
Спори и спорообразуване



1. Обща характеристика

• Някои видове микроорганизми при 
определени условия образуват ендоспори
(вътрешни спори). Това са структурни
форми, съдържащи ядрен апарат, които са
много устойчиви на действието на външни
фактори. При благоприятни условия, 
спорите прорастват и образуват
вегетативни клетки. Ендогенни спори 
образуват пръчковидните бактерии от сем. 
Bacillaceae (род Bacillus и род Clostridium). 
От коките спори могат да образуват само 
Sarcina ureae, от спи- рилите - Spirillum
amyloferum, а от вибрионите - Vibrio
desulfuricans.

Ендоспори





1. Вегетативна клетка на 
бактерия;

2. Ендоспора;

3. Бактерия с ендоспора



2. Морфология на спорите

• Ендоспорите при бактериите имат най-често сферична или 
овална форма, а повърхността им може да е гладка или грапава. 
Те имат различна големина и обикновено диаметърът им е по-
малък от дебелината на клетката, поради което тя запазва
формата си. Спорите се разполагат в центъра (централно) или в 
края (терминално или субтерминално) на бактерията

1 - централно разположена спора
2 - терминално разположена спора
3 - субтерминално разположена спора



•Има много случаи обаче, когато диаметърът на спората е по-
голям от дебелината на микробната клетка, при което последната
се деформира. В зависимост от мястото, където са разположени
деформиращите спори, се различават два типа на 
спорообразуване: клостридиален (closter - вретено) - спората се 
разполага централно и плектридиален (plectridium - бухалка) -
спората се разполага терминално или субтерминално. Клетката
наподобява барабанна палка или ракета за тенис.

1 - клостридиален тип на 
спорообразуване
2 - плектридиален тип на 
спорообразуване





3. Спорообразуване
• Ендоспорите се образуват в бактерийната
протоплазма. При спорообразуването се 
изразходват запасните хранителни вещества. 
Образува се дипиколинова киселина (ДПК), 
която под форма на калциева сол влиза в 
състава на спората. Дипиколиновата киселина не 
се открива във вегетативните клетки. Наличието
на комплекс от Са и ДПК определя устойчивостта
на спорите към високи температури, 
изсушаване, радиация, химични вещества и 
други неблагоприятни фактори на средата. 
Главно при изчерпване на хранителните
вещества, клетките спират да се делят и 
преминават през няколко стадия на 
спорообразуване.

Дипиколинова
киселина



Спорообразуване • В началото се наблюдава делене на 
ДНК, след което чрез вгъване на 
цитоплазмената мембрана част от 
цитоплазмата се отделя от майчината
клетка.

• Вътрешната мембрана секретира
материал, който изгражда клетъчната
стена на спората. Протопластът на 
майчината клетка образува външната
здрава обвивка на спората - екзина и 
вътрешната - по-тънка обвивка - интина. 
Пространството между интината и 
клетъчната стена на спората, се нарича
кортекс. При някои видове бактерии, 
майчината клетка образува и един 
външен слой - екзоспориум. 

• Спорообразуването продължава 10-24 
часа.





Устройство на ендоспора



• По химичен състав спорите се различават рязко от 
вегетативните клетки. Съдържанието на вода е почти еднакво, 
но в спорите тя се намира предимно в свързано състояние. В 
спорите се съдържат големи количества Са и Mg, а по- малко Р и 
К. Съдържанието на Са е 10 пъти повече от това в майчините
клетки. Този елемент играе ролята на циментиращ фактор. 
Спорите съдържат много липиди, което повишава
термоустойчивостга им. Богати са и на ДПК. Ендоспорите са
много устойчиви към действието на различни химични и 
физични фактори (температура, отровни вещества, радиация и 
др.), което се дължи на дебелата и трудно-пропусклива екзина и 
намаленото водно съдържание. 

Clostridium
tetani



• Поради забавените обменни процеси и незначителното
изразходване на хранителни вещества, спорите могат да запазват
дълго време жизнеността си. Например, в почва, престояла 200-320 
години в корените на хербаризирани растения в Ню Гардънс (Англия), 
са открити голям брой жизнеспособни спори от В. subtilis и В. 
licheniformis. Когато попаднат при благоприятни условия (влага, 
хранителни вещества и др.), те прорастват и от тях се образуват нови 
жизнеспособни вегетативни клетки.



4. Физиологична роля на спорите

• Бактерийните клетки образуват само по една спора, която
може да се разглежда като биологична форма за преживяване
на неблагоприятните условия и запазване на вида, а не средство 
за размножаване.


