
Дрожди



1. Понятие за дрожди

 Дрождите са еукариотни МО и се наричат 
едноклетъчни гъби. Развиват се в захарни
(въглехидратни) вещества и причиняват алкохолна
ферментация.

Р. Sacchаromyces 



2. Форма и големина
а) Форма - Наблюдава се голямо разнообразие 

във формата в зависимост от видовата
пренадлежност и условията на култивиране- кръгли, 
овални, елепсовидни, лимонообразна. По-рядко
дрождите образуват клетки с бутиловидна , 
стреловидна и друга форма.

р. Torula р. Hanseniaspora



б) Големина - Размерите на дрождените клетки са
също различни и непостоянни.Те се изменят 
зависимост от състава на хранителната среда, 
възраста на културата и други фактори. Най –
често се срещат клетки с дебелина 2÷8μm и 
дължина 4÷10μm.



3. Устройство
 В сравнение с бактериите дрождите са по-сложно
устроени. Отвън дрождената клетка е обвита с 
клетъчна стена , състояща се от няколко слоя. Тя
съдържа хемицелулоза и по това се различава от 
стената на бактериите. Непосредствено под 
клетъчната стена  лежи цитоплазмената мембрана. 
Вътрешността на клетката е изпълнена с цитоплазма. 
При младите клетки тя е хомогенна , еднородна и 
дребнозърнеста.



 Имат всички мембранни и немембранни органели
храктерни за екариотната клетка.



 Дрождите представляват факултативно анаеробни
микроорганизми. При анаеробни условия те 
ферементират захарите и почти не се размножават.

 При достъп на на кислород ферментацията
отслабва, но за сметка на това се засилват
дишането и размножаването. Понякога
ферментацията може да се прекрати почти 
напълно след силно аериране. Потискането на 
алкохолната ферментация се нарича ефект на 
Пастьор.



4. Размножаване
а) вегетативно

- чрез просто делене на клетките

- чрез пъпкуване- на майчината клетка се появява
подутина (пъпка), която постепенно нараства и 
достига размера и формата на майчина клетка. 
След това тя се отделя от нея или остава свързана
и започва от своя страна да пъпкува. 



б) чрез спори -образуват се вътре в клетката и се 
наричат аскоспори - най-често се срещат 3÷4. 
Аскоспорите се образуват в резултат на полов 
процес, при който две клетки копулират и обменят 
помежду си ядрен материал. Спорите са по-
устойчиви към действието на неблагоприятни
фактори в  сравнение с вегетативните клетки. 

Спорообразуването най-добре се наблюдава,когато
дрождите се пренасят на  бедни среди (гипсови
блокчета, „гладен” агар и др.).  





5. Разпространение и значение

б/ значение 
• Хранително-вкусовата промишленост

Ферментация на хляб, бира и вино. Например 
Saccharomyces сerevisiae (наричан също хлебна мая 
или захар мая) се използва при печене и 
ферментиране на алкохолни напитки.



- Индустрия - биогориво - Производство на 
етанол за гориво на автомобили



- причиняват заболявания - например Candida 
albicans /Кандида албиканс/ - се открива често в 
човешката уста, но могат да станат патогенни и 
предизвикват кандидоза (устен и / или генитално 
инфекция).



- Причиняват разваляне на хранителните продукти 
- срещат по повърхността на зрели плодове и при 
нараняване на повърхността причиняват 
ферментация, водят до разваляне на млякото и др.


