


1. Същност
• Актиномицетите са самостоятелна група прокариотни 
микроорганизми. Наричат се още лъчисти гъби (actis, гр. -
лъч, myke - гъби). Названието актиномицети е дадено във 
връзка с причиняваните от тях звездовидни язви по 
тъканите и челюстните кости на говедата. От тези язви 
бил изолиран и причинителят на тази болест Actinomyces 
bovis.

• Независимо от нишковидния строеж на много видове 
актиномицети, те се отнасят към Грам-положителните 
бактерии.



Въздушни хифи



2. Форма и големина

• Актиномицетите са изградени от тънки нишковидни 
образувания, които имат цилиндрична форма и се наричат 
хифи. Диаметърът на хифите има размери, подобни на 
бактерийните (0,5-1 µm). Дължината им обаче е значително по-
голяма и достига 1 mm и повече. Хифите обикновено са 
разклонени. При растежа и разклоняването им се образува 
гъста плетеница, която се нарича мицел. Част от хифите се 
разполага върху повърхността на твърда хранителна среда, а 
друга - в средата. Така се оформят два типа хифи и мицел -
субстратни и въздушни.



Актиномицети - микроскопски препарат





3. Устройство

• Клетките на актиномицетите по устройство приличат на 
бактерийните. Те имат клетъчна стена, цитоплазмена мембрана, 
цитоплазма, нуклеотид, рибозоми и включения (волутинови 
зърна, мастни капки и др.).

• С бактериите ги свързват следните особености:

• - Липсата на ядрена мембрана;

• - Малкият диаметър на хифите;

• - Съдържанието на мураминова и диаминопимелинова 
киселина в клетъчната стена;

• - Чувствителността към антибактерийни антибиотици;

• - Нечувствителността към фунгицидни средства.



4. Размножаване
• Актиномицетите се размножават:

а/  вегетативно ;

б/ чрез спори - Спорите се образуват върху въздушната хифа и се 
подреждат във верижки. Известни са два начина на образуване на 
спорите - чрез сегментация и чрез фрагментация. 

• При фрагментацията, протоплазмата на спороносните хифи се 
начленява на отделни части, които се закръглят и обвиват с 
обвивка. След узряване на спорите, обвивката на спороносеца се 
пука и те излизат навън .



• При сегментацията на спороносните хифи, целият спороносец 
се разделя на части чрез напречни прегради и всяка част се 
превръща в спора.
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- образуване на спори
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- разтеж върху твърда хранителна среда
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върху твърда хранителна среда



5. Разпространение и значение

а/ разпространение - Актиномицетите са широко 
разпространени в природата - в почвата, в торта и различни 
гниещи вещества. Когато попаднат върху растителни суровини и 
хранителни продукти, предизвикват тяхното разваляне.





б/ значение 

• Някои видове са патогенни и причиняват болести, наречени
актиномикози



• Много видове актиномицети се използват като промишлени 
продуценти на ензими и антибиотици. 

• Сред многобройните антибиотици, продуцирани от 
стрептомицети, най-голямо практическо значение имат 
стрептомицинът, тетрациклинът, хлортетрациклинът, неомицинът, 
нистатинът, еритранът и хлорамфениколът.


