Клетъчна мембрана,
цитоплазма, рибозоми,
нуклеоид и включения

1. Цитоплазмена мембрана
а/ Строеж и структура
• Бактериалната цитоплазмена (клетъчна) мембрана се намира
непосредствено под клетъчната стена.
• Съставена е от Фосфолипиди, белтъци и полизахариди. Липидните
молекули са разположени в два слоя, перпендикулярно на клетъчната
повърхност, като хидрофобните им части са обърнати навътре - една към
друга, а хидрофилните - навън:

• Сред липидите са разположени
белтъчни молекули, които могат
да се намират от двете страни по
повърхността на мембраната
(периферни) или да бъдат
частично или изцяло потопени
като пробиват фосфолипидния
бислой (интегрирани).
• Цитоплазмената мембрана е
силно нагъната, което увеличава
нейната повърхност. Това е
свързано с дихателните й функции.
Тя образува мезозома, за която се
свърза бактериалната хромозома.

б/ Свойства и функции
• Притежава пропускливост и има избирателна способност при пренасянето
на хранителни вещества;
• Има механична роля и поддържа постоянно вътрешно клетъчно налягане;
• В нея се намират много ензими, които играят роля при физиологичните
процеси: хранене, дишане и т. н.;
• Притежава имунни свойства - върху нея са разположени различни видове
антигени;
• Секреторна функция - участва в образуването на клетъчната стена,
капсулата и ресничките;
• Влияе върху координацията на движението на ресничките;
• Участва при деленето на микробната клетка - чрез мезозомата, за която се
залавя бактерийната хромозома.

2. Цитоплазма
• Цитоплазмата на бактериите се намира
непосредствено под цитоплазмената
мембрана. Тя е сложна колоидна система с
определена микроструктура и
макроструктура. Съдържа главно вода,
белтъци, нуклеинови киселини,
въглехидрати, липиди и минерални соли. В
цитоплазмата се намират ДНК (нуклеоида),
клетъчни органели (рибозоми, вакуола) и
клетъчни включения. Цитоплазмата на
младите бактериални клетки е хомогенна
дребнозърнеста маса.
• В резултат на жизнената дейност на
клетката след време се обособяват вакуоли и
различни включения. В цитоплазмата
протичат основните жизнени процеси на
клетката.

3. Рибозоми
• Рибозомите са клетъчни органели, които се състоят от РНК (60 %) и
белтък (40 %). Те участват в биосинтезата на белтъци. Изградени са от малка
и голяма субединици, свързани чрез Mg2+ и водородни връзки. Броят им в
клетката достига няколко хиляди (от 5000 до 50 000). Рибозомите се
характеризират с тяхната седиментационна константа - скоростта, с която
преминават през течността при центрофугиране. За прокариотните
рибозоми тя е 70 S. Единицата е Сведберг [S].

4. Цитоплазмени включения
Цитоплазмените включения изпълняват роля
на резервни вещества, които служат като
източник на енергия и градивен материал.
а/ Волутинови телца
Волутиновите телца се срещат в голямо
количество при бактерията Spirillum volutans,
откъдето са получили името си. Могат да се
наблюдават и в неоцветено състояние, но поясно се откриват след оцветяване. Показват
силен афинитет към алкални анилинови бои.
След оцветяване с метиленово синьо се
оцветяват не в синьо, а във виолетово. Това
явление се нарича метахроматизъм и поради
това тези телца се наричат метахроматични.
Причината е в наличието на неорганични
полифосфати. Волутиновите телца са резервни
хранителни вещества. Образуват се предимно в
младите растящи клетки.

б/ Цианофицин
• Много цианобактерии натрупват в протоплазмата си азотсъдържащ
резервен материал, наречен цианофицин. Този материал, който може да
съставлява до 8 % от сухото вещество на клетката, се разгражда бързо
при възобновяване растежа на клетъчната култура.

в/ Мастоподобни вещества
• Много често в микробните клетки се срещат гранули и маслени
капки. Количеството им в бактерийните клетки зависи от вида на
микроба, както и от условията на култивиране. Аеробните бактерии
натрупват гранули от поли-3- оксимаслена киселина, която може да
достигне до 80 % от сухата маса на клетката. Триглицериди се отлагат
предимно във вакуолите на дрождите и гъбите. Във вакуолите на
микобактерии, актиномицети и други се натрупват други
мастоподобни вещества, които могат даже да се отделят в околната
среда. В клетките на микобактериите се съдържат до 40 % восъци,
които са естери на висшите мастни киселини и алкохолите. Всички те
са резервни хранителни вещества.

г/ Полизахариди
•Резервните полизахариди на бактериите
се отлагат повече или по-малко
равномерно в протоплазмата. Тъй като не
могат да се наблюдават с обикновен
светлинен микроскоп, се налага
обработка на клетките с воден разтвор на
калиев йодид, който оцветява
неразклонените полимери на глюкозата
(напр. скорбялата) в тъмносин цвят, а
разклонените (напр. гликоген) - в
червено-кафяв. Чрез оцветяване с такъв
разтвор при някои микроорганизми е
доказаноналичието на гликоген (червенокафяв) и на гранулеза или йоген
(син).Запаси на гликоген се откриват при
Е. coli, Salmonella, S. lutea, дрожди, гъби,
а наличието на гранулеза е характерно за
масленокиселите бактерии.

д/ Параспоралпи телца
• Параспоралните телца са кристалоидни
включения от белтъчен произход с ромбоовидна,
тетрагонална или кубична форма. Образуват се
успоредно със спорите, откъдето носят
наименованието си. Съдържащият се в тях белтък
е силно токсичен за личинките на много пеперуди
и в много страни от него се произвеждат
препарати за биологична борба.

е/ Сяра
Включения от неорганична сяра се срещат при
две физиологични групи бактерии: пурпурните
серобактерии - използващи H2S като донор на
електрони при фотосинтезата и нишковидните
нефотосинтезиращи бактерии, използващи H2S като
окисляем субстрат. Количеството на отлагащата се в
клетката сяра зависи от съдържанието на H2S в
средата. Когато се изчерпи H2S в средата,
бактериите започват да окисляват елементарната
сяра до сулфат.

5. Вакуоли
• Вакуолите се образуват в периода на
активно нарастване на
микроорганизмите, а се наблюдават
добре в остаряващите клетки. Броят
им в клетката варира от 6 до 10, а в
някои случаи може да достигне и до
20. Вакуолите съдържат различни,
разтворени във вода, вещества и са
обвити от мембрана с липопротеинов
състав (тонопласт). Счита се, че
вакуолите са регулатори на
осмотичното налягане в клетката. Те са
и мястото, където се отлагат отпадни
вредни вещества.

6. Ядрен апарат
• Бактериите нямат обособено и диференцирано ядро.
Генетичният материал е съсредоточен в дълга пръстеновидна
молекула ДНК, която е силно нагъната и поради това образува
компактна структура. Максималната й дължина превишава 1
мм. Залавя се на точно определено място за мембраната.
Бактерийната хромозома се нарича нуклеоид. Освен нея, в
клетката се откриват и плазмиди.
плазмид

нуклеоид

