Таксономия на гъби
Основни отдели и класове гъби

Отдел Chytridiomycota
• Вегетативно тяло - слабо развито
▫ При някои примитивни представители амебовидно образувание в клеткатагостоприемник
▫ При по-високоорганизирани представители многоядрен разклонен неклетъчен мицел

Отдел Chytridiomycota
• Безполово размножаване
▫ Зооспори с един флагелиум,
в зооспорангий
▫ При различните
представители – вариации в
структурата на зооспонагия и
формирането на зооспорите

Отдел Chytridiomycota
• Полово размножаване
▫ Най-прост тип полов процес -сливане на две
неспециализирани клетки (мерогамети и хологамети)
 Мерогамия - сливане на подвижни клетки с едно
камшиче
 Хологамия - сливане на две току-що образувани от
зооспори вегeтативни тела

▫ Различни типове гаметогамия: изо-, хетеро- и
оогамия
▫ Специфични полови процеси

Отдел Chytridiomycota
• Полово размножаване:
▫ Планогаметична копулация
▫ Гаметангиогамия
▫ Соматогамия

• Редуване на циклите на полово и безполово размножаване:
▫ Изоморфно - спорофит и гаметофит са сходни по външен вид
и степен на развитие
▫ Хетероморфно - спорофитът и гаметофитът се отличават един
от друг по външен вид и степен на развитие

Отдел Chytridiomycota
• Изоморфно редуване: спорофит и гаметофит
са сходни по външен вид и степен на развитие

Отдел Neocallimastigomycota
• Вегетативно тяло - слабо развит ценоцитен мицел
• Талус - моноцентричен (един зооспорангии) или
полицентричен (множество зооспорангии)
• Облигатни анаероби - в ГИТ (стомаха) на преживни
бозайници и растителноядни влечуги; други
сухоземни/водни анаеробни местообитания

• Липсват митохондрии; органели за клетъчно дишане –
хидрогенозоми (видоизменени МТХ). Основна функция на
хидрогенозомите - окисление на НАДН до НАД+ с генериране
на АТФ и отделяне на Н2

Отдел Neocallimastigomycota
• Жизнен цикъл - силно опростен
• Безполово размножаване - неподвижни или подвижни,
полифлагелатни зооспори, образувани в зооспорангии
• Полово размножаване – не е описано
• Широк набор от ксиланазни и целулазни ензими висок потенциал за промишлено получаване и
производство на целулозо- и позизахарид-разграждащи
ензими

Отдел Blastocladiomycota
(бивш отдел Chytridiomycota)
• Вегетативно тяло - относително добре развит мицел
• Талус – еукарпични видове, една част от талуса
участва в образуване на органите за размножаване –
спорангии и гаметангии
• Типични водни обитатели
• Запазена една подвижна фаза в жизнения цикъл –
зооспори

Отдел Microsporidia
• Ендопаразитни едноклетъчни организми; паразитират
основно по насекоми, но атакуват ракообразни и някои
риби. Около 10 % могат да паразитират и по гръбначни, в
т.ч. и хора и да причиняват заболяване микроспоридиоза
• Талус – силно редуциран
• Безполово размножаване - неподвижни спори

• Полово размножаване - автогамия
• Най-малкият еукариотен геном, нямат МТХ, имат митозоми
• Номенклатурата на Microsporidia е неясна

Отдел Microsporidia
• Ендопаразитни едноклетъчни организми; паразитират
основно по насекоми, но атакуват ракообразни и някои
риби. Около 10 % могат да паразитират и по гръбначни, в
т.ч. и хора и да причиняват заболяване микроспоридиоза
• Талус – силно редуциран
• Безполово размножаване - неподвижни спори

• Полово размножаване - автогамия
• Най-малкият еукариотен геном, нямат МТХ, имат митозоми
• Номенклатурата на Microsporidia е неясна

Отдел Glomeromycota
(бивш отдел Zygomycota)
• Монофилетични - общ предшественик с Dikarya
• Предимно ендомикоризни, почвени обитатели - в
симбиотични взаимоотношения с висши растения
• Безполово размножаване - бластоспори
• Парасексуален цикъл - съдържат 51 гени, кодиращи
всички важни белтъци, необходими за мейозата

Разред Mucorales
• Сапрофитни почвени обитатели; някои представители са
паразити - причиняват загниване на плодовете

• Представители - род Mucor, хлебна плесен Rhizopus
stolonifer
• Вегетативно тяло - добре развит ценоцетен мицел

• Безполово размножаване - спорангиоспори (ендогенни,
неподвижни), образуват се в спорангии, като съдържат
едно или няколко ядра. Спорангиите са отделени от
носещата хифа (спорангиеносец) с преграда.

Rhizopus stolonifer

Разред Mucorales
• Полово размножаване - хетероталични (+) и (–) щамове
• Стадии на полово размножаване

▫ хифите на (+) и (–) щамове се привличат един към друг чрез
химически вещества
▫ хифите образуват къси израстъци, които се допират
▫ в края на всеки израстък се образува напречна стена, която
ограничава многоядрен сегмент – гаметангий
▫ стените между гаметангиите изчезват: (+) и (–) ядрата се дливат
по двойки и вътре в зиготата се образуват много 2n ядра;
▫ зиготата расте, образува дебела, черна, осеяна с игловидни
израстъци стена и натрупва резервни хранителни вещества
▫ зигоспора – почиваща форма, в която протича дегенерация на
ядрата до 1 Зигоспората прораства и образува спорангий
▫ от спорангия се освобождават спори (всички тип (+) или тип (–)
▫ спорите прорастват и дават начало на нов мицел

Разред Mucorales
• Стадии на полово размножаване при Rhizopus stolonifer

Разред Mucorales
• Жизнен цикъл

Царство Dikarya; Отдел Ascomycota
• Таксономичен критерий – формата на плодните тела

Царство Dikarya; Отдел Ascomycota
• Формата на плодното тяло - роля за разпространение на
аскоспорите:
▫ Апотеций - идеален за разпространение на аскоспорите от
въздуха, аскусите са незащитени
▫ Перитеций - осигурява известна защита, н ограничава
скоростта на разпространение
▫ Клейстотеций - защитава много добре аскусите, те могат да се
разпространяват едва след разкъсването му

Царство Dikarya; Отдел Ascomycota
• Жизнен цикъл:
▫ Безполова спорулация – конидиоспори, образувани на
специализирани въздушни хифи - конидиофори, израстващи от
субстрата
▫ Полова фаза - телеоморф
▫ Безполова фазата – анаморф
Анаморфно и телеоморфно състояние на видове от
р. Aspergillus и р. Penicillium
телеоморф

анаморф

телеоморф

Eurotium

Aspergillus

Eupenicillium

Emericella

Penicillium

Talaromyces

Aspergillus nidulans

Emericella nidulans

Aspergillus glaucus

Eurotium herbariorum

Царство Dikarya; Отдел Ascomycota
• Разпространение:
▫ Около 15 000 - сапрофитни и паразитни, имат аскокарп
▫ Около 14 000 - симбионти с фототрофни микроорганизми,
образуват групата на лишеите
▫ Малко на брой - не образуват аскокарп, а образуват
самостоятелни аскуси; Hemiascomycetes. Включват много
важни дрожди.

Разред Pezizales
• Жизнен цикъл:
▫ Фузия между хаплоидни
аскогоний и антеридий чрез
формиране на трихогин
▫ Преминаване на n ядра от
антеридия през трихогина в
аскогония и сдвояване на
двата типа ядра
▫ Формиране на аскогенни
хифи на повърхността на
аскогония и преминаване на
сдвоените ядра в хифите
▫ Образуване на „кукичка” на
върха на аскогенната хифа
▫ Разделяне на ядрата в
кукичката (митоза).
Образуване на 4 ядра (по 2 от
всеки тип).

Разред Pezizales
• Жизнен цикъл:
▫ Формиране на септа в „кукичката”,
която изолира 1 ядро от единия тип
в терминална (ултиматна) клетка.
Формиране на втора септа
изолираща 2 ядра (по едно от всеки
тип) в пенултиматна клетка.
▫ Фузия на n ядрата и образуване на
2n ядро в пенyлтиматната клетка,
която се удължава и формира
тубуларен аскус. Ултиматната
клетка, носеща n ядро от единия
тип се приближава към ултиматна
клетка от другия тип. Стените
между двете клетки се стопяват и
двете n ядра се сдвояват отново.
▫ Мейоза и формиране на 4 n ядра.
▫ Митоза и формиране на 8 n ядра.
▫ Формиране на 8 аскоспори.

Разред Pezizales
• Въздушно плодно тяло – апотеций
• Стерилни хифи - парафизи
• “Оперкулум” – капаче на върха на аскуса, което при
узряване на аскоспорите се отваря и те се изстрелват във
въздуха
• Тетраден анализ
• Подпочвено плодно тяло - т.нар. трюфел. Спорите им се
разпространяват чрез гризачите. Живеят в микоризна
асоциация с букови и дъбови дървета

Разред Sordariales; род Neurospora
• Полово размножаване - въздушен мицел
▫ Големи, разклонени вериги от макроконидиофори, продуциращи
едри елипсовидни, многоядрени клетки, макроконидии
▫ Малки едноядрени микроконидии

• Авто-стерилен вид с два полови типа - А и а
• Протоперитеций - многоклетъчен аскогоний, носещ трихогини)
• Превръщането на протоперитеций в перитеций - достигане до
трихогините на микроконидия или макроконидия или плодна
тръбица от противоположния полов тип
• Аскуси – образуват се в перитеция
• В аскуса: мейоза (8 аскоспори); тетраден анализ
• Безполово размножаване - прорастването на микро-или
макроконидии

Разред Sordariales; род Neurospora
• Жизнен цикъл на Neurosopa crassa

Разред Ophiostomatales
• Ophiostoma ulmi – паразит, датска болест по бряста

• Безполово размножаване - безполови спори (конидии) чрез
пъпкуване на върха на единични хифиални разклонения
(конидиофори). Образуват се на върха на снопчета от
хифи, наречени синемии, или чрез пъпкуване от хифи,
растящи между старите хифи. Самите конидии могат
самостоятелно да се размножават чрез дрождеподобно
пъпкуване.
• Полово размножаване – плодно тяло перитеций, съдържащ
множество аскуси

Разред Clavicepitales
• Claviceps purpurea – паразит по ръжта

• Безполово размножаване - безполови
спори (конидии)
• Полово размножаване – аскоспори,
плодно тяло перитеций
• Инфекцията се ограничава в овариума
на ръжта Инфектираният овариум се
превръща в твърда черна маса от хифи,
склероций

Разред Eurotiales, родове Aspergillus,
Penicillium и техните телеоморфни форми
• Eurotiales - някои родове притежават и анаморфно
състояние
• Някои телеморфни рода, включително Eurotium и
Emericella, имат своя анаморфен статус в род Aspergillus
• Телеморфните родове Eupenicillium и Talaromyces - в род
Penicillium

• Означенията Aspergillus и Penicillium са много по-широко
използвани, отколкото на кореспондиращите телеморфни
родове

Отдел Basidiomycota
• Clamp connection - затягаща връзка, свързваща
съседните клетки от хифите и осигуряваща
поддържането на дикарионно състояние
▫ А. Дикарионна хифа с две ядра от различен тип
▫ В. Развитие на обратно растящо разклонение, в което
преминава едно от ядрата
▫ C. Синхронно делене на двете ядра и едно от дъщерните
ядра в късото разклонение се връща в главната хифа
▫ D. Образуват се септа между дъщерните ядра,
произлизащи от това в главната хифа и друга септа,
отделяща второстепенното разклонение от главната хифа
▫ E. Върхът на второстепенното разклонение се слива с
главната хифа като по този начин се осъществява „clamp
connection” и ядрото от второстепенното разклонение
преминава в главната хифа. Образува се нова клетка с
две ядра от различен тип и връхна клетка също с две
ядра от различен тип. Запазва се дикарионния стадии

Отдел Basidiomycota
• Базидиоспори - “балистоспори” по начин на
разпространение, т.е. освобождават се активно от базидия
• Формиране на базидии
▫
▫
▫
▫
▫

Пробазидий с две хаплоидни ядра
Сливане на ядрата и образуване на едно диплоидно ядро
Протича процес на мейоза
Формиране на стеригми
Формиране на базидиоспори

Клас Ustilagomycetes и разред Ustilaginales
(главни)
Важни растителни патогени, около 1000 вида
Цветът е най-податливата на инфекции част от растението
Зрели, едноядрени, диплоидни телиоспори
При попадане в благоприятни условия, в прорастващата спора
протича мейоза, образува се промицел от 4 хаплоидни клетки
• Всяка n клетка се дели митотично и образува пъпка (споридий),
еквивалент на базидиоспората
• Клетките на промицела мога да претърпят повторно митотично
делене и чрез последващо пъпкуване да образуват споридии
• Хаплоидните споридии могат да прорастнат веднага върху прости
хранителни среди, като образуват чисти култури от
дрождеподобни клетки в компактни колонии върху агар
•
•
•
•

Клас Ustilagomycetes и разред Ustilaginales
(главни)
Важни растителни патогени, около 1000 вида
Цветът е най-податливата на инфекции част от растението
Зрели, едноядрени, диплоидни телиоспори
При попадане в благоприятни условия, в прорастващата спора
протича мейоза, образува се промицел от 4 хаплоидни клетки
• Всяка n клетка се дели митотично и образува пъпка (споридий),
еквивалент на базидиоспората
• Клетките на промицела мога да претърпят повторно митотично
делене и чрез последващо пъпкуване да образуват споридии
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•
•
•
•

Клас Ustilagomycetes и разред Ustilaginales
(главни)

Клас Pucciniomycetes и разред Pucciniales
(ръжди)
• Паразити, атакуващи папрати, иглолистни растения и особено
цъфтящите растения
• Жизнения цикъл на Puccinia graminis
• 2n състояние – телиоспора, образува се върху житните растения
• Кариогамия - диплоидна спора
• Мейоза - 4 n ядра, дават началото на промицел
• 4 базидиоспори върху стеригми от два типа, (+) и (-)
• Базидиоспорите се освобождават активно и инфектират втория
гостоприемник – киселия трън, където се образува n монокарионен мицел
• Спермогонии със спермациофори, които продуцират зрели, + или –
спермации

Клас Pucciniomycetes и разред Pucciniales
(ръжди)
• Оплождането протича с участието на насекоми
• При попадането на спермии върху рецептивна хифа, съдържимото
преминава в рецептивата хифа през пора образувана на мястото
на контакт
• Когато на горната повърхност на листа се образува спермогоний, в
долната част на листа се образува струпване от хифи, наречено
проаеций. Ядрото на спермация преминава през рецептивната
хифа и достига до клетките на проаеция, като по този начин те се
превръщат в двуядрени
• Образуват се аециоспори. При прорастването, ако аециоспората е
попаднала на житно растение, от нея се развива двуядрен мицел

Клас Pucciniomycetes и разред Pucciniales
(ръжди)
• Двуядреният мицел образува група от клетки – уредий, който
образува двуядрени, удължени, жълтеникави и шипчести
уредоспори
• По времето на узряване на зърното на пшеницата, уредият започва
да образува телиоспори. С напредването на сезона на зреене на
пшеницата, уредия продуцира все повече телиоспори и все помалко уредоспори, докато накрая започне да отделя само
телиоспори. Така той се превръща в телий (продуцира
телиоспрори), а червеникавата маса от уредоспори преминава в
черна маса от телиоспори
• Телиоспрорите също са двуядрени. Те преживяват зимата и
напролет в тях протича кариогамия, като с това се затваря цикъла
на развитие на Puccinia graminis.

Клас Pucciniomycetes и разред Pucciniales
(ръжди)

Жизнен цикъл на Puccinia graminis

