанието ‘-ota’; за класовете ‘-cetes’; за разреда – ‘-

ales’; за семейство – ‘-aceae’. 

 

Названието по биноминална номенклатура е определящо за видовете (напр. 

Kluveromyces marxianus), а за разновидностите Kluveromyces marxianus var bulgaricus. 

 

Културалните признаци включват морфологията на колонията на дадения щам 

при култивиране на определени среди или при разграждане на различни субстрати. 

Към елементите на морфологията се отнасят: 
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o Размер, форма и големина на колонията; 

o Строеж на ръба и центъра на колонията; 

o Интензивност на растеж и характер на повърхността на колонията (гладка, 

памуковидна и т.н.) 

o Цвят на колонията и мицела; 

o Вид на репродуктивните органи; 

o Оцветяване на обратната страна на колонията и средата; 

o Наличие на видоизменени мицеларни структури – склероции, нишки и начин 

на образуване на репродуктивните тела. 

 

Важен таксономичен белег при определянето на даден щам е типът 

разклоняване на хифите в периферията на колонията. Хифите могат д а бъдат просто 

(моноподиално), симподиално, дихотомно разклонени (фиг.6). 

 
 

Фиг. 6. Типове хифиално разклоняване на ръба на колонията. А. Моноподиално 

разклоняване на див щам Ascobolus immersus. Разклоненията формират остър ъгъл с 

родителската хифа. Този тип се различава от разклоняването при 

недиферинцирания мицел, където разклоненията формират прав ъгъл. В. 

Симподиално разклоняване при мутантен щам Ascobolus immersus. Този щам 

показва редуване на периоди на относително бързо нарастване (макар и не толкова 

бързо колкото дивия щам) с такива на бавно нарастване, при които се наблюдава 

голяма честота на разклоняване, както е показано на горната фигура. С. 

Дихотомно разклоняване при Geotrichum candidum 

 

Към морфологичните признаци се отнасят и особеностите на микроскопичния 

субклетъчен строеж на мицела, особено този на репродуктивните органи, 

цитохимични признаци (например включване на липиди), локализация и специфични 

методи  за оцветяване на отделни клетъчни структури и ензими, особености на 

строежа на клетъчната стена, наличие и характеристика на ядра и други клетъчни 

структури. 

Систематичното положение на гъбите се определя чрез използване на 

специални определители, в които с различна пълнота се дават ключове за определяне 

описание на гъбите от различните таксони. 

Диагностиката на вида включва неговото родово название, пълна 

характеристика на отличителните диагностични признаци, по които се отличава от 

другите. 
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЪБИТЕ 
 

Гъбите са хетеротрофни организми, клетките им не съдържат хлорофил и не 

могат да фотосинтезират. Към тях се отнасят паразитни, сапрофитни и симбионтни 

видове. 

Ригидната им клетъчна стена съдържа хитин, образуващ фибрили; изключение 

правят Oomycota, при които е намерена целулоза. 

Тялото обичайно е представено от мицел, т.е. състои се от мрежа тръбовидни 

нишки, които се наричат хифи. 

Запасните въглехидрати при тях са във вид на глюкоген, а не нишесте. 

Размножават се чрез спори. Неподвижни са. 

Клетка: еукариотен тип на организация (липсват пластиди). Клетките съдържат 

обичайно няколко ядра: те са полиядрени. 

Вегетативно тяло:  

Плазмодиум – амебовиден талус при Myxomycetes, наличие на клетъчна стена. 

Хифи – филаментодни разклонени вегетативни структури, които са 

несептирани (Oomycota, Zygomycota) или са разделени чрез септи (Ascomycota, 

Basidiomycota). Септите обичайно са перфорирани и позволяват преминаване на 

ядрата и клетъчните органели  през цялата хифа. 

 

При повечето фунги могат да се срещнат следните видове септи: 

 

А) Проста септа с единична централна спора; 

Среща се при Deuteromycota, Ascomycota и Basidiomycota. 

Клетъчните органели, включително ядра и митохондрии, могат да 

преминат през нея. При увреждане на хифите (нарушаване на 

участък от тях) порите се блокират бързо от т.нар. телца на Woronin 

(wb). По този начин увреденият участък се изключва от 

физиологично активния  и функциониращ мицел. 

 

Б) Долипорна септа – характерна за Basidiomycota.  

Септата е варел-наподобяваща структура, която поддържа 

цитоплазмената непрекъснатост между отделните участъци на 

хифите, позволявайки преминаването на малки клетъчни органели. 

 

 

 

 

 

Мицел: комбинация от всички хифи 

 

Възможността за обмен на цитоплазма и клетъчни 

органели между различните участъци на хифите (дори при 

септирания мицел) прави фунгите ценоцитни микроорганизми.  

 

 

 Типове мицел въз основа на организацията на генетичния материал: 

- хетерокарион: мицелът съдържа генетично различни ядра; 

- хомокарион: мицелът съдържа генетично идентични ядра; 

- дикарион: форма на хетерокарион, в която мицелът съдържа само две 

генетично различни ядра за клетка. 
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- монокарион: хомокариотен мицел, чиито клетки съдържат само едно ядро. 

 

 Специфични мицелни образувания: 

 

 

Пъпкуващи верижки от клетки: сферични или 

елипсовидни клетки, размножаващи се вегетативно чрез 

пъпкуване във верижки, образуващи се от майчината клетка 

като балонче. 

 

  

 

 

 

Плектенхима: спластена или сплетена тъкан, която не е 

истинска. Тъканоподобна кохезия се постига чрез разтапяне 

на клетъчните стени, като се образува водонеразтворим гел, 

който обхваща напълно хифиалната система. 

 

 

 

 

 

 

Различават се два вида плектенхима: 

1.протоплектенхима – в този случай индивидуалните хифи са все още 

различими. 

2.параплектенхима – трудно се различава от истинските тъкани. Среща се 

удебеляване на клетъчните. 

 

 
Протоплектенхима    Параплектенхима 

 

Склероции: почиващи многоклетъчни плектенхимни органи. 

 

    Склероции при Claviceps purpurea 
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Парафиза: стерилни, повърхностно-растящи хифи, които започват от хифите 

на химениума и могат да се намерят в разклонена или неразклонена форма между 

аскусите и базидиите. 

Химениум – слой (носещ спорангий), който се е образувал от специални хифи 

(парафизи). 

 

Размножителни клетки и органи 
 

 Холокарпи – цялото вегетативно тяло се трансформира в размножителен орган. 

 Еукарпи – само част от талуса участва при образуването на размножителен 

орган, докато останалата част запазва вегетативната си активност. 

1. Спомагателни плодни форми – служат за вегетативно размножаване. При 

вегетативното размножаване не се наблюдава смяна на ядрените фази. 

 

1.1. планоспори (зооспори) – съдържат 1 до 2 флагелума, възникващи от 

планоспорангии (зооспорангии). Срещат се при фунги, обитаващи водни ниши, и 

паразитни форми. 

 

1.2. апланоспори – срещат се главно при сухоземни форми. 

 

 

 

 

Спорангиоспори - спорите са разположени ендогенно в 

спорангии. 

 

 

 

 

 

 

Спорите са разположени екзогенно. 

Наричат се конидиоспори (конидии). 

Обикновено се формират на специални 

образувания – конидиофори. 

 

 

 

 

 

 

Оидиоспори (оидии), възникващи като 

сферични или удължени клетки след разрушаване 

на септираните хифи. 
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Хламидоспори (наричани още хеми)  

Те са дебелостенни почиващи спори. 

Възникват терминално или между клетките на  

хифите след локална концентрация на цитоплазмата. Между отделните 

хламидоспори може да има пространства, свободни от цитоплазма в хифата. 

 

2. Главни размножителни органи - служат за полово размножаване. 

Наблюдава се смяна на ядрените фази. 

 

При несептираните формираната зигота претърпява мейоза, след което се 

превръща в почиващ орган (зигоспора – Zygomycota). 

При септираните фунги често не се наблюдава образуване на почиващ орган. 

Ядрото на зиготата се дели мейотично и се образува типичен мейоспорангий. 

Мейоспорангиите биват: 

 

 

Аскус, в който мейоспорите (обикновено 8), възникват чрез 

редукционно делене. Характерна черта за Ascomycota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базидиум: спорангий, върху който екзогенно се сегментират 

мейоспори (обикновено 4). Характерна черта за Basidiomycota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИЗМИ НА РАЗМНОЖАВАНЕ (ПЛОДОНОСЕНЕ) 
 

Механизмът на размножаване в тесен смисъл е кариогамия. Тя се осъществява 

след фузия (плазмогамия) на размножителните елементи, чието морфологично 

състояние може значително да се различава.  Съществува голямото разнообразие на 

механизми за размножаване: 

 

а) гаметогамия – осъществява се чрез фузия на индивидуални гамети, които се 

формират в гаметангии. В зависимост от състоянието на гаметите, разлика може да 

се наблюдава в следните разновидности: 

 

- Изогамия: фузия между гамети с един и същ размер и 

форма; 
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- Анизогамия: фузия между гамети с еднаква форма, 

но  

с различен размер. 

 

 

 

 

 

- Оогамия: фузия между гамети с различна форма и 

големина. 

 

 

 

 

 

 

 

б) гаметангиогамия – осъществява се чрез фузия между гаметангиите, без да 

се образуват свободни гамети. 

По аналогия с гаметогамията, при гаметангиогамията отново се срещат 

типовете:  

 

Изогаметангиогамия; 

Анизогаметангиогамия; 

Оогаметангиогамия. 

 

 

 

в) гамето-гаметангиогамия – осъществява се чрез фузия между гамета и 

гаметангий. 

 

 

 

 

 

 

г) соматогамия – осъществява се чрез фузия на вегетативни клетки, които 

нямат специфична диференциация. 
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ПРЕЧКИ ПРИ ОПЛОЖДАНЕТО 
 

При много организми индивидуалните механизми на оплождане са ограничени. 

Тези пречки се проявяват в ситуации, при които при оогамия не всяка мъжка клетка 

може да фузира с всяка женска клетка. Това несъответствие (инкомпитабилност) има 

генетичен характер, тъй като в мъжките и в женските гамети съществуват някои 

групи гени, които фузират една с друга само при известни комбинации. Този 

феномен се описва с термина “mating” тип, като за означаването му се използват 

специфични символи (+), (-), α или а. 

 

Въз основа на половата си съвместимост гъбите могат да бъдат разделени на: 

- хомоталични – видове, при които всеки талус е полово авто-съвместим, и 

може да се размножава полово сам със себе си без да е необходим друг талус.  

- хетероталични – всеки талус е полово авто-стерилен и за осъществяване на 

полов процес се нуждаят от друг полово съвместим талус от различен mating тип. 

Хетероталичните гъби принадлежат към една от следните две категории: 

- биполярни хетероталични – разпределят се на два mating типа, които се 

различават генетично по фактора си на съвместимост. Всяко ядро от единия mating 

тип притежава ген А, а всяко ядро от другия mating тип притежава ген а. Образуват 

два типа спори А или а. Само талуси, чиито ядра носят различни гени са полово 

съвместими. 

- тетраполярни хетероталични - разпределят се на четири mating типа. Половата 

съвместимост тук се определя от две двойки фактори Аа и Вb разположени в 

различни хромозоми. Образуват четири типа спори AB, Ab, aB или ab. Само талуси, 

чиито ядра носят различни гени на двойките фактори Аа и Вb са полово съвместими. 

Биполярните хетероталични гъби представляват около 37%, а тетраполярните 

са около 63% от всички хетероталични гъби. 

- вторично хомоталични гъби – при някой биполярни хетероталични гъби, в 

процеса на формирането на спора, две ядра от различен mating тип се обединяват в 

една спора. Такава спора в процеса на проростването си дава началото на талус, 

който носи двата типа ядра А и а и се държи като хомоталичен. 

 

 

Жизнен цикъл при гъби 

a) Полов цикъл: 

В зависимост от типа на половото размножаване жизненият цикъл на видовете 

започва със зигота, възникваща чрез плазмогамия (P) и кариогамия (К) и завършва с 

образуването на гамети. Гаметите се получават веднага след мейоза (М) или 

мейозата може да протече по-късно. Тези смени на ядрената фаза не са свързани 

директно една с друга, а са отделени чрез серия от митотични, нуклеарни деления, 

водещи главно до образуване на вегетативно тяло. 

Различните жизнени цикли са класифицирани съгласно това дали се 

осъществява мейозис при хаплоидната фаза, диплоидната фаза или и при двете. 

b) Парасексуален цикъл: 

Някои гъби не преминават през „истински” полов процес, но притежават много 

от предимствата му чрез така наречения парасексуален цикъл. Парасексуалният 

цикъл е открит само при гъби, но не може да се отнесе нито към жизнения цикъл, 

нито към размножителната система. Това е процес, при който се наблюдава 

плазмогамия, кариогамия и хаплоидизация (чрез редукционно делене), но тези 

процеси не се осъществяват в специални органи или в определено време от жизнения 

цикъл на вида. По същността си той е полово-подобен процес, особено по отношение 

на рекомбинацията на генетичния материал. 
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При парасексуалния процес не става рекомбинация по време на мейоза, а по 

време на митотичното деление, което се изразява с представката “пара-”, тъй като 

първото стъпало на парасексуалния процес обичайно настъпва, когато хаплоидна 

клетка влезе в контакт с друга. Честотата на това стъпало е много ниска: нуклеарната 

фузия е 10
-6

 до 10
-7

; кросинговър 5.10
-2

. 

От това може да се заключи, че парасексуалният цикъл почти не играе роля при 

фунги, които могат да се размножават полово. Неговото значение и необходимост 

става ясно при Deuteromycota, които са загубили способност за полово 

размножаване. Тук парасексуалният процес представлява единствената възможност 

за обмен на генетична информация и до известна степен играе роля на 

несъществуващо полово размножаване. Така, при организмите, които се 

характеризират само с безполово размножаване, се осигурява “преживяване” в 

смисъл на “продължителна еволюция”. 

Парасексуалния цикъл, за първи път е открит при анаморфни представители на 

Aspergillus nidulans, a по-късно при Penicillium chrysogenum. Той включва следните 

отделни етапи (фиг.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.7 Схематично представяне на парасексуален цикъл. Става ясен механизма за 

образуване на рекомбинант чрез парасексуален процес 

 

1. Формиране на хетерокариотен мицел – съществуват няколко начина за 

формирането на хетерокариотен мицел. Най-често срещания начин e чрез анастомози 

от соматични хифи от различен mating тип. Чуждото или чуждите ядра преминават в 

мицела, увеличават броя си, разпространяват се сред другите ядра в мицела, и така се 

образува хетерокарион. Друг начин за преминаване от хомокарион към хетерокарион 

е чрез мутация в едно или няколко ядра (често срещан при Ascomycota). 
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2. Кариогамия и мултиплициране на диплоидните ядра – след навлизането 

на чуждите ядра в мицела, настъпва процес на кариогамия както между ядра с 

еднакъв генотип, така и между ядра с различен генотип. Образуват се хомозиготни 

диплоидни ядра и хетерозиготни диплоидни ядра. На този етап в един мицел могат 

да се открият пет типа ядра – двата типа хаплоидни, двата типа хомозиготни 

диплоиди и един тип хетерозиготно диплоидно ядро. Всички тези ядра се делят с 

приблизително една и съща скорост, но диплоидните ядра са представени с малко по-

малък брой – на 1 хетерозиготно диплоидно ядро съответстват 1000 хаплоидни ядра. 

3. Митотичен кросинговър – осъществява се по време на деленето на 

диплоидните ядра. Чрез него се получават нови комбинации и скачвания на гени, 

което го прави най-съществения етап от парасексуалния цикъл. Тези рекомбинации, 

които зависят от първоначалното образуване на хетерокарион, дава на тези гъби 

някои от предимствата,които имат размножаващите се по полов път. 

Рекомбинациите, които биха се очаквали да настъпят при парасексуалният цикъл са 

около 500 пъти по-малко от тези които могат да настъпят при нормалното полово 

размножаване. 

В растяща колония броят на диплоидните ядра (както и броят на хаплоидните 

ядра) ще се увеличава чрез митоза. По време на разделението на такова ядро може да 

настъпи митотичен кросинговър. Това събитие е рядко в сравнение с  мейотичния 

кросинговър и се среща веднъж на 500 митози. Доста често се срещат грешки при 

митозата. Понякога митозата на диплоидните ядра (хромозоми 2n) може да даде 2n+1 

дъщерно ядро (т.е. имащо 3 копия на хромозома) и едно 2n-1 ядро (т.е. имащо само 

едно копие на тази хромозома). Такава анормалност в хромозомния брой 

(анеуплоидия) често води до лош растеж и всяка следваща промяна в броя на 

хромозомите, водеща до подобряване на растежа, ще бъде желана. Загубата, на която 

и да е от хромозомите, присъстващи като 3 копия в 2n+1 ядрата, ще възстанови 

диплоидното състояние. 

При ядрата с хромозомен брой 2n+1 може да настъпи загуба на хромозоми, 

присъстващи като две копия, и в резултат те да станат хаплоидни. Такава конверсия 

на диплоидното в хаплоидно ядро (хаплоидизация) може да се случи с едно 

диплоидно ядро на 1000, като трябва да се извършат няколко успешни мейози. 

Не само митотичен кросинговър, но и самата хаплоидизация може да доведе до 

генетична рекомбинация, тъй като загубата на хромозоми може да стане чрез 

хомокариони, водещи до формирането на хетерокарион. Внасянето на 

рекомбинантно хаплоидно ядро в едноядрена спора води до рекомбинант-

хомокарион, различаващ се от оригиналните хомокариони. Последователността от 

събития, които водят до поява на такива рекомбинантни щамове, се нарича 

парасексуален цикъл (фиг. 8). 
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Фиг.8 Парасексуален процес 

Хифиална анастомоза между компатибилни щамове 

4. Отделяне на диплоидни щамове – при гъби, който образуват 

едноклетъчни конидии, отделянето на диплоидните ядра се осъществява чрез 

включването им в конидии, които след това дават началото на нов диплоиден мицел. 

До този момент са изолирани няколко диплоидни щама. За първи път диплоиден щам 

е изолиран от Aspergillus nidulans през 1952 г. Както може да се очаква конидиите на 

диплоидните щамове са с по-големи размери (1.3 пъти) от тези на хаплоидните 

родители. 

5. Хаплоидизация – диплоидни колонии често образуват сектори, които 

образуват хаплоидни конидии. Тези конидии могат да бъдат изолирани и да дадат 

началото на хаплоидни колонии. Това означава, че някои диплоидни ядра 

претърпяват хаплоидизация и като такива (хаплоидни) се отделят от родителя. Някои 

от тези хаплоидни щамове са генотипно различни от родителя си, тъй като в резултат 

на митотичния кросинговър възникват нови рекомбинации, които се носят от 

отделящите се хаплоидни конидии. 

 

Парасексуалният цикъл има голяма стойност при генетичния анализ и се счита, 

че е от голяма важност в природата, особено за генериране на вариабилност при 

фунги, които нямат полов процес – Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum 

(анаморфни представители на Ascomycota). 

 

 
 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНИЯ МАТЕРИАЛ ПРИ ГЪБИ 
 

- Хромозомална ДНК 

Хромозомите при гъбите съдържат освен двойноверижна линейна ДНК, 

приблизително еднакво количество от основни хистони, а също така и малко 
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количество от други протеини и хромозомална РНК. Броят на хромозомите е 

специфичен.  

- Екстрахромозомална ДНК 

Митохондриална ДНК е установена в митохондриите и нейната организация 

отговаря отчасти на бактериалната хромозома. Плазмидите са установени за първи 

път при аскомицетите Rodospora anserina, но напоследък са установени и при други 

фунги. 

 

Хранене 

Гъбите са хетеротрофи, т.е. нуждаят се от органичен източник на въглерод. 

Освен това, на тях им е необходим азотен източник (обичайно органичен 

(аминокиселини), а също и NH4
+
, NO3

2-
, неорганични йони (Fe

2+
, Zn

2+
 и Cu

2+
) и 

органични растежни фактори (витамини). Във всеки случай е необходим строго 

определен набор от хранителни вещества, поради което гъби могат да се намерят на 

най-различни субстрати. 

Някои гъби, особено облигатните паразити, изискват голям набор от вече 

готови компоненти. Други могат да синтезират почти всички необходими за тях 

вещества, като се нуждаят само от някакъв въглероден източник и минерални соли. 

Трети могат да удовлетворяват по-голяма част от своите потребности, синтезирайки 

нужните им вещества, но са им необходими определени аминокиселини и витамини. 

Гъбите поглъщат хранителните вещества чрез дифузия, поемайки ги през цялата им 

повърхност. Това ги отличава от животните, които като цяло поглъщат храната, а 

след това я смилат (вътре в тялото си) и след това става всмукват хранителни 

вещества. Смилането при гъбите е извън клетката, осъществява се чрез 

извънклетъчни ензими. 

По типа на хранене гъбите биват: сапрофити, паразити и симбионти. В това 

отношение те много приличат на бактериите. 

 

Сапрофити 

Сапрофитните гъби отделят най-разнообразни ензими. Ако гъбата отделя 

храносмилателни ензими от 3 основни класа: карбохидрази, липази и протеази, тя 

може да използва най-разнообразни субстрати и може да се нарече повсеместна, 

универсална. Например, гъбите от р. Penicillium образуват зелен или небесносин 

мицел върху почви, сурова кожа, хляб и гниещи продукти. 

За хифите на сапрофитите обикновено е характерен хемотропизмът, т.е. те 

растат в посока към хранителните вещества. Гъбите сапрофити обикновено 

образуват голямо количество леки устойчиви спори. Това позволява лесно да се 

разпространяват на други продукти. Примери за такива гъби са: Mucor, Penicillium, 

Agaricus. 

Сапрофитните гъби и бактерии образуват заедно групата на редуцентите, без 

които е немислим кръговратът на вещества в природата. Особено важни са тези гъби, 

които секретират целулаза – ензим, разграждащ целулоза. 

Целулозата е важен структурен елемент на растителната клетъчна стена. 

Гниенето на дървесината и другите растителни остатъци отчасти се постига и за 

сметка на действието на гъби, секретиращи целулаза. 

Някои гъби сапрофити имат важно стопанско значение: дрожди от р. 

Saccharomyces, гъби от р. Penicillium и др. 

 

Паразити 

Гъбите паразити могат да бъдат факултативни или облигантни; те паразитират 

по-често върху растения, отколкото по животни. Облигантните паразити като 

правило не предизвикват смърт на своите гостоприемници, а факултативните 
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паразити често предизвикват смърт, след което се хранят сапрофитно с мъртви 

остатъци. Към облигантните паразити се отнасят гъбите причиняващи истинска 

“брашняна роса”, лъжлива “брашняна роса”, главни и ръжди. Всички те са 

ограничени от тесен кръг гостоприемници, от които те получават специфичен набор 

хранителни вещества. Факултативните паразити са по-малко специализирани. Те 

растат и се развиват на най-разнообразни субстрати и гостоприемници. Някои от тях, 

например Phytophthora infectans (гниене по картофите), имат напълно определен кръг 

гостоприемници. Ако за гостоприемник служи растение, то хифите на гъбата 

проникват през устицата или пряко през кутикулата и епидермиса, или през раните. 

Попадайки вътре в растенията, хифите обикновено се разклоняват, 

разпространявайки се между клетките; понякога те отделят пектинази, които смилат 

тъканите на растенията, като по такъв начин си проправят път през средната 

пластинка. Заболяването може да бъде системно, т.е. да се заразят всички тъкани на 

гостоприемника, или да се ограничи в неголяма част от растението. 

Факултативните паразити обичайно продуцират достатъчно пектинази, за да 

предизвикат меко гниене на поразената тъкан и да я превърнат в “каша”. След това с 

помощта на целулазите те смилат клетъчните стени, инвазират отделните клетки и ги 

убиват. Клетъчното съдържимо се поглъща изведнъж или след по-нататъшно 

преработване от гъбните ензими. Облигантните паразити образуват специални 

образувания (израстъци) – хаустории, за проникване в клетката-хазяин и изчерпване 

на хранителните вещества. 

Хаусторите представляват видоизменени гъбни израстъци с голяма повърхност. 

Такъв израстък прониква в живата клетка, без да разрушава плазматичната мембрана 

и без да убива самата клетка. 

Благоденствието на паразита зависи от продължителността на живота на 

гостоприемника. При факултативните паразити рядко се образуват хаустории. 

Жизненият цикъл при паразитни гъби понякога е много сложен. Това се отнася 

особено за такива облигатни паразити като ръжди, чийто жизнен цикъл се състои от 

няколко стадия и включва повече от един хазяин. При облигатните паразити в 

резултат на полово размножаване се образуват устойчиви спори, което обичайно 

съвпада със смъртта на хазяина. Такива спори могат да презимуват. 

 

Симбиоза 

Гъбите участват при създаването на два много важни типа симбиоза – лишеи и 

микоризи. 

Лишеи – това е симбионтна асоциация на гъба и водорасло. Гъбите в този 

случай обикновено са аскомицети или базидиомицети, а водораслите –зелени или 

синьо-зелени. Лишеите като правило населяват скали или дървесни стволове във 

влажни гори. Предполага се, че водораслото снабдява гъбата с органични продукти 

на фотосинтезата, а гъбата поглъща вода и минерални соли. Освен това, гъбата 

запасява симбионта с вода, което позволява на някои лишеи да растат в такива сухи 

условия, където не могат да растат никакви други растения. 

Тялото на лишея е малко и не прилича на нито един от партньорите (толкова 

далеч е отишъл този съюз). Лишеите растат много бавно и са много чувствителни 

към замърсяване на околната среда, особено към H2S. Ето защо лишеите са идеално 

средство за контрол на замърсените среди, тъй като тяхната численост и видимо 

разнообразие рязко се увеличават с увеличаване на разстоянието от източника на 

замърсяване. 

 

Микориза 

Това е симбионтна гъбна асоциация с корените на растенията. Вероятно 

мнозинството наземни растения са способни да встъпват в такъв род взаимодействия. 



 21 

Гъбата образува кръг около централната част на корена (ектотрофна микориза) или 

прониква в тъканите на растенията (ендотрофна микориза). Микоризата от първия 

тип се среща главно при такива дървета като хвойна, бук, дъб и се образува главно с 

представители на Basidiomycota. Техните “плодни тела” (гъби) могат да се видят 

близо до дърветата. Гъбата получава от дървото въглехидрати и витамини, а на свой 

ред разгражда до аминокиселини белтъците от почвения хумус, като част от 

аминокиселините се използват от дървото. Освен това, гъбите обезпечават дървото с 

голяма повърхност на всмукване, което е особено важно, когато дървото расте на 

бедна почва с недостиг на азот. 

Ендотрофната микориза се среща при най-разнообразни растения и за ролята й 

в симбиозата е известно малко. 

 

РАМНОЖАВАНЕ ПРИ ГЪБИ 
 

1. Безполово 

Както вече беше споменато (в. Спомагателни плодни форми), спорите, 

получени безполово, или се разполагат в специално образувание (спорангий) и 

тогава са вътрешни (ендоспори), или върху пригодени хифи (конидиеносци) – 

външни (екзоспори). 

 

1.1. Ендогенни спори 
Спорангиеспори се образуват при несептираните гъби. От силно разклонения 

мицел се образува въздушна плодоносеща хифа - спорангиеносец. Краят му 

надебелява и образува колумела, около която е разположена протоплазмата, обвита с 

дебела обвивка. Протопластът се дели, образувайки овални спори. Обвивката на 

спорангиеносеца се разрушава след узряването на спорите и ги освобождава. 

 

1.2. Екзогенни спори 

Разполагат се на повърхността на образуващата ги клетка-майка – и се наричат 

конидии. 

Различават се два характерни типа: 

- род Aspergillus – разклонен септиран мицел, дълги вегетативни и въздушни 

хифи. Плодоносещи хифи – конидиофори. Конидиофорът се разширява на върха и 

образува елипсовидна колумела. Върху нея се разполагат тръбовидни клетки (1 или 2 

реда – стеригми). Конидиоспорите (фиалоспори) се образуват в нестрога базипетална 

последователност от отвърстия на стеригмите. 

- Род Penicillium – разклонени, септирани хифи; не образува колумела; 

конидиофорът се разклонява 1 или 2 пъти и образува метули и фиалиди. Родът се 

разделя на групи в зависимост от типа на разклоняване на конидиофора (оспорва се 

като систематичен белег). 

 

1.3. Талоспори 

Образуват се в резултат на непосредствено изменение на талуса. 

- артроспори (оидии) – бърза сегментация и разпадане на хифата. Всеки от 

фрагментите дава начало на нов мицел. 

- бластоспори – резултат от пъпкуването на мицела. Развитието им напомня 

това на дрожди. 

- хламидоспори – клетъчната стена се удебелява; мицелът се разширява; 

протоплазмата е силно гранулирана и обезводнена; устойчиви на неблагоприятни 

въздействия. 

- алейроспори – образуват се в резултат на разширяване и уплътняване на края 

на хифата, тясно свързана с мицела. Освобождават се след умирането му. 
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- диктиоспори – образуват се при наделяне на хифата. Получават се в 

образувания, подобни на плод от черница. 

2. Полово размножаване  

2.1. Спорите се образуват в резултат на сливане на две гамети: 

Главно при гъби, обитаващи водни басейни – двете гамети са подвижни и се 

сливат извън гаметангия. 

а) Оомицети – оогоният е морфологично различен от антеридия. Мъжката 

гамета е подвижна, прониква в оогония и опложда яйцеклетката. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фиг.9. Жизнен цикъл при Oomycota 

 

b) Зигомицети – идентични гамети. Върховете на две близки хифи се 

доближават и се сплескват. Тези долепени части се наричат прогамети. Всяка 

прогамета се отделя с напречна преграда от останалата хифа и се оформя гамета. 

Хифите, които ги носят, се наричат суспензори. След образуване на гаметите 

долепените стени се разтварят, ядрата се групират по двойки; протоплазмите се 

сливат, образува се зигоспора. Обвивката й има вътрешен пласт (ендоспориум) и 

външен (екзоспориум). Зрее и при благоприятни условия прораства като, 

екзоспориумът се разкъсва, ендоспориумът образува зародишна тръбица, която дава 

начало на мицел. 

В този клас се наблюдава и гаметангиогамия – сливане на цели многоядрени 

гаметангии в многоядрена ценозигота. Хомоталични (хермафродити) – на едно 

вегетативно тяло се развиват мъжки и женски гаметангии. Възможно е 

самооплождане (автогамия). Понякога има физиологични бариери срещу автогамия – 

несъвместимост. Хетероталични. 

2.2. Спорите се образуват в резултат на сливане на две ядра (с редукция 

на хроматина), съдържащи се в една двуядрена клетка (кариогамия). 

a) Аскомицети – сливането на гаметите води до образуване на аскус с 

аскоспори. При някои видове се образува не аскус, а перитеций, който предпазва 

сливащите се гамети. 

Двете допрели се хифи плътно се обвиват, като на мястото на допиране 

клетъчните стени се разтапят. Гаметите се сливат. Образува се зигота (дикарион). Тя 

е заобиколена от преплетени хифи, които дават начало на множество аскуси, обвити 

заедно в обвивка от преплетени хифи. Аскогенните хифи са двуядрени. Ядрата се 

делят няколко пъти и се сливат (кариогамия). След редукционно деление се 

образуват 4-8 аскоспори. 

 

 

 

 

 

 

Фиг.10. Жизнен цикъл при Ascomycota 

 

 

Дикарион  Аскогенни хифи Делене на дикариона 

Плазмогамия  
Хаплоиден 

мицел 
Кариогамия 

(2n) 
Аскус   R 

 
Зигота 

(2n) 

Диплоиден 

мицел 

циста  

(почиваща спора) 

R 

 Зооспори (n) 
Хаплоиден  

мицел 
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b) Базидиомицети – базидиоспорите не остават в майчината клетка, 

възникнала по пътя на сливането, а се разполагат на външната й страна. Самата 

клетка им служи като опора (базидия). Всяка базидия носи 4 спори, разположени 

поединично на стеригми. Характерна е соматогамия-оплождане (образуване на 

дикарион) при съединяване на 2 хаплоидни вегетативни клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.11. Жизнен цикъл при Basidiomycota 

 

Преобладаваща фаза – дикариофит. Ядрата се делят едновременно (спрегнато 

деление). 

 
Соматогамия 

(дикарион) 

Дикарионен 

мицел 

Кариогамия  

(протича при образуването на 

базидия) 

R 
 4 базидиоспори 

Хаплоиден  

мицел 
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Отдел Chytridiomycota 
 

Вегетативното тяло на представителите на този отдел е слабо развито. При някои 

примитивни представители на отдела (разред Chytridiales) то представлява амебовидно 

образувание, което се намира в клетката-гостоприемник. При по-високоорганизирани 

представители се наблюдава многоядрен разклонен неклетъчен мицел (разред 

Monoblephridales). 

 

Безполово размножаване 

Зооспорите се развиват обикновено в кълбовидни или крушовидни и по-рядко в 

удължени или цилиндрични зооспорангии. При узряване протоплазмата на зооспорангиите се 

разпада на отделни участъци, като се образуват различен брой спори – от една до няколко 

стотици. Спорите с един флагелиум обикновено излизат от зооспорангия през специална пора, 

която се образува на върха на специална проводяща тръба. При представители на разред 

Chytridiales зооспорангиите имат специално капаче, затварящо пората, през която минават 

зооспорите. При определени условия зооспорите, без да излизат от зооспорангия, се покриват с 

обвивка (инцистират се) и директно в зооспорангия образуват прорастващи тръби. При някои 

хитридиомицети протоплазмата на спорангия излиза през проводящата тръба като мехурче, 

обгърнато с тънка стена, – т.нар. проспорангии. В него се образуват зооспори, които чрез 

разрушаване на обвивката излизат навън. 

             
                                  А 

Фиг. 12. Гаметангии и зооспорангии при различни представители на отдел Chytridiomycota 

 

А) гаметангии при Alomyces macrogynus 

Б) зооспорангии на Chytridium papillatum, развиващ се на нишковидно водорасло (различни 

стадии); 

В) зооспорангии на Chytridium versatile, развиващ се върху водораслото Navicula (различни 

стадии). 
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Полово размножаване 

При примитивните хитридиомицети се наблюдава най-прост тип полов процес, който 

протича чрез сливане на две неспециализирани клетки (мерогамети и хологамети). 

Мерогамията представлява сливане на подвижни клетки с едно камшиче, по нищо 

неотличаващи се от зооспорите. Хологамията представлява сливане на две току-що образувани 

от зооспори вегeтативни тела. При по-високоорганизираните представители на хитридиомицети 

са характерни диференциация на половите органи и постепенно усложняване на половия 

процес. При тях са наблюдавани различни типове гаметогамия: изо-, хетеро- и оогамия. Освен 

това половия процес може да протече по един от следните начини: 

 

1. Планогаметична копулация 

- конюгация между изопланогамети – сливане на две морфологично еднакви, но 

физиолигично различни гамети. Осъществява се във водна среда и в резултат се 

образува подвижна зигота. 

- конюгация между анизопланогамети – едната планогамета е значително по-голяма от 

другата. Сливането се осъществява във водна  среда и се образува подвижна зигота. 

- конюгация между неподвижна женска гамета и подвижна мъжка гамета – подвижните 

мъжки гамети се образуват в мъжкия гаметангии (антеридии) във водна среда и чрез 

плуване достигат до женския гаметангии (оогонии). Там само една от мъжките гамети 

навлиза в оогония и оплажда намиращата се вътри женска гемита. 

2. Гаметангиогамия 

3. Соматогамия 

 

Фиг. 13. Жизнен цикъл при отдел Chytridiomycota 

 

Първоначално активните хаплоидни зооспори прорастват и дават началото на гаметофит. 

Той също е хаплоиден и образува гаметангии (изогаметангии или анизогаметангии – в 

зависимост от размерите си биват микрогаметангии и макрогаметангии). В тях безполово се 
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формират подвижни хаплоидни гамети. Във водна среда те копулират и дават началото на една 

диплиодна планозигота. Тя дава началото на диплоиден спорофит. Върху него се образуват 

зооспорангии, които отделят диплоидни зооспори, даващи начало на нови диплоидни 

спорофити. Част от зооспорангиите могат да преминат в почиваща фаза. След протичане на 

мейоза в почиващия зооспорангии започва образуването на хаплоидни зооспори, даващи 

началото на нов гаметофит. По този начин жизниния цикъл се затваря. 

Редуване на циклите на полово и безполово размножаване 

В редица хитридиомицети (разред Chytridiales, разред Blastocladiales) са известни два 

типа редуване на половото и безполовото поколение – изоморфно и хетероморфно. При 

видовете с изоморфно редуване поколенията спорофит и гаметофит са сходни по външен вид и 

степен на развитие. При прорастване на почиващата спора става редукционно деление и се 

образуват хаплоидни зооспори. Те дават хаплоидни полови форми (гаметофит) с микро- и 

макрогаметангии. Намиращите се в тях гамети копулират и образуват планозиготи, които след 

това губят ресничките си и се превръщат в диплоидни форми (спорофит), идентични по форма 

и размер с гаметофита. На спорофита се развиват зооспорангии и почиващи спори (цисти). В 

зооспорангиите се развиват диплоидни зооспори, от които възникват нови спорофити. При 

прорастване на почиващите спори става редукционно деление; излизащите от тях зооспори са 

хаплоидни. Те дават начало на хаплоиден гаметофит. 

При видовете с хетероморфно редуване на поколенията спорофитът и гаметофитът се 

отличават един от друг по външен вид и степен на развитие. 

 

Класифисация: 

 

отдел Chytridiomycota 
клас Chytridiomycetes 

разред Chytridiales 

разред Rhizophydiales 

разред Spizellomycetales 

разред Blastocladiales 

клас Monoblepharidomycetes 

разред Monoblepharidales 

 

Членовете на Blastocladiales са главно сапротрофи, живеещи върху растителни и 

животински части, свежи води и почва. Повечето образуват мицел, който се разклонява 

дихотомично. Понякога се образуват прегради (случайно), т.нар. псевдосепти, различаващи се 

по химичен състав от клетъчната стена. Добре проучени родове са Allomyces и Blastocladiella. 

Род Coelomyces е облигатен паразит по артроподите. 

Разред Chytridiales: няма истински мицел, но може да образува ризоиди, пенетриращи 

субстрата (ризомицел). Те са главно водни, а някои представители – сапротрофи върху растения 

и животински части. Други са паразити по алги или малки водни животни, обитават също и 

почви. Тези представители също са сапротрофи, но има и такива, паразитиращи по растения и 

причиняващи икономически важни заболявания. Сапрофитните водни представители могат да 

бъдат получени като култури чрез улавяне от водните субстрати с парчета целулоза и хитин. 

Разред Spizellomycetales. Родове: Neocalimastix; Piromonas; Sphaeromonas – 

класифицират се въз основа на формата на зооспорите. 

Представителите на разред Monoblepharidales притежават добре развит филаментозен 

мицел. Зооспорите се образуват в цилиндричен или крушовиден зооспорангии. Половият 

процес е оогамия 
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Отдел Oomycota 
 

Представителите на тази систематична единица (известни са около 600 вида) имат добре 

развит неклетъчен мицел. При някои видове вегетативното тяло представлява голям плазмодий. 

Особеност при тези гъби е наличието на целулоза в клетъчната стена. 

Безполовото размножаване при повечето Oomycota се осъществява чрез спори с 2 

камшичета, които се различават по дължина и строеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При много висши представители на отдела (разред Perenoporales), които са се 

приспособили към живот на сушата (предимно паразити по цветовете на растенията), 

безполовото размножаване става чрез конидии. 

Половият процес се осъществява чрез ясно диференцирани големи женски и малки 

мъжки структури, наречени оогонии и антеридии. Вътре в оогония се осъществява мейоза и в 

зависимост от вида се продуцират една или няколко оосфери (неоплодени яйца). Всяка оосфера 

при зрялост съдържа по едно хаплоидно ядро. В антеридия също протича мейоза. От антеридия 

израства плодоносна тръба, която пенетрира оогония, и единична оплождаща тръба навлиза във 

всяка оосфера. Единично хаплоидно ядро от антеридия преминава през плодната тръба и се 

слива с хаплоидното ядро на оосферата. По-късно тя се развива в ооспора (оплодено яйце), 

характерна за отдела. Всяка ооспора има единично диплоидно ядро. Когато ооспората 

прорастне, се образува диплоиден мицел. 

Опростена схема на жизнения цикъл при отдел Oomycota е представена на фиг. 14. 

 

 
Фиг. 14. Жизнен цикъл при отдел Oomycota 
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Класификация: 

 

отдел Oomycota 
клас Oomycetes 

разред Saprolegniales 

разред Leptomitiales 

разред Lagenidales 

разред Peronosporales 

клас Hyphochytridiomycetes 

разред Hyphochytriales 

 

Lagenidales – обединява примитивни представители на отдела, чието вегетативно тяло 

прилича на хитридиевите гъби. Вегетативното тяло се развива от зооспора. 

Saprolegniales – талусът е изграден от 1 или няколко малко на брой клетки. Зооспорангият 

освобождава везикула, в която се образуват вторичнизооспори. Оогоният образува по 1 

оосфера. 

Leptomitales – вегетативното тяло не притежава система от ризоиди. Много наподобяват 

представителите на разред Saprolegniales. 

Perenoporales – вегетативното тяло е с добре развит ценоцитен безцветен мицел с много 

ядра, разклонени хифи. Болшинството представители са с ендофитен мицел (разполага се в 

тъканите на растението-гостоприемник). 

Hyphochytriales – холокарпни; зооспорите притежават един флагелум, разположен в 

задната част. Гаметите са изогамети, флагелатни. Паразитни и сапрофитни видове, обитават 

сладководни и солени водоеми. 

 

Отдел Zygomycota 
 

Вегетативното тяло обикновено представлява добре развит ценоцетен мицел. В зрелия 

мицел понякога се появяват прегради, които го разчленяват на отделни участъци (разред 

Mucorales, Entomospthorales). 

Безполово размножаване се осъществява чрез спорангиоспори (ендогенни, 

неподвижни спори, образуващи се в спорангии) или конидии. Спорангиоспорите са характерни 

за Mucorales, а конидиите – за Enthomophthorales. 

Спорангиите при зигомицетите имат разнообразна форма и размери, но предимно са 

кълбообразни, овални или крушовидни. Те са отделени от носещата хифа (спорангиеносец) с 

преградка. 

На фиг. 15 могат да се видят различни по форма спорангии: 
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На фиг. 16 е представена микрофотография на части от мицел на Mucor hiemalis от 

сканиращ електронен микроскоп (х85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.16. Микрофотогрефия на Mucor hiemalis 

 

 

 

Фиг.15 Видове спорангии на мукорни гъби 

а - кълбовидна; б - кълбовидна с плоска основа; в - кълбовидна приплесната; г - овална; 

д - цилиндрична; е - яйцевидна; ж – обратнокрушовидна; з – нападабяващя китара; и - 

конична 
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А) Схематично изобразяване на мицела при Rhizopus stolonifer, както се вижда на светлинен 

микроскоп при малко увеличение. 

 
 

Б) Надлъжен срез на хифа (изображение под светлинен микроскоп и голямо увеличение). 

Цитоплазмата има зърнест вид. 

 

 
В) Ултраструктура на този срез, наблюдавана с електронен микроскоп. 

 

Фиг.17. Организация на мицела и хифите при 

Rhizopus stolonifer 
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ПОЛОВО РАЗМНОЖАВАНЕ. Много гъби съществуват под формата на два щама, 

различаващи се по поведението си в процеса на полово размножаване. То е възможно само 

между отделни щамове, носещи съответните фактори, обуславящи противоположен полов 

статус. Такива автостерилни гъби се наричат хетероталични, а съответните щамове се 

обозначават като (+) и (–) щамове (в никакъв случай те не трябва да се наричат мъжки и 

женски). Щамовете не се отличават един от друг по строеж, между тях съществуват само малки 

физиологични различия. Гъбите, при които се среща само един такъв щам и които по тази 

причина са самооплождащи се, се наричат хомоталични. Преимуществото на хетеротализма е в 

това, че става кръстосано оплождане, обезпечаващо възникване на голяма изменчивост. 

Rhizopus stolonifer е хетероталичен представител на тези гъби. Всички стадии на полово 

размножаване са представени на фиг. 18. Началната фаза се характеризира с дифузия на 

хормони от единия към другия щам. Тези хормони стимулират удължаването на хифите, което 

води до съединяване на отделните колонии. 

 

 

 
 

Фиг. 18. Опростена схема на полово размножаване при представители на отдел 

Zygomycota 

 

Полово размножаване при Rhizopus stolonifer (+ и –  означават противоположните типове 

при кръстосване). Последователно се случват следните събития: 

1) хифите на противоположни по mating тип щамове се привличат един към друг чрез 

химически вещества; 

2) хифите образуват къси израстъци, които се допират; 

3) в края на всеки израстък се образува напречна стена, която ограничава многоядрен сегмент 

– гаметангий; 

4) стените между гаметангиите изчезват: (+) ядрата се сливат с (–) ядрата по двойки и вътре в 

зиготата се образуват много диплоидни ядра; 
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5) зиготата расте, образувайки дебела, черна на цвят, осеяна с игловидни израстъци стена, и 

натрупва резервни хранителни вещества – например липиди; 

6) зигоспора – това е т.нар. почиваща форма, в която протича дегенерация на ядрата до 1. 

Зиготата прораства при настъпване на подходящи условия (в този случай веднага се 

образува спорангий); 

7) от спорангия се освобождават спори (или всички тип (+), или всички тип (–); 

8) спорите прорастват и дават начало на нов мицел. 

 

За разлика от спорите, получаващи се по безполов начин, зигоспората е предназначена 

не за разпространение на вида, а за “преживяване” в неблагоприятни условия. По тази причина 

при нея има запас от хранителни вещества и дебела защитна обвивка. Разпространението става 

веднага след прорастването на зигоспората, когато се образуват спорангии и започва 

безполовото размножаване. По време на прорастването останалото хаплоидно ядро се дели 

митотично; в резултат на многократно повтарящи се деления се образуват голям брой 

хаплоидни ядра, като всяко от тях дава начало на една спора в спорангия. По тази причина 

всички тези спори принадлежат към един и същи щам. Всички стадии от жизнения цикъл на 

гъбите от отдел Zygomycota е са представени на фиг.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класификация: 

 

отдел Zygomycota 
клас Trichomycetes 

разред Amoebidiales 

разред Asellariales 

разред Eccrinales 

разред Harpellares 

клас Zygomycetes 

разред Amoebidiales 

разред Mortierellales 

разред Dimargaritales 

разред Endogonales 

разред Kickxelariales 

разред Mucorales, 

Фиг.19. Жизнен цикъл на гъби от отдел 

Zygomycota 
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семейство Mucoraceae 

разред Zoopagales 

разред Enthomophthorales 

разред Basidiobolales  

 

Към клас Trichomycetes се отнасят около 150 вида, главно паразити. От клас Zygomycetes са 

известни около 700 вида, предимно спорофити. 

 

Разред Mucorales 

 

Повечето представители на разред Mucorales са сапрофити и се намират в почви. 

Причиняват загниване на плодове. Някои представители са паразити. Спорите им се наричат 

спорангиоспори, като съдържат едно или няколко ядра. Такава спора прораства и дава начало 

на сферичен спорангий, разположен на прав спорангиофор. При някои видове стената на 

спорангия се разтваря при узряване. 

Спорангият при р. Rhizopus прилича на този при р. Mucor, но спорите не са влажни. При 

разкъсване се освобождават “сухи” спори. При Thamnidium спорангият е подобен на този при р. 

Mucor, като се образува на края на спорангиофор, като на малко разстояние преди 

спорангиофора се формират къси разклонения, носещи малки спорангии (спорангиоли), всяка, 

съдържаща само няколко спорангиоспори. Thamnidium, в зависимост от условията (време, 

топлина, влажност), може да образува само спорангии или спорангиоли. 

 

 

 

 

Отдел Ascomycota 
 

Модерната ера в таксономията на аскомицетите започва с публикациите на Nannfeld 

(1932) от Ботаническия институт на Университета в Упсала, Швеция. Определени са 3 големи 

групи аскомицети: 

Plectascales - образуващи клейстотеции; 

Ascohymeniales - образуващи перитеции или апотеции; 

Ascoloculares - образуващи аскострома. 

Последващи изследвания в годините внасят много промени, като през 1951 година 

Muller&Luttrell развиват система за класификация, която се основава на структурата на аскуса и 

плодното тяло (аскокарпа). По тази причина отдел Ascomycota се подразделя на 4 подкласа: 

Plectoscomycetes - образуващи клейстотеции; 

Hymenoascomycetes - перитециални или апотециални форми; 

Loculoascomycetes - форми с аскострома; 

Laboulbenioascomycetes - модифициран аскокарп и липса на хифи. 

 

Видовете плодни тела са показани на фиг. 20 
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Фиг. 20. Плодни тела при Ascomycota 

 

Формата на плодното тяло (фиг.18) е много важна за разпространението на аскоспорите. 

Апотециумът е идеален за разпространение на аскоспорите от въздуха, но асците са незащитени 

по време на развитието си. Перитециумът осигурява известна протекция, но ограничава 

скоростта на разпространение. Клейстотецият защитава много добре асците, но те могат да се 

разпространяват едва след разкъсването му. 

По съвременната класификация на аскомицетите основаване на това групиране е 

предложено от Barr (1983, 1987, 1990) и Erikson & Hawksworth (1993). Тези системи варират по 

различни начини, особено при използване на формалните таксономични категории. 

През последните двадесет години съществува тенденция да се избягва използването на висшите 

таксономични категории, като се набляга на описанието на монофилетичния таксон, поради 

факта, че използваните морфологични характеристики от различни изследователи дават 

различни резултати. Развитието и на молекулярната таксономия и филогенетичните анализи 

доведе до повишаване на възможността да бъде показана връзката между някои разреди. 

Въпреки че този въпрос при аскомицетите не е решен напълно, в някои случаи молекулярните 

изследвания хвърлят нова светлина върху еволюцията на морфологичните характеристики и 

тяхното значение за филогенетичните изследвания. 
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Жизненият цикъл при гъбите от Ascomycota е показан на фиг. 21. 

Половият процес включва продукция на 

хаплоидни аскоспори чрез мейозис на 

диплоидно ядро в аскуса. Повечето 

аскомицети имат безполова спорулация, 

конидиоспорите се образуват на 

специализирани въздушни хифи - 

конидиофори, израстващи от субстрата. 

Половата фаза на аскомицетите се 

нарича “телеоморф”, а безполовата - 

“анаморф”, като концепцията за 

“перфектни” и “имперфектни” гъби е 

изоставена. Често се получават изолати, 

които не могат да бъдат в телеоморфно 

състояние, но тяхната безполова спорулация 

е идентична с известния аскомицет. Такива 

анаморфни изолати се означават с отделно 

биноминално латинско название. Например, 

щамове Eupenicillium brefaldianum, които не 

могат да образуват аскоспори, се наричат 

Penicillium dodgei. Когато телеоморфното и 

анаморфното състояние на гъбата 

присъстват, се използва латинското название 

на телеоморфа. Примери за анаморфно и 

телеоморфно състояние на видове от род 

Aspergillus и род Penicillium са представени 

на фиг. 22 

 

 

телеоморф     анаморф    телеоморф 

Eurotium    Aspergillus    Eupenicillium 

Emericella     Penicillium    Talaromyces 

Aspergillus nidulans     Emericella nidulans 

Aspergillus glaucus    Eurotium herbariorum 

 

Фиг. 22. Анаморфно и телеоморфно състояние на видове от род Aspergillus и род Penicillium 

 

Известни са голям брой сапрофитни и паразитни аскомицети (около 15 000), които имат 

аскокарп. Съществуват около 14 000 вида аскомицети, които живеят в асоциация с фототрофни 

микроорганизми и представляват групата лишеи. Други аскомицети, формално наречени 

Hemiascomycetes, не образуват аскокарп, а образуват самостоятелни асци. Тези аскомицетни 

видове не са многобройни, но включват много важни дрожди. 

Ще бъдат разгледани по-подробно аскомицети, подбрани въз основа на тяхното значение. 

 

Фиг. 21. Жизнен цикъл при отдел Ascomycota 
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Разред Pezizales 

 

Представителите на този разред обикновено образуват техните аскокарпи (често доста 

големи) по повърхността на горска почва и мъртви дървета. Видът Pyronema omphaloides се 

намира по обгорели места и стерилизирана почва в оранжериите. Тя се развива бързо в чиста 

култура на дефинирани хранителни среди, съдържащи захари и минерални соли. Аскоспорите, 

попаднали върху средата, прорастват, като се образува бързо разпространяващ се и 

разклоняващ се мицел от дълги хифи. На фиг.23 е показан подробно жизненият цикъл на тези 

гъби. 

Половото размножаване при Ascomycota започва с формирането на клъстер от мъжката 

структура - тънък антеридиум, и женската структура - приблизително глобуларен аскогониум. 

И двата органа са мултиядрени. Отделните фази на процеса протичат последователно в реда: 

Фаза А) Фузия между хаплоиден аскогон и хаплоиден антеридий чрез формиране на 

трихогина. 

Фаза B) Преминаване на хаплоидни ядра от антеридия през трихогината в аскогона и 

сдвояване на двата типа ядра. 

Фаза С) Формиране на аскогенни хифи на повърхността на аскогона. Сдвоените ядра 

преминават в хифите. 

Фаза D) Образуване на „кукичка” на върха на аскогенната хифа.  

Фаза Е) Разделяне на ядрата в кукичката. Протича митоза в двете сдвоени ядра. 

Образуват се четири ядра (по две от всеки тип). 

Фаза F) Формиране на септа в „кукичката”, която изолира едно ядро от единия тип в 

терминална (ултиматна) клетка. Формиране на втора септа изолираща две ядра (по едно от 

всеки тип) в пенюлтиматна клетка. 

Фаза G) Нуклеарна фузия на хаплоидните ядра и образуване на диплоидно ядро в 

пенюлтиматната клетка, която се удължава и формира тубуларен аскус. Ултиматната клетка, 

носеща хаплоидно ядро от единия тип се приближава към началото на аскогенната хифа, където 

е отделено чрез септата едно хаплоидно ядро от другия тип. Стените между двете клетки се 

стопяват и двете ядра се сдвояват отново. След това започва да се повтарят етапи Е, F и G. Така 

се образуват повече от един аскус. 

Фаза H) Мейотично деление и формиране на 4 хаплоидни ядра в аскуса. 

Фаза I) Митотично делене и формиране на 8 хаплоидни ядра. Образуване на стени около 

ядрата, които асоциират цитоплазмата, като се образуват 8 аскоспори. 

Фаза J) Свободен от спори аскус. 
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Фиг.23 Жизнен цикъл при гъби от отдел Ascomycota 

 

Образуваните асци се разполагат в апотеции, като между тях се разполагат други хифи, 

наречени парафизи, които могат да се разглеждат като спейсери, държащи асците поотделно и 

позволяващи подходящата му ориентация. На върха на аскуса се намира малко капаче 

“оперкулум”, което при узряване се отваря и аскоспорите се изстрелват във въздуха. По такъв 

начин те се разпространяват. 

Важна особеност на мейозата при Ascomycota е, че се получават тетради от 4 ядра. При 

единичен мейозис в единичен аскус се намират 4 или 8 спори. Това позволява извършването на 

тетраден анализ - изолиране и генетично изучаване на четирите рекомбинантни типа, 

формирани при мейозиса на единично хибридно ядро. 

Освен това, при аскомицети с тесен тубуларен аскус ядрата не могат да се разместят, така 

че четирите продукта на мейозиса са представени от четири двойки аскоспори, наредени по 

дължината на аскуса. Такъв подреден тетраден анализ дава информация за това дали два алела 

сегрегират през I или през II мейотично делене. 

При аскомицетите, при които се формират широки аскуси, е възможно ядрата да се 

приплъзват и това пречи на провеждането на подреден тетраден анализ. Възможно е обаче 

провеждане на т.нар. неподреден тетраден анализ, при който осемте спори се култивират 

поотделно без да се прави опит за подреждането им. Това е по-малко трудоемко и дава ценна 

генетична информация. Значителни изследвания са проведени с представители на род 

Ascobolus. Известни са щамовете A. cremelatus, който е самооплождащ се. Щам Ascobolus  

immersus се използва широко за генетични изследвания и е стерилен. Полов процес се получава 

само, ако представители на два mating типа се срещнат. Всеки отделен щам тогава образува 

аскогоний и става оплождане с хифите на другия щам, действащи като антеридии. Получават се 

голям брой аскуси, което позволява да се анализират неподредените тетради. Аскусите на 
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представителите на род Ascobolus и вероятно на повечето представители на Pezizales са 

фототрофни. Те се насочват към светлината с максимален интензитет, като изстрелват спорите 

си по посока на най-малкото съпротивление. Разред Pezizales включва и представители на род 

Morchela. Те растат на дървени подложки и техните плодни тела са ядливи и много скъпи, като 

нарастват до 15 cm височина. Известен успех е постигнат при култивирането на морхелите и 

продукцията на мицел от тях в чиста култура. Получаването на плодни тела засега не е 

успешно. 

Други представители на Pezizales се характеризират с подпочвени плодни тела - т.нар. 

трюфели. Спорите им по всяка вероятност се разпространяват чрез гризачите. Те образуват 

микоризна асоциация. Някои видове, като Tuber melanosporum, се ценят високо в кулинарията. 

За намирането им се обучават специални кучета. Тези гъби правят микоризна асоциация с 

корени на бук и дъб и напоследък има известен успех при целенасочено получаване на такава 

асоциация между Tuber melanosporum и дъбово дърво. 

Разред Sordariales: родове Neurospora, Podospora, Sordaria, Chaetomium 

 Разред Sordariales включва една от най-интензивно изучаваните гъби - Neurospora 

crassa. Тя лесно расте в чисти култури и има дълги хифи, които лесно се разпространяват. 

Срещат се два типа безполова спорулация. Въздушният мицел се състои от големите 

разклонени вериги на макроконидиофорите, продуциращи едри елипсоведни клетки 

наречени макроконидии (фиг. 24B, фиг. 25B, фиг. 26). Макроконидиите съдържат няколко 

ядра. Те са розови, което се дължи на присъствието на каротеноиди, и се образуват в голям 

брой. Макроконидиите лесно се залепват и разпространяват, и попадайки на подходящ 

субстрат веднага прорастват. В лабораторни условия трябва много да се внимава, за да не се 

контаминират други култури, поради големият им брой и бързата скорост на растеж. Освен 

макроконидии се образуват и малки едноядрени микроконидии (фиг. 23С, 24С, фиг. 25), но 

те не прорастват толкова бързо и не преживяват дълго. Вероятната роля на микроконидиите 

е участие в половия процес. 
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Фиг. 24. Безполова спорулация при Ascomycota. А. Образуване на артроспори при 

Ascobolus furfuraceus, чрез отделяне на клетки от въздушна хифа. В. Макроконидии при 

Neorospora crassa. Редувяне на стеснени и изпъкнали участъци във въздушните хифи, 

образуване на септи и отделяне на макроконидии. С. Микроконидии при Neorospora crassa. 

От конидиофора се образуват дребни микроконидии, които формират клъстери. D. 

Конидиофор при Aspergillus nidulans, носещ първични и вторични стеригми. Е. Конидиофор 

при Penicillium expansum, носещ метули и фиалиди, от които се образуват конидии. 

 

 
 

Фиг. 25. Различни типове спори. A – C, Neorospora crassa. A – Аскоспора, съдържаща 

голям брой ядра, най-често 32, резултат от 5 последователни митози. Аскоспорите се 

отделят над налягане и осъществяват разпространението на вида на нови 

местообитания. B – Макроконидия, образуват се голям брой от тях, но съдържат по-

малъко ядра. Макроконидиите се отделят на близко разстояние и най-често причиняват 

контаминации в лабораторни условия. В природата тяхната роля е свързана най-често с 

оплождането на протоперитеция. C – Микроконидии, едноядрени, участват най-вече при 

оплождането. D – F – Aspergillus nidulans D - E – Конидия, образуват се голям брой от тях 

върху конидиофор, отговорни са за разпространението на вида. F – Аскоспори (горен и 

страничен изглед), освобождават се от аскуса и аскокарпа, образуват се в ограничен брой 

спрямо конидиите. 

 

 N. crassa е авто-стерилен вид с два mating типа, означени с А и а. Единичен щам от 

всеки mating тип ще образува протоперитеций, който по същество е многоклетъчен 

аскогоний, носещ трихогини. За да продължи развитието си този протоперитеций и да се 

превърне в перитеций е необходимо до него, съответно до трихогините, да достигне 

микроконидия или макроконидия или плодна тръбица от противоположния mating тип. 

Микро- и макроконидиите и плодна тръбица не са специализирани полови структури. Това 

показва че при този вид е настъпила дегенерация на мъжките полови органи и техните 

функции са поети от по-малко специализирани части на талуса. По трихогина ядрата от 

противоположния mating тип достигат до аскогония и конюгират. Така протоперитеция се 

превръща в зреещ перитеций. В него протичат процесите на образуване на аскус. Като 

резултат се образуват голям брой аскуси. Във всеки аскус протича мейоза и се образуват 8 

аскоспори. Аскусите се удържават през гърлото на перитеция, за да освободят аскоспорите 
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си. Аскусите на Neorospora са тъмни, с дебели стени и могат да преживеят много години. Те 

прорастват само ако техният покой се наруши чрез топлинен шок (60
0
С за 20 мин.) или 

третиране с фурфурал. Образуваните 8 аскоспори се групират в тетради и могат да са 

разпределени по различен начин в аскуса, но 4 са от единия mating тип, а другите 4 са от 

другия тип. Те дават началото на нови талуси от съответния mating тип. По този начин се 

затваря половия цикъл на размножаване при Neorospora crassa. Талуси могат да се 

образуват и по безполов начин при прорастването на микро-или макроконидии. Опростена 

схема на жизнения цикъл на Neorospora crassa е представен на фиг. 26. 

 
 

Фиг. 26. Жизнен цикъл при Neorosopa crassa 

 

Генетични изследвания върху Neorospora crassa, включващи тетраден анализ и 

хромозомно картиране, се провеждат от 1930 г. В края на десетилетието този вид е избран 

от Beadly и Tatum, за да изследват хипотезата, че гените определят продукцията на ензими, 

и че един ген е отговорен за продукцията на един ензим. Те доказват, че див щам Neorospora 

crassa може да бъде култивиран на синтетична среда, съдържаща захари и биотин. 

Конидиите след това били третирани с ренгенови лъчи, кръстосани с див тип култури и 

били изолирани единични аскоспори, с цел получаване на мутанти от единична хаплоидна 

клетка. За някои култури получени по този начин, било установено, че имат изисквания към 

хранителната среда допълнителни към тези на дивия тип. Такъв тип дефицит може да се 

получи при мутация на един ген. Изследванията на поредица от такива мутации, водещи до 

същия хранителен дефицит, се използват за изясняването на биосинтетичните пътища на 
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триптофана и орнитина. По този начин Neorospora crassa играе голяма роля при откритията 

на биохимичната генетика и понастоящем е една от най-интензивно изучаваните гъби. 

При Neorospora crassa, както и при много Ascomycetes се наблюдават хифиални 

анастомози. Ето защо е възможно получаването на хетерокарионен мицел, съдържащ 

генетично различни ядра. Това може да се постигне като се съберат два мутантни щама 

всеки с различен хранителен дефицит, върху среда, която не съдържа и двете хранителни 

вещества. В този случай хетерокариозисът води до появата на щам със селективно 

преимущество в сравнение със родителските щамове. Хетерокариозисът е бил използван 

широко за генетични изследвания, но формирането на хетерокариони чрез хифиални 

анастомози в природата е сравнително рядко явление. Това се дължи на т. нар. вегетативна 

несъвместимост. Изолирането на щамове от природни източници показва много 

несъвместими групи. Формирането на хетерокариони може да стане възможно в групата, но 

не и между групите. 

Neorospora sitophila и Neorospora intermediata приличат на Neorospora crassa по това, 

че са автостерилни и имат аскуси с по 8 аскоспори. Neorospora tetrasperma има, както 

показва и името й, 4 аскоспори във всеки аскус. Всяка аскоспора съдържа по 2 ядра, едното, 

носещо А и друго, носещо а mating тип алел. Това е резултат от прецизния начин, по който 

протича мейозисът и разпределянето на аскоспорите при този вид. Присъствието на двата 

типа А и а алели в една аскоспора дава култура, способна да се самоопложда и да образува 

зрели перитеции. 

Представителете на род Podospora растат върху тревист тор и са тясно свързани с 

Neorospora. При някои видове повтарящата се митоза и последваща мейоза води до 

образуване на голям брой аскоспори в един един аскус. Най-интензивно изучавания вид 

Podospora anserinа прилича на Neorospora tetrasperma и нормално има 4 двуядрени 

аскоспори във всеки аскус, като двете ядра във всяка аскоспора са от двата противоположни 

mating типа. Някои аскуси на Podospora anserinа съдържат както големи бинуклеарни, така 

и малки едноядрени аскоспори. Прорастването на малките аскоспори дава собствено 

стерилни култури. Podospora anserinа не продуцира микроконидии и макроконидии. 

Sordaria (фиг. 27) е друг род, който е тясно свързан с Neorospora и е открит по 

торищата. При самооплождащия се род Sordaria funicola са проведени продължителни 

изследвания върху физиологичния контрол при формирането на перитеции, като са 

получени мутанти, които имат блокирано стъпало на различни етапи от формирането на 

перитеции. Отделянето на аскоспорите и и неговия контрол е проучено в детайли. Всеки 

аскус се удържава през отвора (гърло) на перитециума. След това аскусът се отваря, 

освобождавайки аскоспорите през разрушения връх. Отворът на перитециума е способен да 

се ориентира по отношение на максималното осветяване. Освобождаването на аскоспорите 

се стимулира от топлина, светлина и ниска влажноност и става през деня. Мутанти с 

оцветени аскоспори са използвани за анализ на линейни тетради чрез директно броене на 

спорите и са много ценни при изучаването на генната конверсия. 
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Фиг. 27. Генетични вариации при Ascomycetes. Направена е кръстоска между див тип 

щам с оцветени аскоспори и мутантен щам с бели спори. А, В. Фотомикроскопска снимка и 

рисунка на асци излезли от перитеция на Sordaria fimicola – подредени тетради. С. Аскус от 

Ascobolus immerses. Ширината на аскуса позволява спорите да се плъзгат така че се 

получават разбъркани тетради. D. Осем аскоспори отделени от аскуса. 

 

Друг род Chaetomium е типичен за почви с мъртва растителност. Той продуцира 

целулази, което му позволява да атакува целулозосъдържащи субстрати като причинява 

увреждане на хартия, слама и дърво при влажни условия. Перитециумът няма видим отвор и 

е космат. Аскусите лизират вън перитециума, освобождавайки аскоспорите, които изтичат 

от пиретициума като спорова маса (както изтича паста за зъби). Вероятно се диспергира от 

валежите. 

 

Разреди Ophiostomatales и Clavicepitales 

 

Ophiostoma ulmi (по–рано Ceratocystis ulmi) е член на разреда Ophiostomatales и 

причинява датска болест по листата на бряста. Епидемията, която е обхванала Западна 

Европа през последните няколко десетилетия, се дължи на агресивни щамове, на които 

понастоящем е даден специфичен статус Ophiostoma novo-ulmi. Гъбата продуцира безполови 

спори (конидии) чрез пъпкуване на върха на единични хифиални разклонинея 

(конидиофори). Образуват се на върха от снопчета от такива хифи, известни като синиемии, 

или чрез пъпкуване от хифите, растящи между старите хифи. Самите конидии могат 

самостоятелно да се размножават чрез дрождеподобно пъпкуване. Както при аскусите на 

Chaetomium, аскусите лизират вътре в перитециума, освобождавайки аскспорите. 

Изтичането на спорите от малките перитеции става под формата на гъста капка от спори. 

Тези капки, заедно с конидиите, са вискозни и се разнасят от дърво на дърво от бръмбарчета 

и причиняват инфекция. 

Фунгите, продуциращи ерготови алкалоиди, формират род Claviceps в разред 

Clavicipetales и са паразите по тревите и житните растения. Инфекцията се ограничава в 

овариума на растението ръж, който се пенетрира от хифите на прорастващите аскоспори 
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или конидии. Овариумът се колонизира от хифите, които образуват голям брой кондии на 

повърхността му. Инфектираният овариум продуцира ексудати богати на захари и 

аминокиселини, които се натрупват в кухината и често преливат. Ексудатити поддържат по-

нататъчния растеж на гъбата и привличат насекоми, които се хранят с тях. Конидиите се 

диспергират към други растения чрез контакт, дъждове или насекоми. Спорулацията и 

секрецията на ексудати се прекратява след няколко седмици и инфектираният овариум се 

превръща в твърда черна маса от хифи, наречена склероций (фиг. 28). Склероциите са 

способни да преживяват дълго и са широко разпространени сред всички гъби. Те попадат в 

земята през есента и преживяват зимата. В ранното лято се образуват едно или няколко 

плодни тела и върху тях се образуват голям брой перитеции. Развиват се дълги, 

иглоподобни аскоспори, освобождават се във въздуха, разпръскват се в атмосферата и 

инициират свежата сезонна инфекция. 

 
Гъбите от род Claviceps са известни от векове като ерготови. Ерголиновото ядро се състои 

от триптофан и мевалонова киселина. Най-простите ерготови алкалоиди са клавиновите 

алкалоиди, като елимоклавин. Те се продуцират в големи количества от Claviceps fusiformis и 

въпреки че те самите не се използват в медицината, са прекурсори за химичната синтеза на 

други полезни алкалоиди. Лизергиновата киселина и нейни амиди се продуцират от Claviceps 

paspali. Те самите не се използват, но служат за получаване чрез химична синтеза на по-

комплексни алкалоиди. Един синтетичен дериват на лизергиновата киселина (L-A-диетиламид) 

– LSD, е халюциноген. 

С терапевтично значение е пропаноламидът на лизергиновата киселина, който се 

продуцира от Claviceps purpurea. Този микроорганизъм продуцира поредица от пептидни 

деривати на лизергиновата киселина, включително такива с медицинско значение – ерготамин, 

ергометрин, влияещи върху утеруса, при мигрена и т.н. 

Терапевтично приложение имат ерготни алкалоиди, които сега се получават в голям 

мащаб чрез ферменационната индустрия. 

 

Разред Eurotiales, родове Aspergillus, Penicillium и техните телеоморфни форми 

 

Членовете на разред Eurotiales образуват своите аскуси в клейстотеции 

(приблизително сферични затворени аскокарпи). Стената на аскусите лизира, 

освобождавайки аскоспорите (фиг. 25F). в аскокарпалната кухина. В крайна сметка 

Фиг. 28. Мораво рогче при ръж. Овариумът при 

ръжта (Secale cereale) е инфектиран от Claviceps 

purpurea и вместо зърна са се образували склероции. 

Зърна заразени с мораво рогче могат да бъдат силно 

токсични, но посеви от ръж могат да бъдат заразени с 

Claviceps purpurea умишлено с цел продукция на мораво 

рогче като източник на активна субстанция за 

фармацевтичната промишленост. Днес главен 

източник на алкалоиди от мораво рогче е 

ферментационната промишленост. 
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аскокарпът се разкъсва, но няма специален механизъм за разпространение на аскоспорите. 

Eurotiales са интересни, тъй като тяхното някой родове притежават и анаморфно състояние. 

Някои телеморфни рода, включително Eurotium и Emericella, имат своя анаморфен статус в 

род Aspergillus и телеморфните родове Eupenicillium и Talaromyces в род Penicillium. 

Телеморфно състояние не е било открито за много видове от р. Aspergillus и р. Penicillium, 

но те също са рядкост при видовете, където наистина се срещат. Означенията Aspergillus и 

Penicillium са много по-широко използване, отколкото на кореспондиращите телеморфни 

родове. 

Наименованието Aspergillus произлиза от латинската дума аspergillus “върка за 

разпръсване на светена вода” и се отнася за появата на зрели конидиофори, които са начин 

за безполово спорулиране на рода. Конидиофорът (фиг. 24D) израства перпендикулярно от 

субстратната хифа и на неговия връх се развива везикула. От тази везикула се образуват 

голям брой къси хифи, носещи конидии (фиг. 25E). Хифите, които в действителност носят 

конидиите се наричат фиалиди, а хифите, които носят фиалидите, се наричат метули. Някои 

автори наречат хифите, които възникват директно от везикулата, първични стеригми, 

независимо дали те носят конидии или втора мрежа от хифи, а втората мрежа от хифи, ако 

има такава – вторични стеригми. Конидиите, които се образуват на фиалидите, не се отделят 

веднага, така че е възможно формирането на верижка от конидии. Образуват се голям брой 

такива верижки от конидии, израстващи от везикулата и имащи вид на лейка. В зрял вид те 

се сепарират веднага и се диспергират във въздушното пространство. Aspergillus са 

толерантни към ниската водна активност, като са способни да растат на субстрати с висок 

осмотичен потенциал и да спорулират в атмосфера на ниска относителна влажност. 

Aspergillus се разделят на подвидове и секции, често наричани групи. Всяка група се 

нарича на един от най-добре известните видове вътре в нея. Отнасянето на изолата към една 

група обикновено е лесно, но определянето на точния вид е трудно. 

Някои групи имат голямо практическо значение, но групата на Aspergillus nidulans 

представлява интерес, тъй като вида Aspergillus nidulans (за спорулация виж фиг. 24, 25D-E) 

има важна роля при развитието на генетиката. Като обичаен почвен организъм той образува 

клейстотеции (често наричани перитеции от генетиците) на базата на тяхната морфология и 

чийто телеоморф е означен като Emericella nidulans. Той е използван от Pоntecorvo, за да 

направи генетичен анализ на самооплождащ се организъм. Мутагенното третиране на 

единичен изолат води до щамове с поредица от хранителни дефицити и поставени заедно на 

минимална среда се получава бързо формиране на хетерокарион. Изследването на 

поколението на този хетерокариони показва, че става рекомбинация по време на мейозиса и 

че трябва да се получат свързващи данни. 

Aspergillus glaucus (телеоморф Eurotium herbariorum) и други членове на групата на 

Aspergillus glaucus са изключение дори сред групата на Aspergillus по отношение на тяхната 

толерантност към водната активност. Това ги прави важни агенти при биоповреждането, тъй 

като атакуват храни, като конфитюри например, които имат високо захарно съдържание, и 

продукти като текстил и кожи, дори при средно влажни условия. 

Aspergillus restrictus група също има ниски изисквания към активността на водата и във 

влажните тропици уврежда камерите и лещите на микроскопите, живеейки на следи от 

органични материали и продуцирайки киселини, които повреждат стъклото. 

Aspergillus niger от дълго време представлява интерес за ферментационната индустрия 

като продуцент на лимонена киселина за безалкохолни напитки, а напоследък и при 

получаването на ензими. 

Aspergillus oryzae и други членове на важната Aspergillus flavus - oryzae група играят 

важна роля при приготвянето на много ориенталски храни и напитки. От друга страна, 
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някои щамове Aspergillus flavus могат да атакуват съхранявани ядки и други храни, 

контаминирайки ги с афлатоксин – високотоксичен и канцерогенен микотоксин. Членовете 

на Aspergillus fumigatus са сериозни патогени по птиците и рядко за хората, причинявайки 

белодробни асперилгилози. Различни други видове могат да причиняват инфекция на 

индивиди с понижен имунен отговор и вдишването на спори от Aspergillus трябва да се 

избягва, дори да не предизвикат инфекция, могат да причинят алергични състояния. 

Род Penicillium e с почти същото значение, както и Aspergillus. Името му произлиза от 

латински – penicillus (четка за рисуване) и се дължи на разклонените конидиофори (фиг. 

23E), върху които се създават верижки от конидии. Таксономично това е много труден род, 

видовете могат да се различават по неуловими и често вариращи разлики в детайлите на 

половото спорулиране. При някои видове конидиите се образуват на фиалиди, които 

възникват на върха на конидиофор. При други – конидиофорът носи метула, на която се 

образуват фиалиди, а при някои самият конидиофор може да се разклонява до различна 

степен преди да се образува метулата. При някои видове разклоняването е симетрично, при 

други – неправилно. Спорите, както при Aspergillus, са хидрофобни, трудно се мокрят, по-

лесно се диспергират във въздуха. Много членове на вида са важни при биоувреждането, 

особено при условия на ниска влажност. Много видове имат отношение към развалянета на 

храните. 

Penicillium oligitatum атакува цитросовите растения. Той образува етилен, който 

предизвиква зреене и прави плодовете по-податливи на атака. Накрая плодът се покрива с 

маса от маслинено зелени конидии и се уврежда. 

Penicillium italicum причинява също увреждания на цитрусовите плодове и образува 

синьо-зелени конидии. 

Penicillium expansum причинява гниене на ябълките. Конидиофорите на Penicillium 

italicum и Penicillium expansum могат да се прилепват един до друг и да образуват синемии 

(synnemma), тенденция достигаща значително развитие при Penicillium claviforme, който 

образува високо диференцирани синемии. 

Някои видове са полезни за човека. 

Penicillium cammebertii и Penicillium roquefortii играят роля при зреенето на мекото и 

синьо сирене. Най-голямото значениена род Penicillium е получаването на първия клинично 

използван антибиотик – пеницилин (Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum). 

 

Класификация: 

отдел Ascomycota 

подотдел Taphrinomycotina 

 клас Neolectomycetes  

  разред Neolectiales 

 клас Pneumocystidomycetes 

  разред Pneumocystiales  

 клас Schizosaccharomycetes 

  разред Schizosacchariales 

 клас Taphrinomycetes  

  разред Taphrinales 

подотдел Saccharomycotina 

 клас Saccharomycetes  

  разред Saccharomycetales 



 46 

подотдел Pezizomycotina  

 клас Arthtoniomycetes  

  разред Arthroniales  

 клас Chaetothyriomycetes  

  разред Chaetothyriales  

 клас Dothidiomycetes  

  разред Capnodiales  

  разред Dothidiales  

  разред Hysteriales  

  разред Myriangiales  

  разред Patellariales  

  разред Pleosporales  

 клас Eurotiomycetes  

  разред Eurotiales  

р. Aspergillus – А. niger, А. restrictus, А. flavus, А. fumigatus 

р. Penicillium – P. oligitatum, P. italicum, P. expansum, P. claviforme 

  разред Onygeniales 

клас Lecanoromycetes  

  разред Agyriales  

  разред Gyalectiales  

  разред Lecanorales  

  разред Lichinales  

  разред Pertusariales  

 клас Leotiomycetes  

  разред Cyttariales  

  разред Erisiphales  

  разред Heliotiales  

  разред Rhytismatales  

  разред Thelebolales  

 клас Orbiliomycetes  

  разред Orbiliales  

 клас Pezizomycetes  

  разред Pezizales 

р. Pyronema – Pyronema omphaloides (confluens) 

р. Ascobolus – Ascobolus cremelatus, Ascobolus immerses, Ascobolus furfuraceus 

р. Morchella 

р. Truffels – Tuber melanosporum 

 клас Sordariaomycetes  

  разред Halosphaeriales  

  разред Hypocreales  

  разред Microascales  

  разред Boliniales 

  разред Diaporthales  

  разред Ophiostomatales 

р. Ochiostoma – Ochiostoma ulmi (Ochiostoma novo ulmi) 

  разред Sordariales  

р. Neurospora – Neurospora crassa, Neurospora sitophila, Neurospora 

intermediata, Neurospora tetrasperma 
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р. Podospora – Podospora aucerina 

р. Sordaria – Sordaria funicola 

р. Chaetomium 

разред Clavicipitales 

р. Claviceps – Claviceps purpurea, Claviceps paspali 

разред Xylariales 

 клас Laboulbeniomycetes  

  разред Laboulbeniales  

  

 

 

ОТДЕЛ BASIDIOMYCOTA 
 

Членовете на подразреда Basidiomycotina на отдел Basidiomycota, са тези фунги, при които 

половият процес включва продукцията на хаплоидни базидиоспори, образувани върху 

базидиум, в който хаплоидното ядро претърпява митозис. Те са важна група с около 16 000 

известни вида. Повечето от известните фунги по полетата и дърветата са базидиомицети. На 

микроскопско ниво има две отличителни черти, които характеризират базидиомицетите и са 

много разпространени в тази  група. 

Една от тези черти е присъствието на т. нар. затягаща връзка “clamp connection”, 

свързваща съседните клетки от хифите и осигуряваща поддържането на дикарионно състояние. 

Този механизъм е открит при представители от всички групи на отдел Basidiomycota, макар и не 

при всички видове, и функционира по време на деленето на ядрата. Когато двуядрената  клетка 

е готова за делене, се формира къс издатък - clamp connection – между двете ядра a и b и 

започва да образува кукичка, като ядро b преминава в тази кукичка. Двете ядра се делят 

едновременно като родителското ядро b остава в кукичката, а дъщерното b
1
 преминава в 

клетката в близост до дъщерното ядро а
1
. Кукичката вече е напълно формирана и със свободния 

си край докосва стената на клетката като по този начин образува “мостче”, по което 

родителското ядро b, намирало се в кукичката преминава в срещуположния край на клетката. 

След това се образуват две септи – едната отделя кукичката от мястото на нейното създаване и 

друга вертикална под “мостчето”. Така родителската клетка се разделя на две дъщерни клетки 

със ядра а и b в едната и а
1
 и b

1
. Формирането на clamp connection е представено на фиг. 29. 
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Другата характерна черта е, че базидиоспорите, по начин на разпространение, обичайно  

са “балистоспори”, т.е. освобождават се активно от базидиума (фиг. 30).  

 
Фиг. 30. Отделяне на балистоспори. Спората и стеригмата, на която се разполага са 

нарисувани с точки. А. Капка течност нараства върху хигроскопичната издутина в близост до 

основата на спората. Това е възможно тъй като участъкът разположен в непосредствена 

близост до издутината е хидрофобен и възпрепятства разнасянето на вода от издутината, 

като по този начин позволява капката да нараства. Друга част от споровата повърхност е 

лесно овлажняема или вече влажна, и там се осъществява кондензация. След няколко секунди 

уголемената капка осъществява контакт с влажната или овлажняващата се област на 

спората на мястото Х. В. Капката облива спората осигурявайки й тласък както е показано 

със стрелката, с цел изстрелване на спората. 

 

Фиг. 29. Диаграма, показваща как се запазва 

дикарионния стадии чрез „clamp connection”. А. 

Дикарионна хифа с две ядра от различен mating 

тип. В. Развитие на обратно растящо 

разклонение, в което преминава едно от ядрата. 

C. Протича синхронно делене на двете ядра и едно 

от дъщерните ядра в късото разклонение се 

връща в главната хифа. D. Образуват се септа 

между дъщерните ядра, произлизащи от това в 

главната хифа и друга септа, отделяща 

второстепенното разклонение от главната хифа. 

E. Върхът на второстепенното разклонение се 

слива с главната хифа като по този начин се 

осъществява „clamp connection” типична за 

базидиомитетния дикарион, и ядрото от 

второстепенното разклонение преминава в 

главната хифа. Образува се нова клетка с две ядра 

от различен mating тип и връхна клетка също с 

две ядра от различен mating тип. По този начин се 

запазва дикарионния стадии. F. Илюстрация на 

резултата от деленето на ядрата на хифата 

показана на рисунка А., но без образуването на 

„clamp connection”. Наблюдава се връщане към 

монокарионен стадий. 
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Базидиумът води началото си от двуклетъчна хифа и е отделен от останалата част на 

хифата чрез септа, около която обикновено се наблюдава clamp connection. Първоначално той е 

малък и удължен, но скоро започва да се уголемява и разширява. Докато се осъществяват тези 

външни промени, в младия базидиум двете ядра се сливат (кариогамия) и образуваната зигота 

се дели мейотично като дава началото на четири хаплоидни ядра. В същото време четири 

стеригми израстват в горната част на младия базидиум и техните връхчета се уголемяват и 

закръглят като дават началото на базидиоспори. Четирите ядра преминават през стеригмите и 

попадат в младите базидиоспори, които завършват своето развитие като едноклетъчни, 

хаплоидни клетки. 

На фиг. 31 са представени отделните етапи при формирането на базидия. 

 

 

 
     A                         B                            C                                D                                    E 
 

Фиг. 31. Формиране на базидии. A – пробазидиум с две хаплоидни ядра; B – Сливане на 

ядрата и образуване на едно диплоидно ядро; C – протича процес на мейоза; D – формиране на 

стеригми; E – формиране на базидиоспори. 

 

Класификацията на базидиомицетите е спорна. Традиционно са възприети 4 големи групи. 

Две от тях са Hymenomycetes и Gasteromycetes, които, с няколко изключения, са макрофунги, 

паразити по растенията. 

Hymenomycetes, от които са известни 8 000 вида, имат химениум, като голяма част от 

базидия е разположен по такъв начин, че болшинството базидиоспори могат да се 

разпространяват ефективно във въздуха по активен начин. 

Gasteromycetes с около 1000 вида имат базидиоспори, които не се разпространяват 

активно. Те имат голямо разнообразие от продни тела и начини на дисперсия. Единствената 

обща черта при тях е, че нямат балистоспори и че групата е съставена изкуствено. 

Съвременно схващане е, че те не трябва формално да се третират като отделна група и че 

в рамките на оттдел Basidiomycota трябва да се считат 3 подотдела: 

1) Basidiomycotina– базидиомицетните макрофунги и тясно свързаните форми; 

2) Ustilagomycotina – с единствен разред Ustilaginales или главни; 

3) Teliomycotina – с единствен разред Uredinales или ръжди. 

 

 

Класификация: 

 

Подотдел Teliomycotina  
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 Клас Teliomycetes 

  Разред Uredinales  

  Разред Platygloeales 

  Разред Attractiellales 

  Разред Septobasidiales 

  Разред Exobasidiales 

 

Подотдел Ustilagomycotina 

 Клас Ustilagomycetes 

  Разред Ustilaginales 

  Разред Tilletiales 

 

Подотдел Basidiomycotina 

 Клас Heterobasidiomycetes 

  Разред Ceratobasidiales 

  Разред Tullasnellales 

  Разред Dacryomycetales 

  Разред Auriculariales 

  Разред Tremellales 

Клас Homobasidiomycetes 

  Разред Gomphales 

  Разред Phallales 

  Разред Geastrales 

  Разред Cantharellales 

  Разред Botryobasidiales 

  Разред Hericialles 

  Разред Gloecystidiales 

  Разред Hyphodermatales 

  Разред Hymenochaetales 

  Разред Phaelales 

  Разред Fomitopsidiales 

  Разред Bjerkanderales 

  Разред Lachnocladiales 

  Разред Thelephorales 

  Разред Boletales 

  Разред Tricholomatales 

  Разред Cortinariales 

  Разред Strophariales 

  Разред Polyporales 

  Разред Agaricales 

  Разред Nidulariales   

 

 

Клас Ustilagomycetes и разред Ustilaginales (главни) 

Ustilagoomycetes са клас с единичен разред – Ustilaginales или главни, са важни 

растителни патогени. Главните, от които са известни около 1000 вида, са биотрофни патогени 

по цветни растения и причиняват икономически важни заболявания по житните растения. 

Образуват се маси от черни саждеподобни спори, откъдето идва и популярното име главни. 
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Цветът е най-податливата на инфекции част от растението, така че главните могат да причинят 

загуба на семена, например при житните растения. Главнята по царевицата Ustilago maydis води 

до образуване на подутина (хипертрофирана тъкан по гостоприемника, съдържаща мицела на 

гъбата), която замества ядливите зърна в царевичния кочан. 

Подутините образувани от Ustilago maydis върху зърната на царевицата се отварят чрез 

разчупване през есента и по този начин се освобождават зрелите спори. Те са едноядрени, 

диплоидни и са известни като телиоспори. Тези спори, продуцирани от зрелите царевични 

кочани се диспергира и така преживяват зимата. 

Тъй като зрелите телиоспори са диплоидни, те представляват стадий, сравним с базидиите 

при Basidiomycetes. При попадане в благоприятни условия, в прорастващата спора протича 

мейозис, в резултат на което се образува промицелиум от 4 хаплоидни клетки. Всяка от тези 

клетки се дели митотично и образува пъпка (споридиум), която е еквивалентна на 

базидиоспората. Клетките на промицелиума мога да претърпят повторно митотично делене и 

чрез последващо пъпкуване да образуват споридии, които се образуват от промицелиума чрез 

пъпкуване. Хаплоидните споридии могат да прорастнат веднага върху прости хранителни 

среди, като образуват чисти култури от дрождеподобни клетки в компактни колонии върху 

агара. Два генетични фактора – А и В определят mating типа. 

В локус А се намират само два алела (а1 и а2). Фузия между две хаплоидни споридия се 

осъществява само ако се различават в локус А. Всеки от А алелите (а1 и а2) има по два региона. 

Единият регион отговаря за дифузния хормон, който привлича конюгационната тръба, която 

прораства от съседната хаплоидна клетка на споридия от противополжния mating тип. Така, при 

наличието на две съвместими хаплоидни клетки, близки една до друга, конюгационната тръба 

преминава от едната в другата и се получава фузия. 

В локус В се намират около 30 различни алела. Ustilago maydis с два алала за един mating 

тип локус и много за втория, е пример за това какво представлява модифицирана тетраполарна 

инкомпатибилност. Тъй като mating типа се контролира от 2 генетични фактора, при 

прорастването на една телиоспора по време на мейозиса могат да се получат 4 различни mating 

типа споридия. 

Развитието на дикарионен мицел и растеж в гостоприемника се получава, само ако е 

протекла фузия (соматогамия) между хаплоидни споридии, носещи различни mating фактори. 

Сливане може да се проведе на агарова среда, но опитите да се култивира дикарионна мицелна 

фаза в чиста култура имат ограничен успех. След соматогамия на споридии от различни mating 

типове се получава дикарионнен мицел, които расте в гостоприемника, разклонява хифите си на 

повърхността на растението, където продуцира дикарионни конидии (млади телеоспори), които 

инициират по-нататъчна инфекция. В тези млади телеоспори в по-късен етап протича 

кариогамия и се образуват зрели телеоспори като по този начин се затваря жизненият цикъл на 

Ustilago maydis. Опростена схема на жизниния цикъл на Ustilago maydis е представена на 

фиг.31. 
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Фиг. 32. Жизнен цикъл на представители на клас Ustomycetes 

 

Друг значително добре изследван вид е Ustilago violaceae. Той поразява Caryophyllaceae 

(карамфилови). Инфектирането води до образуване на брандиспори на мястото на полена. 

Двата гостоприемника Silene dioica и Silene alba имат отделно женски и мъжки растения. 

Инфектирането на женските растения води до частично подтискане на женската част на цветето 

и продукцията на антеридии, в които брандиспорите се развиват. Ustilago violaceae има 

еднофакторна mating система с два алела а1 и а2. Това е по-характерно за Ustilaginales, 

отколкото за бифакторната система на Ustilago maydis. За първи път контакт, осъществяван чрез 

дълги протеинови нишки, продуцирани от двата mating типа и видими само чрез електронен 

микроскоп е установен при Ustilago violaceae. 

 

Клас Teliomycetes и разред Uredinales (ръжди) 

Телиомицетите са клас с един разред Uredinales или ръжди, така наречени поради 

ръждиво-оцветената маса спори, продуцирани върху растенията, които те инфектират. Всички 

те са паразити, атакуващи папрати, иглолистни растения и особено цъфтящите растения. Някои 

от тях, като Puccinia graminis (фиг. 33), която атакува житните растения и тревите, имат важно 

икономическо значение. Жизнения цикъл на Puccinia graminis, е добре изучен. Диплоидното 

състояние – телиоспора, се образува през есента върху житните растения и така преживявя 

зимата в стърнищата. През пролетта в двуядрената телеоспора протича кариогамия, в резултат 

на което се получава диплоидна спора. В нея протича мейоза и новите 4 хаплоидни ядра дават 

началото на промицел подобно на този при главните. От промицела се образуват 4 

базидиоспори върху стеригми. Те са от два mating типа, означени като (+) и (-). Тези 

базидиоспори се освобождават активно, но те не могат да заразят пак житните растения, а 

инфектират втория гостоприемник – киселия трън, където се образува хаплоиден монокарионен 

мицел. Няколко дни след инфектирането, на горната повърхност на листата на киселия трън се 

образуват подутини – спермогонии. Всеки спермогонии съдържа голям брой спермациофори, 

които продуцират зрели спермации. Всеки спермации носи + или – фактора в зависимост от 
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мицела, от който произлиза. Те се отделят в малки капчици нектар на отвора на спермогония. 

Сред спермациофорите се образуват и голям брои парафизи. Мицелът образува и т. нар. 

рецептивни хифи, със същия генетичен материал както е и съотвентия спермации. Тези 

рецесивни хифи са доста дълги и излизат от спермогония през неговата остиола. Парафизите от 

спермогония могат да се превърнат също в рецептивни хифи. Оплождането протича с участието 

на насекоми, които привлечени от сладкия нектар на спермогония, кацат отгоре и по тях 

полепват спермации. При прелитането си насекомите ги пренасят до следващия спермогонии. 

При попадането на + спермии върху – рецептивна хифа или на – спермии върху + рецептивна 

хифа, съдържимото на спермия преминава в рецептивата хифа през пора образувана на мястото 

на контакт. В същото време, когато на горната повърхност на листа се образува спермогония, в 

долната част на листа се образува струпване от хифи, наречени проаеций. Ядрото на спермация 

преминава през рецептивната хифа и достига до клетките на проаеция, като по този начин те се 

превръщат в двуядрени. 

Дикариотизацията е последвана от формирането на аеций и аециоспори. Аеция е 

разположен по долната повърхност на листата на киселия трън. Аециоспорите са двуядрени и 

са подредени във верижки. Те се разпространяват от вятъра и при попадане в благоприятни 

условия прорастват. При прорастването, ако аециоспората е попаднала на житно растение, от 

нея се развива двуядрен мицел. Ако не е попаднала на житно растение, спората прораства и се 

развива до изчерпване на запасните си вещества, след което загива. Ето защо аециоспорите, 

продуцирани от киселия трън могат да инфектират само първоначалния гостоприемник – житно 

растение. 

Скоро след инфектирането на житното растение, двуядрения мицел образува група от 

клетки – уредиум, който образува уредиоспори върху стълбчета. Уредоспорите са двуядрени, 

удължени, жълтеникави и шипчести. Налягането от образуването на уредоспорите, причинява 

разкъсване на епидермиса на листа на гостоприемника и се наблюдава изливането на 

червеникаво-ръждива маса от уредоспори. От тук тази група получава и името си. 

Уредоспорите заразяват нови растения през целия вегетативен сезон като образуват нов 

двуядрен мицел и нови уредоспори. Този цикъл си повтаря многократно. По времето на 

узряване на зърното на пшеницата, уредиумът започва да образува телеоспори. С напредването 

на сезона на зреене на пшеницата, уредиума продуцира все повече телеоспори и все по-малко 

уредоспори, докато накрая започне да отделя само телиоспори. Така той се превръща в телиум 

(продуцира телиоспрори), а червеникавата маса от уредоспори преминава в черна маса от 

телеоспори. Телеоспрорите също са двуядрени. Те преживяват зимата и напролет в тях протича 

кариогамия, като с това се затваря цикъла на развите на Puccinia graminis. Опростена схема е 

представена на фиг. 33. 
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Фиг. 33. Жизнен цикъл на Puccinia graminis 

 

Някои ръжди имат по-малко комплексен жизнен цикъл само с един гостоприемник. Около 

30 вида ръжди са култивирани в чисти култури, въпреки че растежът в такива условия е много 

слаб. 

 

 

 

 

 Отдел Deuteromycota 
 

Членовете на отдел Deuteromycota, са наричани по-рано Fungi imperfecti или имперфектни 

гъби. Имперфектността се изразява в отсъствието на какъвто и да е полов цикъл. Не всички 

фунги обаче, които перманентно са анаморфни, се отнасят към отдел Deuteromycota. Повечето 

фунги, класифицирани като Deuteromycota, вероятно са произлезли от Ascomycota чрез загуба 

на полов процес, въпреки че сред тях има и анаморфни Basidiomycota. Освен това, ако при 

даден вид бъде установен полов процес, в зависимост от типът на образуваните мейоспори, той 

таксономично бива отнасян към отдел Ascomycota или отдел Basidiomycota. 

Представителите на отдел Deuteromycota се размножават само безполово. Ето защо най-

съществен морфологичен признак е формата на колониата, мицелът, строежът на 

конидиеносците и формата на конидиите. Колонията може да бъде с различни размери, да има 
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или да няма радиално/концентрично набраздяване. Мицелът от своя страна може да бъде 

просто (моноподиално), симподиално (дихотомно) разклонен (фиг.6), да бъде оцветен в 

определен цвят, да бъде високо издигнат над субстрата или не. Към елементите на 

морфологията на конидиеносците се отнася и степента им на отдиференциране от мицела, 

разклонения на конидиеносците, специфична форма на връхната клетка на конидия, наличие на 

фиалиди и стеригми и др. 

Най-съществен елемент в морфологията на конидиите на деутеромицетите е начинът  на 

тяхното образуване (артоспори, бластоспори, фиалоспори) и дължинтаа на конидиалната 

верижка. Съществени особености са и формата, размера и цвета на конидиите, наличие на 

придатъци към външната обвивка, броят на преградите (септите) и др. 

В зависимост от наличието или липсата на септи в клетките на конидиоспорите се 

различават следните няколко типа: 

 

Несептирани: амероспора -  сферична, яйцевидна, цилиндрична  

               алантоспора – бобовидна 

   Септирани: дидимоспора – продълговата до яйцевидна, една септа 

фрагмоспора - продълговата, напречно септирана два и повече пъти  

диктиоспора – яйцевидна до издължена, септирана 

хеликоспора -  спирална конидия, септирана или несептирана 

сколекоспора -  нишковидна конидия, септирана и несептирана 

стауроспора -  звездовидна, септирана конидия 

 

Освен това, когато спората и тъмно оцветена тя се нарича още фаоспора, а  котаго е 

безцветна – хиалоспора. 

 

Конициофорите на преставителите на отдел Deuteromycota могат да образуват различни 

структури. Типът на тези образувания също е важен таксономиченбелег при определянео на 

вида. Установени са 5 типа групиране на конидиофорите: 

свободни конидиофори (не образуват структури), 

спородохии – малка структура, образувана върху гостоприемника, конидиофорите са 

свързани само в началната си точка,  

синемии – конидиофорите са прилепени един към друг в долната си половина, 

безполови плодни тела (конидиоми) –  

пикнидии –има  глобуларна или крушовидна форма, конидиофорите са разположени във 

вътрешността му и са свободни, образуваните спори се наричат още пикнидиоспори, и  

ацервули – конидиофорите са свободни един от друг, но са разположени под епидермиса  

на гостоприемника. 

 

Както вече бе споменато, представителите на отдел Deuteromycota се размножават само 

безполово. При тях обаче еволюционния смисъл на половия процес е поета от т. нар. 

парасексуален цикъл (виж Парасексуален цикъл, при Жизнен цикъл при гъби). Той осигурява 

образуването на хетерокарион и последваща рекомбинация на генетичия материал. 

 

Към отдел Deuteromycota се отнасят около 17 000 вида. Обичайно се разпознават три 

класа: Hyphomycetes, Coelomycetes и Agonomicetales. Представители на отдели, кито се 

разножават чрез пъпкуване (дрожди), някой автори отнасят съм клас Hyphomycetes, докато 

други и отделят в отделен клас Blastomycetes. 
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Класификация: 

 

Отдел Deuteromycota 
клас Blastomycetes 

разред Sporobolomycetales 

разред Cryptococcales 

клас Hyphomycetes 

разред Moniliales 

разред Stilbelalles 

разред Tuberculariales 

клас Coelomycetes 

разред Melanconiales 

разред Sphaeropsidales 

клас Agonomycetales 

 

Клас Blastomycetes 

Към този разред се отнасят предимно дрожди. Понякога образуват образуват псевдомицел.  

Истински мицел липсва или е слабо развит. Безполовото размножаване се осъществява чрез 

пъпкуване. 

р. Sporobolomyces, р. Rhodotorula 

 

Клас Hyphomycetes 

Известни са около 9 000 вида от клас Hyphomycetes. Мицелът е добре развит, пъпкуване не 

се наблюдава. Конидиофорите не са разположени в плодни тела. Повечето Hyphomycetes носят 

конидии или на отделни конидиофори, или някои конидиофори се слепват като образуват 

синемии или спородохии. Формата на спорите и начинът, по които те се нареждат върху 

конидиофорите, широко се използват при класификацията. Hyphomycetes обитават предимно 

почвата и много от тях са растителни патогени, агенти в биоповреждането и ферментационните 

технологии. Тяхната точна идентификация е също от значение и съществува обширна 

литература върху таксономичния статус на родовете от този клас.  

р. Sclerotium, р. Alternaria 

 

Клас Coelomycetes 

Известни са около 8 000 вида и много от тях инфектират растенията. Coelomycetes се 

различават от хифомицетите чрез продукцията на конидиофори и конидии в безполови плодни 

тела (конидиоми) – ацервули и пикнидии. Класификацията на Coelomycetes се основава главно 

на формата на конидиата и конидиома, докато при Hyphomycetes се използват и детайли от 

развитието на конидиофора и конидиата. 

р. Colletotrichum, р. Phoma, р. Septoria 

 

Клас Agonomycetales 

Членовете на този клас не образуват спори, т.е. мицелът е стерилен. Ето защо при 

идентификацията на тези видове от съществено значение са наличието или липсата на 

склероции – глобуларна структур,а изградена от стерилни хифи. Склероцият представлява 

„почиваща” форма на вида, от която при благоприятни условия се образува нов мицел или 

размножителни органи. Мицелът на някои от видовете в този клас притежават специфични 

особености, които се използват при тяхната идентификация. Например хифите на р. Rhyzoctonia 

са свързани една с друга чрез перпендикулярни разклонения и наподобяват мрежа. 
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ЦАРСТВО   FUNGI 

Отдел Ascomycota Отдел Basidiomycota Отдел Deuteromycota  

подотдел Taphrinomycotina* подотдел Ustilagomycotina* подотдел Deuteromycotina* 

клас Schizosaccharomycetes клас Ustilagomycetes клас Blastomycetes 

семейство Schizosaccharomycetaceae разред Ustilaginales разред Sporobolomycetales 

род Schizosaccharomyces семейство Filobasidiaceae род Sporobolomyces 

подотдел Saccharomycotina семейство Teliospora forming 

yeasts 

разред Cryptococcales 

клас Saccharomycetes клас Teliomycetes семейство Cryptococcaceae 

разред Saccharomycetales разред Tremellares род Rhodotorula 

семейство Saccaromycetaceae семейство Sirobasidiaceae  

род Saccharomyces семейство Tremellaceae  

род Coccidiascus   

род Metschnikowia   

род Nematospora   

род Pichia   

род Nadsonia   

род Lypomyces   

род Dipodascus   

 

*Показано е разпределението на дрождите в основните класификационни единици на царство 

Fungi. 
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Изолиране и поддържане на дрождеви култури 

 
 

Дрождите са широко разпространени в природата и се изолират от различни сухоземни 

и морски местообитания. Някои дрожди в по-голяма или по-малка степен са повсеместно 

разпространени, а други са ограничени в специфични местообитания. Дрождите рядко се 

срещат в отсъствието на плесенни гъби или бактерии. Разработени са техники за обогатяване 

и за изолиране на среди, които обезпечават развитието на дрожди, подтискайки растежа на 

плесените и бактериите. Като селективни фактори могат да бъдат използвани ниски pH 

стойности и водни потенциални, които подтискат или забавят бактериалния растеж. 

Антибиотиците също се използват или за подтискане, или за забавяне на бактериалния 

растеж. Фунгистатиците трябва да бъдат използвани с повишено внимание, тъй като подобни 

съединения също могат да подтискат някои дрожди. 

Тъй като по-голямата част от дрождите са мезофили, за получаване на обогатена 

култура се прилага инкубиране при 20-28°С. За изолация на психрофили обикновено се 

провежда култивиране при температури под 4-15°С. Когато изолираните дрожди са от 

топлокръвни източници, се изискват по-високи температури за изолация (30-37°С). 

 

1. Изолация на среди с кисело рН (рН 3.5-5.0) 

За подкисляване на средата се предпочита използването или на солна, или на фосфорна 

киселина. Употребата на органични киселини, като например оцетна киселина, не е за 

предпочитане при обща изолация. При рН 3.5-4.0 тези киселини слабо се дисоциират, а 

недисоциираните киселини във висока концентрация имат инхибиторен ефект върху 

повечето дрожди. 

За изолация на дрожди може да бъде използвана твърда или течна среда. 

Твърдата среда обикновено се използва за директна изолация в случаите, когато голям 

брой дрождеви микроорганизми присъстват в пробата (материала за проба). Когато 

дрождевите клетки, които присъстват, са в твърде ниско количество, се изисква 

предварително обогатяване при тяхната изолация от естествени субстрати. В тези случаи 

материалът се посява в дрождев/малцов бульон или малцов екстракт с рН 3.7-3.8, коригирано 

със солна или фосфорна киселина. 

Развитието на дрождите може да бъде възпрепятствано от отстраняване на въздуха, 

което може да се постигне чрез внимателно наслояване на стерилен фармацевтичен парафин 

(около 1 см) върху повърхността на средата и неколкодневно култивиране. Тази процедура 

подпомага развитието на ферментативни видове. 

Алтернатива на това е следният процес:  

Инокулирани колби могат да бъдат инкубирани на ротационен клатачен апарат в 

продължение на 1 или 2 дни. Плесените, които се размножават чрез спори, агрегират в 

пелети и намножаващите се дрождеви клетки бързо надхвърлят техния брой. Отдделянето на 

дрождевите клетки се постига или чрез директно посяване върху твърда хранителна среда, 

или чрез първоначално отстраняване на гъбните пелети чрез асептична филтрация 

(абсорбиращ памук или стъклена вата). Препоръчва се посяване върху подкисляващ 

дрождев/малцов агар или малцов екстракт, ако бактериалната контаминация все пак се 

запази устойчива при обогатяването като резултат от силното понижаване на рН по време на 

инкубацията. Техниката за култивиране на клатачен апарат се използва за изолиране както на 

ферментативните, така и на неферментативните дрожди. 

Много от дрождевите видове могат да бъдат изолирани при рН 3.7-3.8. Растежът на 

някои от тях, най-вече на онези, които принадлежат към р. Schizosaccharomyces, се 

възпрепятства от много кисели среди и би било по-добре да се изолират в по-умерено кисели 

среди (pH 4.5-5.0). В този случай подтискането на бактериалния растеж може да се постигне 

с използването на висока концентрация на захари (30-40% w/v). 
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2. Изолиране чрез използване на антибиотици и други инхибитори. 

Създадени са редица среди съдържащи антибиотици за изолация на дрожди. Използват 

се антибиотици като актидион, актиномицин, ауреомицин, хлортетрациклин, пеницилин, 

стрептомицин, хлорамфеникол и др.  

 

 

Процедури за класификация и идентификация на дрожди 

 

1. Основни признаци на дрожди. Морфология. 

Дрождевите микроорганизми се отличават от бактериите по относително големите 

размери, отсъствие на подвижност, наличие на диференцирано ядро. Те представляват 

едноклетъчни еукариотни организми, вегетативно размножаващи се чрез пъпкуване или 

деление. Заедно с това са известни дрожди, които при определени условия образуват 

мицеларни структури. 

1.1. Формата на вегетативната дрождева клетка е разнообразна: кръгла, овална, 

яйцевидна /Saccharomyces/, цилиндрична /Shizosaccharomyces/, или лимоновидна 

/Saccharomycodes/. Несъвършените дрожди имат по-характерна форма, отличаваща ги от 

другите видове: стреловидна /Bretanomyces/, триъгълна /Trigonopsis/ сърповидна /Selenotila/ 

кълбовидна /Schizoblastosporion/. Дрождите от р. Candida и Тrichosporon, наред с кръглите и 

овални клетки, могат да образуват дълги псевдомицелни клетки. 

Средният диаметър на дрождевите клетки, които намират приложение в хранителната 

промишленост, е 3-5 мкм и дължина 6-10 мкм. Формата и размерите на дрождевата клетка 

зависят от възрастта, хранителната среда, начина на култивиране. 

За изучаване морфологията на дрождите те се култивират на стерилна бирена мъст 8 – 

10 %, бирен агар, глюкозо - пептонна вода или агар в среда със същия състав. Култивират се 

2-3 денонощия при 25 – 28
о
С. Бавно растящите дрожди се микроскопират след 1-2 седмици, 

а след това културата се оставя за 4 седмици. 

 

 

2. Характеристика на вегетативните клетки. 

а/ Морфология на вегетативните клетки, култивирани на течни и твърди среди 

- растеж на течни среди 

Като правило клетъчната морфология и начинът на размножаване на клетките се 

изследва на течна култура. 3а тази цел се използват малцов екстракт или 2-4 % глюкозо-

дрождев екстракт. Материал от млада, активно расла на полегат агар, култура се инокулира в 

30 мл среда. Инкубира се при 28-30
о
С за 2-3 дни и културата се изследва. 

Отбелязва се формата на клетките и начинът на размножаване. Отбелязва се дали 

клетките са единични или във верижки. Измерва се дължината и ширината на клетките. 

Културалната характеристика се отбелязва отново след 4 седмици. Дрождите, култивирани 

на течни среди, могат да образуват седимент /компактен, рехав, мукозен/ или пеликула. 

Пеликулата може да бъде дебела, набръчкана, образуваща се за 1-2 дни. Обратно, може да 

бъде слизеста и влажна, формираща се само при продължително култивиране. 

- растеж на твърда среда /морфологичен агар/ 

Когато се използва твърда среда за изследване на морфологията и културалните 

признаци, се използва т.нар. Dalmau плакова техника. За целта се използва активно расла 

култура 

Когато културата се изследва на твърди среди, трябва да се следят следните 

характеристики: 

1. Консистенция: дали растежът е мукозен или вискозен. Мукозният растеж най-често е 

свързан с капсулиране на клетките в резултат на продукция на екстрацелуларни 
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полизахаридни продукти. Кохерентният растеж обичайно е асоцииран с образуване на 

обилен псевдомицел и истински мицел.  

2. Цвят – отбелязват се различни цветове - жълт, оранжев, червен. Растежът може да е 

пигментиран от продукцията на пигменти от някои видове дрожди. Присъствието на жълти, 

червени, оранжеви каротеноидни пигменти е характерно за родовете: Rhodotorula, 

Sporobolomyces, Phaffia, Rhodosporidium, Sporidiobolus и продукция на некаротеноидни 

пигменти – пулчеримин, който е характерен за някои дрожди Metchnikovia pulcherina и някои 

видове Kluyveromyces. По-голям брой дрожди продуцират бял или кремав до кафяв пигмент. 

3. Повърхност – гладка, грапава, набръчкана, назъбена. Щамовете могат да имат гладка 

повърхност по време на изолирането, а след известно време могаг да станат набръчкани. 

Характерен е преход S - R форми.  

 

Образуване на псевдомицел и на истински мицел. 
Образуване на псевдохифи 

Ако дрождите се размножават предимно чрез пъпкуване, то зрялата пъпка може или да 

се отдели веднага, или да остане прикрепена към майчината клетка и да даде начало на грозд 

или на верига от клетки. Способността на някои дрожди да формират вериги от клетки води 

до образуването на псевдохифи или псевдомицел. Псевдохифите или псевдомицелът имат 

връзка с образуването на удължени клетки, които се появяват след пъпкуване. 

Псевдохифите могат да бъдат рудиментарни и в този случай те се състоят от удължени 

клетки с повече или по-малко еднакви размери или може да се диференцират в удължени 

клетки. Клетките могат да произвеждат бластоспори с обикновена или специфична подредба. 

Съществуват няколко вида образуване на псевдомицели, които могат да се групират, както 

следва: 

 "тип Mycotоrula": псевдохифи, които се състоят от компактни, почти сферични 

гроздове от бластоспори, групирани около удължена псевдохифална клетка; 

 "тип Mycotoruloide": псевдохифи с бластоспори в разклонени вертицили; 

 "тип Candida": псевдохифи с вериги от бластоспори, които се появяват на 

съединителната връзка на съседни псевдохифални клетки; 

 "тип Mycocandida": силно разклонени псевдохифи, често с една-единствена или с две 

симетрично разположени бластоспори или с бластоспори, организирани в малки вертицили 

на съединителната връзка на съседните псевдохифиални клетки; 

 "тип Blastodendrion": сталагмоидни бластоспори, организирани в една или повече 

Penicillium-подобни структури. 

Често се наблюдава появата на междинен тип и формирането на псевдохифи може да 

бъде в значителна степен повлияно от условията на култивиране. 

Понякога единичната филаментозна клетка може да бъде разклонена, но без формиране 

на разделителна преграда. Този псевдомицел се нарича blastese. Той е характерен за 

дрождите Bretanomyces. 

 

Образуване на истински хифи 

Дрождите не се размножават единствено чрез формиране на хифи, много видове при 

подходящите условия произвеждат истински, разделени, септирани, разклоняващи се хифи. 

Истинските хифи се размножават чрез непрекъснат растеж на хифиалния връх, последван от 

формиране на разделителни прегради (септи). Разделянето се забавя, изоставайки след 

растежа на хифиалния връх до степен, при която връхната клетка, измерена от върха до 

първата преграда, често е по-дълга от предходната клетка, измерена от първата до втората 

преграда. 

На практика е трудно да се различат истинската хифа, псевдохифата и междинните 

форми. За да разграничи тези три форми, Wickerhan (1951) прилага следните критерии, 

основавайки се на наблюдение на връхните клетки на хифиалната структура: 
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§ Истинската хифа обикновено има рефракционни прави прегради, които могат да 

бъдат оразличени по своята плътност и рефракционност от краищата на вакуолите. 

Псевдохифата няма прегради, а добавените клетки са изкривени и не са рефрактивни. 

Междинните форми обикновено показват нисък процент на клетки, разделени от септи. 

§ При истинските хифи много от терминалните клетки са значително по-дълги от 

непосредствено предхождащите ги. В псевдохифите терминалната клетка по правило е по-

къса или почти еднаква по-дължина със съседната клетка. В междинните форми се откриват 

малко на брой случаи, при които терминалната клетка е видимо по-дълга от съседната й.  

§ Истинската хифа показва слабо или не показва стеснение на преградите в точките, 

където по-късно ще се образуват преградите, докато псевдохифата показва много ясни 

стеснявания. Истински хифи и псевдохифи могат да се наблюдават и едновременно (напр. 

Saccharomycopsis, Trichosporon). Хифата може да се “счупи” или разчлени с образуване на 

артроспори или артроконидии. 

За рутинно изследване на формирането на псевдохифи и истински хифи обикновено се 

използват царевичен агар, оризов или морфологичен агар. Техниката, която се прилага, е 

т.нар. процедура “странични култури” или техника “Dalmau плака”. 

 

3. Размножаване 

 3.1. Вегетативно (безполово) размножаване 

Вегетативното или безполово размножаване се среща при дрождите под формата на 

пъпкуване, просто делене или комбинация от тези два процеса. Внимателното наблюдение 

на конидиогенезата осигурява надеждна информация, която допринася в голяма степен за 

идентификацията на щамовете. 

Пъпките могат да се появят или върху дрождевата клетка, или на хифата. 

Размножаването чрез пъпкуване започва с образуването на малки инвагинации или на пъпка 

върху повърхността на клетката. При последващото развитие клетката остава повече или по-

малко непроменена по размер, докато пъпката или бластоспората (бластоконидия) увеличава 

своя размер, за да образува нова клетка, която след известно време се отделя от майчината. В 

зависимост от това по какъв начин е образувана пъпката в рамките на ултраструктурата на 

клетъчната стена, пъпкуването може да бъде холобластно или ентеробластно. 

§ Холобластно пъпкуване: всички слоеве на клетъчната стена на майчината клетка 

участват при формирането на пъпката. Делението на клетката става на тясна основа и остава 

белег, върху който не може повече да става пъпкуване. Това е типичен процес най-вече за 

Saccharomyces и техните анаморфни състояния. 

§ Ентеробластно пъпкуване: първата пъпка се повява от разкъсване в стената на 

майчината клетка, при което вътрешният слой клетъчната стена на майчината клетка 

инвагинира и най-накрая излиза, за да формира външният слой на пъпката, която се 

формира. След като известно количество пъпки са се появили от едно и също място на 

майчината клетка, това място се обгръща с “яка”. Ентеробластното размножаване е 

характерно за базидиомицетните дрожди и свързаните с тях анаморфни състояния.  

Пъпкуването може също да се охарактеризира според позицията на пъпкуващите места: 

§ Монополярно пъпкуване: пъпкуването е ограничено само в единия край на майчината 

клетка. Може да се срещне на доста широка основа. 

§ Биполярно пъпкуване: пъпките се формират изключително на дисталните краища на 

майчината клетка. Пъпките възникват на доста широка основа посредством формиране на 

напречна стена. Този процес е известен като “пъпкуване на широка основа”. 

§ Мултиполярно пъпкуване: пъпкуване на различни краища на майчината клетка. 

Пъпкуването може да бъде описано и чрез последователността на пъпките: 

§ Симпоидално пъпкуване: процес, при който новите клетки се появяват непосредствено 

зад и в съседство до мястото на предишната пъпка. 

§ Акропетално пъпкуване: образуване на последователност от пъпки, които се появяват 

под формата на вериги, като най-младата пъпка е на върха на веригата. 
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§ Базипетално пъпкуване: образуване на последователност от пъпки, които се появяват 

под формата на вериги, в които най-зрялата пъпка е на върха на веригата. 

 

Размножаване чрез просто делене 

Удвояването на вегетативна клетка се проявява чрез образуване на напречна преграда, 

която разделя клетката по дължина. Новообразуваните от простото делене клетки са 

артроконидии (артроспори). Този процес е характерен за Schizosaccharomyces. 

Вегетативното размножаване чрез формиране на конидии се среща сравнително рядко 

при дрождите. Този начин на размножаване включва появата върху майчината клетка на 

една или повече издутини, всяка от които слага началото на единична крайна конидия. След 

узряването си конидията се отделя чрез разделителна преграда в средния участък на 

издутината. Конидиите не се отделят. Среща се също вегетативно размножаване чрез 

формиране на отделени спори или балистоспори.  

Дрождите могат да се размножават и чрез образуване на една или повече филаментозни 

структури, както и чрез псевдохифи или истински хифи. 

 

2.2. Полово размножаване при дрождите 

При много дрожди съществува възможност за полово размножаване, включващо смяна 

на поколенията с формиране на характерни клетки, при които се наблюдава редукционно 

делене. 

§ Аскогенни дрожди: тяхна характерна черта е формирането на аскус, при който 

хаплоидното поколение (аскоспорите) е вътрешно ограничено. 

§ Базидиомицетни дрожди: формира се базидиум, в който редукционното делене е 

ограничено и хаплоидната фаза е външно ограничена под формата на базидиоспори. 

Аскусът и базидиумът са хомоложни структури. 

Дрождите, формиращи полови структури (аскуси или базидии), се определят като 

телеоморфни. Дрожди, при които липсват половите етапи, се наричат анаморфни. 

Комбинираните състояния се определят като холоморфни. 

Аскогенните дрожди могат да бъдат или хомоталични, или хетероталични. Те могат да 

бъдат стабилизирани в хаплофаза или диплофаза, както и да съществуват като смес от двете. 

Може да съществува и по-висше състояние на плоидност. В зависимост от плоидното ниво 

на вегетативната фаза, аскусите могат да бъдат конюгирани или неконюгирани. 

 

Аскогенни дрожди и формиране на аскус 

 

1. Формиране на конюгирани аскуси 

В този случай се наблюдава диплодизация. 

§ Конюгация между майчината и дъщерната клетка (мейоза на пъпките) 

Някои специалисти твърдят, че този тип конюгация е най-примитивна и включва 

хаплоидни вегетативни клетки, които биват подложени на митоза и формират пъпка. 

Пъпката остава прикрепена към майчината клетка, която се превръща в аскус, в който по 

правило са ограничени 1-4 спори. 

 
Фиг. 34. Аскус, формиран от “конюгацията между майчината и дъщерната клетка”. 
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Този феномен е характерен за р. Torulaspora, Debaromyces, Schvanniomyces, Wingea и 

определени видове на р. Pichia и Hansenula. Процес, съответстващ на “конюгацията между 

майчина и дъщерна клетка”, вероятно действа в апикулатни дрожди от р. Nadsoniа. 

§ Сливане на две независими свободно-живеещи хаплоидни клетки. 

§ Клетките могат да се слеят директно, слагайки начало на повече или по-малко 

амебоидни свързани аскуси (Schizosaccharomyces). 

§ Клетките могат да образуват удължен копулационен процес или тръби за конюгация, 

които се сливат, образувайки свързани аскуси под формата на гира. (Debaromyces, 

Torulaspora, Zygosaccharomyces) 

 
Фиг. 35. Конюгиран аскус. 

§ В случаите, когато тръбите за конюгация не могат да извършат сливане, клетките, 

които притежават такава дефектна конюгационна тръба, въпреки това могат да се превърнат 

в 1-2 спори. 

 
Фиг. 36. Аскус с дефектна конюгационна тръба. 

 

2. Формиране на неконюгиран аскус. 

§ При хомоталичните дрождеви щамове, които вегетативно са стабилизирани в 

диплофазата, една-единствена диплоидна вегетативна клетка бива подложена на 

редукционно делене и се превръща директно в неконюгиран аскус. 

 
Фиг: 37. Неконюгиран аскус 

 

Диплоидният статус бързо се възстановява или чрез конюгация на прорастващите 

аскоспори в рамките на аскуса, или чрез автогамно сливане на дъщерните ядра в края на 

първото митотично делене в рамките на развиващата се аскоспора (автодиплоидизация). В 

този цикъл хаплоидната фаза е кратка и е ограничена до аскоспоралното ниво. 
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§ При хетероталичните клетки диплофазата обикновено е хетерозиготна по гените за 

мейтинг типа и индивидуалните клетки са двуполови. Ако диплофазата се стабилизира, 

аскусите остават неконюгирани и се образуват еднополови хаплоидни аскоспори и от двата 

мейтинг типа. Аскоспорите от противоположен мейтинг тип могат да конюгират директно в 

аскуса (Saccharomycodes) или могат да се развият в хаплоидни вегетативни клетки от 

противоположен мейтинг тип. Обикновено диплофазата може да бъде инициирана, само ако 

се наблюдава конюгация на хаплоидни култури от противоположен мейтинг тип (Hansenula, 

Pichia). В този случай се получават конюгирани аскуси. При някои видове (напр. Pichia 

membranоfaciens, Pichia spartinae) щамовете могат да бъдат или хомоталични, или 

хетероталични. Хетеротализмът се свързва също с половата аглутинация (Hansenula 

canadensis). 

Формата на аскуса е родова характеристика. Преходните аскуси са характерни за р. 

Dekkera, Kluyveromyces и някои видове на р. Pichia, Hanseniaspora и Hansenula. 

По правило формирането на аскус се индуцира от условия, които се отразяват на 

вегетативното размножаване, и преди всичко се повлиява от фактори като хранителния 

статус на клетките, състава и рН на средата за спорулиране, към която се прехвърлят 

културите, температурата, степента на аерация. 

Понякога е много трудно да се индуцира спорулацията при някои дрожди. От друга 

страна, много дрожди спорулират без никаква специална подготовка върху често използвана 

среда за поддържане на културите, като дрождев/малцов агар и малцов екстракт агар. 

Различни среди за спорулация са описани в научната литература: агарът на Городкова, 

ацетатен агар, 2% малцов екстракт и т.н. При повечето от тези среди концентрацията на 

наличния въглехидрат е ограничена, така че преносът на активно растящи клетки към тези 

среди ограничава тяхното вегетативно размножаване. 

Температурата може да окаже значителен ефект върху формирането на аскус. При 

повечето от видовете оптималната температура обикновено е 20-25°С. Debromyces 

спорулира най-добре при температури от 20°С и по-ниски. Най-общо казано, стайната 

температура е подходяща за образуване на аскуси при повечето дрожди извън изброените.  

Някои дрожди образуват по-бавно аскоспори и културите може да изискват 3-6 

седмици развитие преди това да стане. 

Във връзка с важността на образуването на аскоспори като таксономичен критерий, 

щамът може само да бъде охарактеризиран като аскогенен или имперфектен (несъвършен), 

когато: 

а) образува аскоспори върху множество среди; 

б) е установено, че той не представлява хаплоиден мейтинг тип на някой хетероталичен 

щам. 

Трябва също така да се има предвид, че понякога дрождевите щамове влошават 

способността си да спорулират, а могат и да загубят тази си способност.  

Аскоспорите, ограничени в рамките на аскуса, могат да варират по форма, 

орнаментация, цвят размер и брой за аскус 

Броят на аскоспорите, ограничени в аскуса, може да варира значително.  

Стената на зрелите аскоспори има специален афинитет към определени основни и 

киселинни багрила. Това е добре засвидетелствано от факта, че зрелите аскоспори, за 

разлика от вегетативните клетки, показват значителна степен на acid-fastness – качество, 

което се носи в голяма степен и от хламидоспорите. 
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На фиг. 38 е представена опростена схема на жизнен цикъл при дрожди 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 38. Жизнен цикъл и смяна на ядрените фази при дрожди 

 

 

 

Базидиомицетни дрожди и образуване на базидиоспори 

 

Базидиомицетните дрожди се наблюдават или като пъпкуваща хаплофаза, дикариотна 

мицелна фаза, или като самоспорулираща диплофаза. Въпреки че септираният дикарионен 

мицел с връзки тип “клампа” по правило е характерен за телеоморфното състояние на 

базидиомицетните таксони, той не винаги се експресира. 

 

 

Физиологични и биохимични характеристики 

 

Физиологичните свойства служат основно за описание, диференциация и 

идентификация на дрождевите щамове. Използват се и при описанието, характеризирането и 

диференциацията на видовете и, в по-малка степен, на родовете. Характеристиките, които са 

най-подходящи за целите на рутинната идентификация, са онези, които са свързани с 

усвояването на въглеродни и азотни източници, с изискванията за фактори на растежа, с 

растежа при повишени температури и върху среда с високо съдържание на захар или натриев 

хлорид, с образуването на типичните характеристични метаболити и с чувствителността на 

дрождите към антибиотици. 

Тестване на различните физиологични характеристики трябва да се извършва само на 

свежи култури, култивирани при оптимални хранителни условия. 
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Използване на въглеродните съединения 

Дрожди, култивирани на въглехидрати, могат да ги усвояват ферментативно или чрез 

респирация. Установено е, с някои малки изключения, че когато дрождевият щам усвоява 

въглехидратите ферментативно, той също така е в състояние да ги метаболизира и 

окислително. Обратното обаче не е задължително. 

А. Ферментация на въглехидрати 

Дрождите се различават по способността си да ферментират захарите. Например, за р. 

Kluyveromyces, Saccharomyces, Torulaspora и Zygosaccharomyces е характерно, че силно 

ферментират поне глюкозата, докато други родове (напр. Zygomyces и Sterigmatomyces) са 

задължително неферментативни. При други родове пък се наблюдава цялото многообразие – 

от видове, които са неферментативни, до видове, които са силно ферментативни.  

Способността за ферментация на захари се демонстрира най-вече чрез присъствието 

или липсата на CO2. В затворените системи трябва да се използват големи инокулуми, тъй 

като наличието на кислород е лимитирано и клетъчната пролиферация също е ограничена. За 

обикновени цели най-подходящи са епруветкина Дюрам, съдържащи 2% (w/v) захарен 

разтвор. 

Основната среда, в която се разтварят въглехидратите, е точно определена. 

За целите на идентификацията обикновено се изследва способността на дрождите да 

ферментират глюкоза, галактоза, захароза, малтоза, лактоза и рафиноза. Ферментацията на 

другите въглехидрати, включително трехлоза, мелибиоза и инулин, се изследва по-рядко. 

Ако се наблюдава ферментация, то глюкозата винаги се ферментира. 

Смята се, че способността да се ферментира глюкоза се свързва винаги с 

ферментацията както на фруктоза, така и на маноза. 

Определени осмофилни дрожди могат да ферментират фруктозата главно в смес от 

глюкоза и фруктоза (това не се използва при рутинна идентификация). Дрождите, които 

ферментират фруктоза, с някои малки изключения, ферментират също и рафиноза. 

Способността за ферментиране на лактоза се свързва винаги с ферментацията на галактоза. 

Дрождите, които ферментират лактоза, с малки изключения, не ферментират малтоза. 

Съществуват данни, които показват, че стабилността на ферментационния модел е 

твърдо правило при всички случаи. Т.нар. нестабилност на ферментационния процес може да 

се дължи на мутационни промени, както и на удължен период на поддържане на дрождите 

върху малцов агар и т.н. 

 

B. Усвояване на въглеродни съединения 

Основната среда е YNB (Yeast Nitrogen Base). 

Глюкозата се усвоява от всички дрожди и винаги се включва като стандарт за 

сравнение на скоростта, при която се използват другите въглеродни източници. Важно е 

също така да се покаже способността на щамовете да растат в минимална среда. 

Респираторният и ферментативният метаболизъм на захари при дрождите показват 

ранообразни модели на генериране на енергия. 
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Фиг. 38. Обобщение на основните последовтелности от реакции в двата главни 

катаболитни пътя на захарта. 

 

Таблица: 4. Групи дрожди по отношение на относителния дял на дишането и 

ферментацията в продукцията на АТФ. 

Условия Тип метаболизъм 

Периодичноа култура  

   Аеробна растежна фаза 1 

- лимитирана по С 

- лимитирана по О2 

   Аеробна растежна фаза 2 

   Анаеробен растеж 

 

Респиро-ферментативен 

Респиро-ферментативен 

Асимилация на етанол 

Ферментативен  

Непрекъсната култура  

   Аеробен растеж при ниски скорости на разреждане 

-  лимитирана по С 

- лимитирана по О2 

Аеробен растеж при високи скорости на разреждане 

-  лимитирана по С 

- лимитирана по О2   

   Анаеробен растеж 

 

Респираторен 

Респиро-ферментативен 

 

Респиро-ферментативен 

Ферментативен 

 

Метаболизъм на не-хексозните въглеродни източници 

Разглежда се също метаболизмът на няколко не-хексозни (неконвенционални) 

въглеродни източници. Тези съединенията са биополимери, пентози, алкохоли, полиоли, 

въглеводороди, мастни киселини и органични киселини. 

 Въпреки че под въглероден метаболизъм се разбира най-вече метаболизмът на 

глюкоза, трябва да се подчертае, че свободната глюкоза в много от естествените продукти се 

среща рядко, включително в някои среди за ферментация на дрожди, получени от растения 

транспорт, вътреклетъчна хидролиза 
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(напр. меласа) и такива с животински произход (напр. суроватка). Въпреки това, останалите 

захариди могат да бъдат катаболизирани от дрождите по гликолитичния обменен път. 

Например, на схемите по-долу е показано включването на друга хексоза (галактоза, маноза 

или фруктоза) в пътя. Някои от останалите дизахариди също могат да се влеят в гликолизата, 

следвайки хидролизата на своите монозахаридни компоненти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метаболизъм на биополимери 

Повечето дрожди обикновено изискват естествено получените полимери да бъдат 

хидролизирани извънклетъчно от не-дрождеви ензими преди употребата им като въглеродни 

и енергийни източници. Например: 

 

малтоза 

Saccharomyces cerevisiae 

глюкоза+глюкоза 

 (гликолиза) 

захароза 

извънклетъчна хидролиза, транспорт 

(инвертаза) 

Saccharomyces cerevisiae 

глюкоза+фруктоза 

 (гликолиза) 

мелибиоза 

извънклетъчна хидролиза 

(галактопиранозидаза), транспорт 

Saccharomyces cerevisiae 

 

глюкоза+галактоза 

 (гликолиза) 

лактоза 

транспорт, вътреклетъчна хидролиза 

(b- галактозидаза) 

Kluyveromyces marxianus 

глюкоза +галактоза 

 (гликолиза) 

целобиоза 

извънклетъчна хидролиза 

(глюкозидаза) 

Bretanomyces claussenii 

глюкоза+глюкоза 

 (гликолиза) 



 69 

киселини мастнилипиди

иниаминокиселпротеини

киселина овагалактуронпектин

глюкоза ксилоза,захемицелуло

глюкозацелулоза

фруктозаинулин

глюкозанишесте

липази

протеинази

пектинази

ксиланаза зи,хемицелула

целулаза

инулиназа

зиглюкоамила  амилази,

ази малиплиплипази

назитеитеиназназ ампропротеи

азитинтиназитинази галпекпектин

ланланазаксиксиланзи, ксизи,лул зи,лулаицеицелул ксихемхемице

заулаулаулаза глюцелцелула

азалинлинлиназа фринуинулин

зиакоамилмилмилаглюглюкоамил  и, глюлазлази, глюамиамилаз

 

 

Олигозахаридите, съдръжащи глюкоза, (напр. малцов декстрин, извлечен от нишесте) и 

полизахариди (напр. нишесте), обикновено трябва да бъдат хидролизирани извънклетъчно от 

не-дрождеви ензими преди гликолизата, въпреки че са познати и някои амилолитични 

дрожди. Всъщност, известни са и няколко по-специфични дрождеви видове, които имат 

способността да метаболизират разнообразни биополимери директно, както е показано в 

таблицата. 

Много от тези дрожди имат значение в производството при технологията за преработка 

на биомаса като източник на хидролитични ензими или като източник на подходящи гени за 

трансфер към други организми (включително други дрожди) чрез технология с 

рекомбинантна ДНК. 

Регулаторни феномени при въглеродния катаболизъм на дрожди: 

Ефект на Пастьор – ефект на инхибиране на ферментативния захарен метаболизъм от 

кислорода 

Ефект на Къстърс – феномен, при който ферментацията се инхибира от отсъствие на 

кислород 

Ефект на Кребтри – ферментативен метаболизъм в присъствие на кислород при високи 

концентрации на захари. 

Ефект на Клюйвер – някои дрожди могат да утилизират отделни дизахариди аеробно, 

въпреки че същите дрожди могат да използват един или повече от компонентите, съставящи 

ги, анаеробино  

 

С. Усвояване на азотни съединения 

Един от най-важните критерии при диагностицирането на дрождите е дали те са 

способни или не да използват азота. Много родове се характеризират с невъзможността си да 

усвояват нитрати (напр. Saccharomyces, Kluyveromyces, Pichia, Debaromyces), докато при 

други, като Hansenula, Pachisolen, Citeromyces, всичките им видове използват нитратите. 

Сред т.нар. имперфектни (несъвършени) родове се наблюдават и нитрат-позитивни, и 

нитрат-негативни (напр. Candida и Trichosporon). С някои малки изключения, утилизацията 

на нитрат остава стабилна, най-малкото в рамките на вида.

Видовете, които утилизират нитрати, са в състояние да усвояват и нитрити, но 

обратното не винаги е валидно: например определени видове на р. Debaromyces и Pichia 

утилизират нитрити, но не и нитрати. 
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Най-общо казано, дрождите могат да усвояват поредица от различни неорганични и 

органични източници на азот, с цел включването им в структурните и функционалните 

азотни компоненти на клетката. 

 

 

Цитология на дрождевата клетка 

 

 

Цитологичните изследвания при дрождевите организми показват, че клетъчната 

организация при тях има значителни разлики при отделните видове. В голямата си част тази 

информация е получена въз основа на проучвания върху Saccharomyces cerevisiae. 

Напоследък интересът на изследователите се насочва и към представители на други родове. 

Цитологичните промени в дрождевата клетка до голяма степен зависят от условията на 

култивиране. 

Цитологичните изследвания се извършват по следните начини: 

1. Директни наблюдения чрез светлинен микроскоп. 

2. Наблюдения след оцветяване със специфични бои, особено при отделяне или 

локализация на някои компоненти. 

3. Електронна микроскопия на изолираните клетъчни стени. 

4. Електронна микроскопия на ултратънки срези на клетъчни стени. 

Микроструктурите на дрождевата клетка са, както следва: 

клетъчна стена, цитоплазмена мембрана, ядро, една или повече вакуоли, митохондрии, 

липидни глобули, волутин или полифосфатни телца и цитоплазмен матрикс. 

 

Клетъчна стена 

Клетъчната стена може да се види с обикновен светлинен микроскоп като определена 

външна линия на клетката и въпреки че е малко еластична, нейната ригидност е отговорна за 

формата, която има дрождевата клетка. При светлинна микроскопия, независимо от голямото 

увеличение, клетъчната стена не показва истинските си черти и изглежда като гладка външна 

линия на клетката, понякога леко набраздена. Повече информация за физичното поведение 

на клетъчната стена на дрожди е получена чрез електронна микроскопия и възможността да 

се изолират клетъчни стени. След дезинтегриране на дрождевата клетка, клетъчните стени се 

промиват от цитоплазменото съдържание и могат да се изучават ефективно чрез електронен 

микроскоп. Тези изследвания се улесняват, когато клетъчните стени се кипват в разредена 

NаОН или НСl, тъй като самата клетъчна стена е относително електронно-плътна. След 

обработка с тези детергенти се вижда, че относително гладката стена има фибриларна 

структура. Клетъчната стена се състои от няколко слоя. Най-важните характеристики на 

клетъчната стена са родилните белези (sсar) и техният брой. 

Родилният белег е структура, получаваща се при формирането на новата клетка при 

процеса на пъпкуване. Той се намира на онова място върху клетъчната стена, където е 

станало пъпкуването и няма дефинирано местоположение. При алкално третиране този белег 

има по-гранулирана повърхност в сравнение с останалата стена. Този белег, гледан от 

външната страна на стената, изглежда като циркуларна бримка, леко израснала върху 

клетъчната повърхност. Броят на белезите съответствува на броя на дъщерните клетки, които 

се получават. 

Изследванията относно броя на пъпките, които една и съща клетка може да образува, 

показват от 9 до 43 пъпки при Saccharomyces cerevisiae. Средният им брой обаче е 24. При 

повечето от дрождите, както и при Saccharomyces не могат да се формират отново пъпки на 

същото място върху стената; вместо това те се образуват обичайно на обратния полярен 

участък на клетката. След образуване на 3-4 дъщерни клетки майчината клетка придобива 

различен външен вид и повърхностните й неравности могат да се видят дори и със светлинен 
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микроскоп. При идеални условия дрождевите клетки могат да се удвоят за 1 или 2 часа, като 

растежът на дрождевата популация може да се опише по следния начин: 

dx/dt =  x    ln (x2-x1) =  t 

dN/dt = n N    t = td; x2 = 2x1 

 

x2    t2    ln 2 =   td 

 dx/dt =     t              ln 2 

x1    t1    td = -------- 

 = const.      

Полученият израз за генерационното време е характерен не само за дрождевата, но и за 

всички други микробни популации, тъй като в случая се борави не с броя, а с масата на 

клетките. 

След образуване на голям брой клетки генерационното време се удължава и може да 

стигне до 6 часа, като накрая клетката умира. При дрожди с лимоновидна или апикулатна 

форма, при които пъпкуването става изключително на двата полюса, могат да се открият 

белези, разположени един върху друг. При дрожди, размножаващи се чрез септиране (bud 

fission), белезите не са ясни. 

Химичен строеж: повечето изследвания са направени върху дрожди от р. 

Saccharomyces. Главна фракция на клетъчната стена е т.нар. “дрождев глюкан”, а в ранната 

литература за дрождите е наричана дрождева целулоза. Тя е компонент, отговорен за 

формата и ригидността на дрождевата клетка. Този силно неразтворим полизахарид е 

установено, че съдържа преимуществено  1-3 връзки между глюкозидните единици. 

Истинската целулоза при висшите растения съдържа  1-4 връзки. При дрождевите глюкани 

са установени и  1-6 връзки. Този полизахарид (ПЗ) има разклонена структура. Дрождите 

съдържат глюкани с различно съдържание на  1-3 и  1-6 връзки. Глюканът представлява 

30-35 % от сухите клетъчни стени на Saccharomyces cerevisiae. Той се съпровожда от втори 

голям компонент – манан, съдържащ водно разтворим полизахарид на захарта Д-маноза. 

Този полимер също присъства в концентрация 30 %. Мананът може да се екстрахира от 

клетъчната стена с разредени основи, като може да се преципитира като нейни соли чрез 

третиране на екстракта с разреден разтвор на Фелинг. Химическият анализ показва, че 

мананът е силно разклонен ПЗ с високо молекулно тегло, съдържащ  1-6 и  1-2 връзки и в 

малка степен  1-3 връзки. Съществуват и видове дрожди, които не съдържат този тип 

манан. Те обхващат родове от Nadsonia, Schizosaccharomyces, Rhodotorulla, Sporobolomyces. 

Дрождевият манан винаги е свързан с протеинов компонент. Някои автори смятат, че 

мананът и протеинът са химически свързани и тази асоциация се нарушава само след 

драстично третиране на дрождевите клетъчни стени с алкохоли. Количеството на протеина e 

6-8 %. Възможно е голяма част от протеина на клетъчната стена да са белтъци с транспортна 

функция. Друг компонент е хитинът – линеен полимер на N-ацетилглюкозамин, в който 

съставящите го мономерни остатъци са свързани с  1-4 връзки. Хитинът е добре познат при 

насекомите, но този, изолиран от дрожди, е много по-лесно разтворим. Хитин около 1-2 % е 

намерен при дрожди от р. Saccharomyces. При филаментозните дрожди (Endomyces) и 

родовете Nadsonia, Rhodotorula Sporobolomyces, съдържанието на хитин е много по-високо. 

За разлика от това, хитинът отсъствува при три вида от р. Schizosaccharomyces. Дрождите, 

при които липсва хитин или манан, съдържат глюконови компоненти със свойства, различни 

от тези при Sacch. cerevisiae. Независимо от откритите вариации в резистентността на 

ензимно разграждане, тези глюкани имат доста по-висока равтворимост в основи. Глюканите 

на хлебните дрожди са особено неразтворими в основи, но глюкани от други дрожди - 

например Rhodotorula, са разтворими главно в основи. 

Клетъчен материал от хлебни дрожди съдържа и 8,5 -13,5 % липиди, въпреки че не се 

смята, че те са основен структурен елемент. 
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Клетъчните стени на дрождите съдържат от един до няколко процента неорганичен 

материал, особено фосфати. 

Капсулен материал 

При разглеждане на клетъчните стени при дрожди е необходимо да се спомене и 

наличието на капсулен материал и други екстрацелуларни съставки, образувани от 

дрождите. Най-важни в това отношение са фосфомананите, нишесте-подобни субстанции, 

хетерополизахариди (съдържащи повече от един тип захарни единици) и накрая хидрофобни 

субстанции, принадлежащи към сфинголипидите. 

Примитивните видове от Hansenula (видове, които обичайно са асоциирани с насекоми 

по кората на дърветата и които атакуват растенията от Coniferae и тези, свързани с тях), 

Pichia и Pahysolen продуцират екстрацелуларни фосфоманани. Тези лигави вискозни 

полимери са водно разтворими и формират дебел слой върху повърхността на клетките. 

Съдържат само Д-маноза и фосфат, свързан диестерно. Моларното отношение на маноза към 

фосфат характеризира видовете, продуциращи фосфоманан. 

Видовете Cryptococcus и Lipomyces и някои други продуцират различни видове 

капсулни полизахариди. Тези материали могат да съдържат хексози, пентози, уронови 

киселини. При Rhodotorula е открит нов екзоцелуларен манан с алтернативно свързани  1-3 

и  1-4 манопиранозидни остатъци, наредени в права верига. 

Освен това, някои видове Cryptococcus се характеризират с получаването в кисела 

среда на някои йодофорни субстанции, които се оцветяват тъмно синьо или червеникаво с 

йод. Някои представители от този род секретират тези субстанции в средата, а други- 

"нишесте-подобни"- остават асоциирани с клетката. Такива нишесте-подобни съставки били 

открити и при видове, принадлежащи към родовете Cаndida, Trichosporon, Rhodotorula. 

Някои видве дрожци, които имат способност да образуват филм, от р. Hansenula, в частност 

Н. сiferrii, образуват върху клетката тетраацетилсфингозин и триацетил дихидродфингозин. 

Те са хидрофобни компоненти и по всяка вероятност са свързани със способността на 

дрождите да образуват пеликула в течна среда и да имат матова повърхност. 

Цитоплазмена мембрана 

Тази структура е локализирана директно под клетъчната стена и играе важна роля в 

клетъчната пропускливост на клетката и транспорта на хранителни вещества. Тя не е гладък 

слой, а има инвагинации, които са открити при ултратънки срези на Sacch. cerevisiae. 

Цитоплазмената мембрана е много фина: 75-80 nm, а изглежда като двоен слой при 

електронни микрографии. Тя се състои от протеин, полизахариди и липиди. Наличието на 

цитоплазмена мембрана се демонстрира най-добре чрез получаването на сферопласти и 

протопласти. От полизахаридите е открит само манан. Той, заедно с протеина, е локализиран 

в цитоплазматичната мембрана. Изолирана цитоплазматична мембрана се характеризира с 

присъствието на АТФ-аза и Mg
2+

. Функция - транспорт. 

Ядро 

Ядрото е добре доказано, в резултат на изследване на ултратънки срези. То е добре 

оформено, заобиколено с двойна ядрена мембрана. Тя съдържа голям брой ядрени пори за 

обмяна на цитоплазмен материал. Тези ядрени пори са с размери 80-100 мкм. Установено е, 

че те са ефимерни структури, които могат да се затварят и да се формират на друго място. 

При Saccharomyces и други дрожди ядрената обвивка не се разкъсва по време на делене. Част 

влиза в новоформираната пъпка по амебовиден начин, за да затвори ядрения материал на 

дъщерната клетка. 

Вакуоли 

Обичайно една или няколко вакуоли с различни размери лесно се наблюдават при 

дрожди със светлинен микроскоп. Вакуолите представляват сакове с течност с висока 

транспарантност и нисък вискозитет в сравнение с останалата цитоплазма. Вакуолите са по-

малко електронно плътни от цитоплазмата и лесно могат да се диференцират в електронни 

микрографии. 
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Митохондрии 

Митохондрии при дрожди са доказани при ултратънки срези на Saccharomyces 

cerevisiae, като са разположени в периферната част на клетката. При Rhodotorula те са много 

нашироко разпределени в цитоплазмата. Тези телца са с размери 0,4-0,6 мкм дължина и 0.2-

0.3 мкм в диаметър и са важни структури, в които се осъществява дишането на дрождевата 

клетка. Митохондриите имат двуслойна обвивка и съдържат вътрешни мембрани или кристи 

в различни конфигурации. Те се образуват чрез нагъване на вътрешния слой на мембраната. 

 

Липидни гранули 

Повечето дрожди съдържат малко количество липиди под формата на глобули, които 

се оцветяват специфично със Судан-черно и Судан-червено. Тези багрила преминават и се 

натрупват в липидните глобули, оцветявайки ги в тъмно синъо или червено. Липидното 

съдържание на дрождевите клетки варира от 5 до около 20 %. 

 

Цитоплазма 

Цитоплазмата е течност, съдържаща фин гранулиран материал, който съдържа 

резервни ПЗ, дрождев гликоген и е богата на РНК и белтък. Последните два са намерени 

главно в малки РНК-съдържащи гранули, наречени рибозоми, които се включват в 

биосинтезата на белтък. Дрождевите рибозоми се състоят от няколко размера /от 30 S до 120 

S/. Съотношението варира от физиологичното състояние на клетката. Съдържанието на 

гликоген също силно варира и се доказва след третиране на клетките с йод. Клетки с много 

гликоген се оцветяват в кафяво. 

 

 


