
Бактериална клетъчна стена



1. Същност

•Бактериалната клетъчна
стена е една от най-
важните структурни
особености на 
прокариотната клетка. Тя
определя ригидността
(твърдостта) и формата на 
клетката. По химичен
състав стената се 
различава от стената на 
еукариотните клетки. 
Разположена е над 
цитоплазмената
мембрана. 



• През 1884 г. Кристиян Грам установява, че 
всички бактерии могат да бъдат разделени
на две групи в зависимост от това как се 
оцветяват след последователно третиране с 
карбол- генциан-виолет, Луголов разтвор, 
етилов алкохол и фуксин. Оцветяването по 
Грам е важен таксономичен белег. Грам-
положителните бактерии се оцветяват в 
синьо-виолетов цвят, а Грам-отрицателните
- в червен. Причината за това са
различията, които съществуват в 
структурата и химичния състав на 
клетъчната стена.



2. Строеж

• Клетъчната стена на Грам-отрицателните бактерии е многослойна и 
твърде сложно устроена, докато тази на Грам-положителните бактерии 
съдържа само един слой и често пъти, той е много по-дебел. Този слой 
в химично отношение при двете групи бактерии си прилича и се 
нарича пептидогликан (мурeин). Това е биополимер, изграден от две 
редуващи се аминозахари-N- ацетилглюкозамин (Г) и N-
ацетилмураминова киселина (М). 



• Някои М са свързани с вериги от 4 аминокиселини. Обикновено
те са L-аланин, D-глутаминова киселина, L-диаминопимелинова
киселина (ДАП) или лизин и D-аланин:

• Две пептидогликанови вериги се свързват с пептидни мостове, 
образувани от L-DAП и D-аланина:

• По този начин се изгражда своеобразна решетка. 
Пептидогликани се срещат само в бактериалните клетъчни стени
на прокариотите. M и БАП не са открити при еукариотни
микроорганизми. Нормално живите организми използват L-
форми на аминокиселините за изграждане на белтъци, а тук се 
срещат и D-форми.



а) строеж на Грам-отрицателна стена

• При Грам-отрицателните
бактерии най-отвън е 
разположен фосфолипиден
бислой, който по строеж
наподобява цитоплазмена
мембрана. В него са
разположени
липополизахариди
(антигенни детерминанти, 
рецептори). Липопротеидите
свързват външния слой с 
пептидогликановия, който е 
тънък, с малко пептидни
мостове. Пример за Грам-
отрицателна батерия е 
Escherichia coli и др.





б) строеж на Грам-положителна стена

• При Грам-положителните
бактерии 
пептидогликановият пласт е 
многослоен и стената им 
няма свободни пептидни
остатъци. Всички остатъци
са свързани с пептидни
мостове. В състава на 
стената влизат тейхоеви
киселини. Знае се, че те 
влияят по определен начин 
върху проникването на 
йони.



• Те са и главните повърхностни антигени. Пептидогликаните се 
свързват с тейхоевите киселини със здрави ковалентни връзки. 
Тейхоевите киселини се свързват с цитоплазмената мембрана. 
Примери за Грам-положителни бактерии са Bacillus subtilis, В. 
megatherium и др.



3. Функция на бактериалната клетъчна стена

• Бактериалната клетъчна стена придава и поддържа формата на 
бактерията. Тя дължи здравината си на муреина. Солевият състав
на клетката е много висок и стената играе роля на външен скелет. 
Клетъчната стена има значение и за процеси като
спорообразуване, делене, регулация и транспорт на вещества.



• Антибиотикът пеницилин не позволява да се образуват пептидни
мостове в описаната мрежа, с което се потиска синтеза на 
клетъчната стена. Той въздейства само на растящи клетки. Ензимът
лизоцим разкъсва връзките между Г и M. Под действието на 
пеницилина и лизоцима се получават клетки без стена или т. нар. 
протопласти. Протопластите имат мембрана и активна обмяна на 
веществата, но не се размножават.


