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Лекція 2 

Основи класифікації і 
морфології бактерій 

 



 
1. Морфологія та розміри клітин бактерій.  
2. Клітинна стінка. Фарбування бактерій за Грамом.  
3. Особливості будови бактерій.  
4. Позаклітинні структури прокаріот.  
5. Рух бактерій.  
6. Форми спокою у прокаріотів.  
7. Принципи класифікації бактерій. Сучасна 

систематика бактерій. 



Бактеріальна клітина оточена щільною оболонкою – клітинною 

стінкою. У багатьох бактерій ззовні від клітинної стінки 

розташовані капсула або слизові шари, пілі (ворсинки) та 

джгутики. Усередину від клітинної стінки розташована 

цитоплазматична мембрана (обов'язкова структура клітин усіх 

бактерій), яка оточує цитоплазму. У цитоплазмі міститься 

бактеріальне ядро, рибосоми, запасні речовини та інші 

бактеріальні структури. Структури, розташовані ззовні від 

цитоплазматичної мембрани, називають поверхневими. 







Кокоподібні бактерії 

монококи 

диплококи 

стрептококи 

тетракоки 

сарцини 

стафілококи 



Мікрококи (Micrococcus) 
– поодиноко розміщені 
кулясті клітини. 

Micrococcus aqua  



Диплококи (Diplococcus)  
– група коків, які після 
поділу не розходяться, а 
існують парами.  

Neisseria meningitidis 

Neisseria gonorrhoeae 

 

 

 



Стрептококи (Streptococcus) 
– коки, що діляться в одній 
площині. Після поділу між 
клітинами зберігається зв'язок, 
і вони розміщуються у вигляді 
ланцюжків. 

Streptococcus lactis  



Тетракоки (Tetracoccus) – 
клітини, розміщені по 
чотири, як наслідок поділу 
материнської клітини в двох 
взаємно перпендикулярних 
площинах.  

Stomatococcus mucilagimosus 

 Pediococcus damnosus 



Сарцини (Sarcina)  
– коки розташовані у взаємно 
перпендикулярних площинах 
у вигляді пакетів з 8, 16, 32, 
64 клітин.  
 
Sarcina ventriculi 
Sarcina flava 



Стафілококи (Staphylococcus) 
– коки, які діляться в кількох 
площинах і після поділу 
розміщуються у вигляді 
виноградного грона. 

Staphylococcus еpidermidis 

  Staphylococcus aureus  



Паличкоподібні бактерії 



Довгі – понад 3 мкм 
 Bacillus megaterium – гнильна 
бактерія;  
Clostridium botulinum – збудник 
ботулізму 
 
Короткі – 1 мкм  
бактерії кишкової групи  
 
Дуже короткі – менше 1 мкм 
Brucella abortus – збудник 
бруцельозу 



Звивисті форми бактерій 

Вібріони – мають вигляд 
зігнутої палички чи коми.  
 
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  



Спірили – бактерії, які 
мають декілька вигинів, що 
надає їм форму англійської 
букви S. Спірили можуть 
мати від 1 до 8-10 витків.  
 
Spirillum volutans 
 Spirillum minus 



Спірохети – мають понад 8-
10 і більше витків. Довжина 
їх клітини може сягати 500 
мкм, проте діаметр 
збудників не перевищує – 
0,3-1,5 мкм.  
 
Spirochaeta plicatilis 
Spirochaeta isovalerica 



Leptospira interrogans 

Лептоспіроз 

Treponema pallidum  

Сифіліс 





Поліморфізм, або плеоморфізм  
– це різноманітність морфології бактерій.  
Бактерії дуже пластичні, легко змінюються під 
впливом різних несприятливих чинників – 
антибіотиків, солей літію, високої концентрації 
хлориду натрію, низького рН, зміни температури, 
старіння культури. Внаслідок реакцій бактерій на дію 
цих факторів утворюються різні за формою і 
величиною клітини: дуже збільшені, роздуті, кулясті, 
колоподібні або ниткоподібні. 



Клітинна стінка  



Функції клітинної стінки:  
1) захисна, здійснення фагоцитозу; 
2) регуляція осмотичного тиску; 
3) рецепторна; 
4) бере участь у процесах живлення клітини; 
5) антигенна (визначається продукцією ендотоксину – 
основного соматичного антигену бактерій); 
6) стабілізує форму і розмір бактерій; 
7) забезпечує систему комунікацій із зовнішнім 
середовищем; 
8) побічно бере участь в регуляції росту і поділу 
клітини. 



У складі клітинної стінки бактерій виявлено 
7 основних груп хімічних речовин: 

 
пептидоглікани (муреїн) 

тейхоєві кислоти 
полісахариди 

білки 
ліпіди 

ліпополісахариди 
ліпопротеїди  



Протопласти – структури, повністю позбавлені 
клітинної стінки. У протопластах відбуваються 
основні процеси життєдіяльності, але вони не здатні 
ресинтезувати клітинну стінку, рідко діляться. 
 Сферопластами називають бактерійні клітини, 
частково позбавлені клітинної стінки. Сферопласти 
відрізняються від протопластів тим, що можуть 
розмножуватися, легко реверсувати у вихідну 
бактерійну форму.  



Залежно від будови клітинної стінки бактерії 
поділяють на дві групи –  
грампозитивні  
грамнегативні.  



Основні відмінності  
між грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами  







Відмінності грампозитивних і грамнегативних клітин 

 



Структура плазмалеми 
прокаріот   



Цитоплазматична мембрана 
 – це білково-ліпідний комплекс, у якому на білки 
припадає 50-75%, на ліпіди – 15-45% від усієї ваги 
мембрани. У мембрані міститься до 90% усіх 
ліпідів клітини. Вона оточує цитоплазму 
бактеріальної клітини і завдяки тургору прилягає 
до клітинної стінки. Товщина її — 7-10 нм.  





Цитоплазма бактерій займає основний об’єм 
клітин і є середовищем, яке зв’язує всі 
внутрішньоклітинні структури в єдину систему. Це 
напіврідка колоїдна маса, що складається на 70–80 
% з води, мінеральних сполук, РНК, білків, 
ферментів, продуктів і субстратів обміну речовин. 
Цитоплазма оточена цитоплазматичною 
мембраною, в якій знаходяться клітинні органели — 
нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення. 







Нуклеоїд – бактеріальна ДНК, геном клітини. Майже уся 
генетична інформація прокаріотів міститься в одній молекулі 
ДНК, що має форму ковалентно замкнутого кільця і одержала 
назву бактеріальної хромосоми. 

Наявні також позахромосомні генетичні елементи – плазміди. 
Це – низькомолекулярні ДНК, які містять від 1,5 до 4 тис. пар 
нуклеотидів. 



Рибосоми є білоксинтезувальними системами, під час 
синтезу білка об’єднуються в полірибосоми (полісоми). 
складаються з двох субодиниць 30 S і 50 S, які перед 
початком синтезу білка об’єднуються в одну розміром 
70 S.  





У цитоплазмі бактерій можуть бути також вакуолі, 
що складаються з різних розчинених у воді речовин і 
оточені мембраною ліпопротеїдного походження. 
Кількість вакуоль — 6–10, у період активного росту 
збільшується до 20. Одні дослідники вважають їх 
ділянками, де відкладаються шкідливі продукти 
метаболізму, інші — резервуаром різноманітних 
бактеріальних ферментів. 



типи мезосом: 
•ламелярні (пластинчасті),  
•везикулярні (мають форму пухирців)   
•тубулярні (трубчасті).  



гранули волютину,  
ліпопротеїдні тільця,  

глікоген, 
гранульоза, 

скупчення пігменту,  
краплини сірки,  

кальцію гідрокарбонат та ін.  
Є продуктами метаболізму і 
використовуються бактеріями як запасні 
поживні речовини. 



Слизовий шар 

 Слизовий шар тісно 

прилягає до клітини 

 

 Карбогідрати забезпечують 

адгезію клітин до поверхонь 

 



Капсула 

 Капсула прилягає до 

клітинної стінки 

 

 Пов’язана з вірулентністю 

бактерій 

 



Ворсинки 
 



Мікроворсинки або фімбрії  
– білкові волоски (від 10 до кількох тисяч на одній 
клітині), товщина яких дорівнює 3–25 нм, а 
довжина – переважно 0,3–1 мкм, зрідка 4 мкм і 
більше. Вони утворені білком піліном, молекули 
якого формують спіралеподібну нитку. Їх основна 
функція – прикріплення бактерій до субстрату, 
вони є фактором колонізації.  



Пілі  

Забезпечують процес кон’югації бактерій 



Рух бактерій 



Монотрих 

Амфітрих  

Лофотрих  

Перитрих 

Характер розташування джгутиків 



Рухливі бактерії здатні до таксису – 
направленого руху, що визначається 
зовнішніми факторами.  
Таксиси (від грец. taxis – розміщення) 
бувають позитивними або негативними, 
залежно від руху бактерії до фактора чи 
від нього. 



Хемотаксис  
– рух, який зумовлюється хімічними 
речовинами.  
За здатністю індукувати позитивний чи 
негативний хемотаксис розрізняють дві групи 
речовин:  
атрактанти – речовини, що зумовлюють 
скупчення клітин у ділянці вищої концентрації 
сполуки;  
репеленти – речовини, що зумовлюють 
скупчення клітин у ділянці найнижчої 
концентрації.  



Хемотаксис 



Аеротаксис – рух бактерій до 
(від) молекулярного кисню.  

Фототаксис – рух бактерій, 
зумовлений світловою енергією.  

Магнітотаксис – рух бактерій за силовими лініями 
магнітного поля Землі або магніту, зумовлений 
наявністю в спеціальних гранулах магнітосомах великої 
кількості заліза  

Термотаксис – рух бактерій, зумовлений 
джерелом тепла. 

Віскозитаксис – рух бактерій у напрямку 
збільшення чи зниження в'язкості розчину.  



Спора 



 Спори утворюються тільки в зовнішньому 
середовищі, в організмі тварин та людини 
процесу споруляції не відбувається. Вони 
мають еволюційне значення, забезпечуючи 
збереження виду, а не виконуючи функцію 
розмноження. 

Спору можна вважати стійкою формою 
існування деяких бактерій.  

Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum, 
Sporosarcina, Sulfobacillus, Sporospirillum, 
Actinobifida  





Спороутворення 



Процес спороутворення може тривати у 
кожній клітині від кількох годин до доби. На 
утворення спори витрачається більша частина 
протоплазми.  

Найкраще спороутворення вивчено у 
представників родів Clostridium, Bacillus.  



Наука про розподіл живих організмів за 
окремими групами (таксонам) відповідно з 
певними ознаками і присвоєння їм наукової назви 
називається систематикою.  

Класифікація - розподіл мікроорганізмів на групи у 
відповідності з певними ознаками:  
морфологічними (зовнішній вигляд, будова, здатність до 
руху, спороутворення, розмноження);  
фізіологічними (тип харчування, характер отримання 
енергії, потреба в кисні, патогенність);  
культуральними (характер росту на поживних 
середовищах);  
біохімічними (розбіжності у шляхах перетворення 
органічних речовин).  



Основною таксономічною одиницею є вид -
сукупність організмів, що мають спільне 
походження, які характеризуються загальними 
морфологічними і фізіологічними властивостями і 
пристосовані до існування в певних умовах 
зовнішнього середовища.  
 
Більш вузьким поняттям є поняття штам. Штамом 
називаються різні культури мікроорганізмів одного 
й того ж виду, виділені з різних природних 
середовищ або з одного середовища, але в різний 
час. Штами одного виду мають однакові властивості, 
але відрізняються за окремими ознаками.  



Номенклатура - присвоєння мікроорганізму 
назви після детального його вивчення. 

Наприклад: назва мікроорганізму Streptococcus lactis. 
Streptococcus - родова назва. До цього роду відносяться 
бактерії сферичної форми (коки), які зазвичай 
розташовуються ланцюжками (морфологічна ознака). 
Друге слово позначає основне місцепроживання цього 
стрептокока - стрептокок молочнокислий.  

 Ідентифікація - розпізнавання мікроорганізмів. 



Таксономія бактерій 

Ранг Приклад 

Царство Procaryotae 

Тип Spirochaetеs  

Порядок Spirochaetales 

Родина  Leptospiraceae 

Рід Leptospira 

Вид L. interrogans 



Найбільш повно бактерії описані у 
«Визначнику бактерій Берджі», який 
видається Американським товариством 
мікробіологів. Для його упорядкування 
залучають найбільш відомих спеціалістів 
світу.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


