
Хемолитотрофия

Лекция 8

 Хемотрофи: организми, които получават енергия чрез окисляването

на молекули, донори на е- в заобикаляща среда

 Хемоавтоторфи: - организми, които получават енергия чрез

окисляване на донори на е- (молекули) в техните местооитания.

 органични молекули - хемоорганотротрофи

 неорганични молекули – хемолитотрофи

Основни термини
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Лекция 8

 Хемолитотрофи: организми, които получават енергията си от

неорганични съединения (напр. амоняк) през електронен трансфер.

Те използват неорганичен субстрат (обикновено от минерален

произход) за получаване на редуциращи еквиваленти, необходими

за биосинтетични цели (напр., фиксиране на СО2) или консервиране

на енергия чрез аеробно/анаеробно дишане. Донорите на е- се

окисляват в клетката и се насочват към дихателните вериги, за

производство на АТФ. Акцепторът на е- може да бъде:

 кислород - при аеробните бактерии

 различни други органични и неорганични вещества.

Енергетика на хемолитотрофията
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 Хемолитотрофията има две основни цели:

 генериране на енергия (ATФ)

 генериране на редуцираще еквиваленти (НАДH)

Хемолитотрофи:

Донор на електрони Хемолитотрофна реакция Представители

Фосфит 4 HPO3
2− + SO4

2− + H+ → 4 HPO4
2− + HS− Фосфитни бактерии

Водород H2 + 1/2 O2 → H2O Водородни бактерии

Сулфид HS− + H+ + 1/2 O2 → S0 + H2O Серни бактерии

Сяра S0 + 11/2 O2 + H2O → SO4
2− + 2 H+ Серни бактерии

Амоняк NH4
+ + 1,5 O2 → NO2

− + 2 H+ + H2O Нитрифициращи бактерии

Нитрит NO2
− + 1/2 O2 → NO3

− Нитрифициращи бактерии

Фелезен йон (2+) Fe2+ + H+ + 1 4 O2 → Fe3+ + 1/2 H2O Железни бактерии
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Окисление на водород:

 Водород окисляващите бактерии включват Hydrogenobacter

thermophilus, Hydrogenovibrio marinus и Helicobacter pylori

 Микроаерофили;

 H2 като източник на енергия:

 Чрез анаеробно окисление (напр. сулфат редуциращи и

ацетогенни бактерии)

 Чрез аеробно окисление; H2 се окислява от мембранно-

свързана хидрогеназа, генерираща протонна помпа чрез

трансфер на е- до различни хинони и цитохроми. Ензимът се

инхибираот О2, но последният е необходим като краен

електронен акцептор

 Втора цитоплазмена хидрогеназа за генериране на редуциращи

еквиваленти (НАДН), които се използват за СО2 фиксиране чрез
цикъла на Калвин.
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Окисление на водород:

 МО окисляващи H2, като

Cupriavidus necator (по-рано

Ralstonia eutropha) често

обитават гранични

окси/анокси зони в

природата, за да се

възползват от H2,

произвеждан от

ферментиращи анаероби,

като същевременно
съществуват в О2 среда.
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Автотрофност на Н2 бактерии:

 Н2 бактерии могат да растат и като хемоорганотрофи, при хемо-

литотрофния растеж те фиксират CO2 чрез цикъла на Калвин

 Н2 бактерии са факултативни хемолитотрофи.

 Аеробните Н2 бактерии имат резервен метаболизъм за H2 окисление и в

природата те вероятно превключват между хемоорганотрофен и

хемолитотрофен начин на живот, според наличните хранителни вещества в

техните местообитания.

 Аеробните Н2 бактерии растат най-добре микроаерофилно и вероятно са

най-конкурентни като Н2 бактерии на границата оксигенна – аноксигенна

среда
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Helicobacter pylori:

 Helicobacter pylori, известен по-рано като Campylobacter pyloridis, е Грам (-)

микроаерофилна бактерия, открита в стомаха

 Идентифицирана през 1982 г. от Бари Маршал и Робин Уорън в пациенти с

хроничен гастрит и стомашна язва

 Над 80% от лицата, заразени с бактерията са асимптомни; наличието й

обаче се свързва с развитието на язва на дванадесетопръстника и рак на

стомаха

 H. pylori играе важна роля в естествената екология на стомаха; над 50% от

населението на света има H. pylori в горния СЧТ. Инфекцията е по-

разпространена в развиващите се страни, а разпространението в

развитите страни намалява

 Спираловидната форма на H. pylori (от която произлиза генеричното му

наименование) се смята, че е еволюирала за по-успешно проникване в

мукоидната обвивка на стомаха
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Окисление на серни съединения:

 Окислението на серни съединения до сярна киселина включва

следните субстрати:

 Редуцирани серни съединения, сулфид (H2S)

 Неорганична елементарна сяра, S0

 Тиосулфати, S2O2
3-
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Енергетика на окислението на серни съединения:

 Окисление на сяра – окислението на сулфиди до S0; депозитът от

S0 в клетката служи като потенциален резерв на енергия

(електрони); р. Рaracoccus.

 Окислението на H2S се извършва на етапи, като S0 се съхранява

вътре или извън клетката, докато е необходимо. Процесът е

двуетапен, защото H2S е по-добър донор на е- от S0 или S2O2
3-; това

позволява по-голям брой протони да бъдат преместени през

мембраната.

 При окислението на серните съединения се генерират редуциращи

еквиваленти за фиксиране на СО2 чрез цикъла на Калвин,

използвайки обратен поток на е- - процес, изискващ енергия, който

изтласква е- против термодинамичния им градиент.
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Биохимизъм на окисление на серни съединения:

 Биохимично, редуцираните серни съединения се превръщат в

сулфит (SO2
3-) и впоследствие в сулфат (SO2

4-) чрез ензима сулфит

оксидаза

 Някои микроорганизми обаче, постигат същото окисление с

помощта на система, обратна на тази, използвана от бактериите,

редуциращи SO2
4-

 Във всички случаи освободената енергия се прехвърля в ЕТВ за

производство на ATФ и НАДH

 В допълнение на аеробното окисление на S0, някои бактерии (напр.

Thiobacillus denitrificans) използват NO3- като краен акцептор на е- и

следователно, растат анаеробно
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Биохимизъм на 

окисление на серни 

съединения:



Хемолитотрофия

Лекция 8

Биология на р. Beggiatoa

 Beggiatoa – бактерия - окисляваща сярата, открита от С.

Виноградски, 1887 г.

 Местообитания - морски или сладководни води, в местообитания с

с високи нива на сероводород като утайки, серни извори, отпадъчни

води, кални слоеве от езера и дълбоки хидротермални извори; в

ризосферата на блатните растения.

 Beggiatoa – факултативен хемотроф

 Хемоорганохетеротроф; окисляване на органични съединения

до СО2 при наличие на О2, макар че високте концентрациите на

О2 могат да бъдат ограничаващ фактор. Органичните

съединения са също въглероден източник за биосинтеза.
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Beggiatoa

 Beggiatoa – факултативен литохетеротроф

 Хемолитоавтотроф (някои видове Beggiatoa) – окисление на

Н2S до S0 като допълнителен източник на енергия. S0 се

съхранява вътреклетъчно; СО2 е източник на въглерод за

биосинтеза. Вътреклетъчните NO3- са акцептор на е- и се

редуцират до NН3.

 Редуцирането на S0 често се случва, когато липсва О2. S0 се

редуцира до Н2S с цената на съхранявания въглерод или с

добавяне на газообразен водород. Това може да се приеме за

стратегия за оцеляване и преодоляване на периоди без О2.
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Окисление на желязо (Fe2+) 

 Желязото (Fe2+) - широко разпространен анаеробен краен акцептор

на е- за авто - и хетеротрофи.

 Електронният поток в тези организми е подобен на този, завършващ

с О2 или NO3-, с изключение на крайният ензим в тази система:

желязна редуктаза.

 Shewanella putrefaciens и Geobacter metallireducens. Последният

може да използва токсични въглеводороди като толуен като

източник на въглерод – приложение в биоремедиацията на води,

богати на желязо.

 Fe2+ е разтворима форма на желязо, стабилна при изключително

ниски рН или в анаеробни условия. В аеробни условия при

умерените нива на рН Fe2+ се окислява до Fe3+ и абиотично

хидролизира до неразтворим Fe(OH)3.
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Окисление на желязо

 Желязо окисляващи бактерии - 3 отделни типа:

 Ацидофили, напр. Бактериите Acidithiobacillus ferrooxidans и

Leptospirillum ferrooxidans и археите Ferroplasma. Окисляват желязото в

среди, с ниско рН и са важни за киселите минни дренажи

 Окисляващи желязото при неутрално рН; Gallionella ferruginea или

Leptothrix ochracea - живеят на окси/аноксигенни гранични среди,

микроаерофили

 Анаеробни фотосинтезиращи бактерии; Rhodopseudomonas, които

използват Fe2+ за производство на НАДH за автотрофна фиксация на

СО2.

 Биохимично, аеробното окисление на желязото е енергетично много

неизгодно и са необходими големи количества желязо, за да се формира

протон-движеща сила. Подобно на окисляването на сяра, се използва

обратен електронен поток за образуване на на НАДH за автотрофна

фиксация на СО2.
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Окисление на желязо
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Нитрификация

 Процес, чрез който амонякът NH3 или NH4
+ се превръщат в NO3

-

 Нетният резултат от два отделни процеса:

 окисляване на NH3/ NH4
+ до NO2

- чрез нитрозни или амоняк

окисляващи бактерии

 окисляване на NO2
- до NO3

- чрез нитрит-окисляващи (нитратни) 

бактерии

 Важен етап от цикъла на азота в природата

 Аеробен процес, извършван от малки специализирани групи автотрофни

бактерии и археи
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Нитрификация – биохимизъм на окислението на N-

съединения

 Процес на окисление на азотни съединения (на практика, прехвърляне на 

електрони от азотния атом до кислородните атоми):

1. 2 NH4
+ + 3O2 → 2 NO2

– + 2 H2O + 4 H+ (Nitrosomonas)

2. 2 NO2
– + O2 → 2 NO3

– (Nitrobacter, Nitrospina)

3. NH3 + O2 → NO2
− + 3H+ + 2e−

4. NO2
− + H2O → NO3

− + 2H+ + 2e−

 Процесите са изключително енергично бедни, което води до много бавни

темпове на растеж и за двата типа организми
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Окисление на амоняк

 Трансформацията на NH3 до NO2
− - етап, ограничаващ скоростта на 

нитрификацията

 Биохимично, окисляването на NH3 е поетапно:

 окисление на амоняк до хидроксиламин (NH2OH) чрез ензима амоняк

монооксигеназа в цитоплазмата

 окисление на NH2OH до NO2
− от ензима хидроксиламин оксидо-

редуктаза в периплазмата

 Циклите на трансфер на електронио и протони са много сложни

 Нетен резултат - само един Н+ се премества през мембраната за молекула 

окислен NH3
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Окисление на нитрит

 Окислението на NO2
− - много по-опростен процес: NO2

− се окисляват от 

ензима нитрит оксидоредуктаза, в процес свързан с транслокация на Н+

чрез много къса ЕТВ, което отново води до много ниски темпове на растеж

 Окислението изисква присъствие на О2, нитрозните и нитратните бактерии 

са аероби

 Както при окисляването на S0 и Fe2+, НАДH за фиксиране на СО2 чрез 

цикъла на Калвин се генерира от обратния поток на е-: допълнително

метаболитно натоварване върху вече бедния по отношение на енергия

 процес.
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Нитрификация в Archaea

 Някои археи също могат да окисляват амоняк: напр. морският

хемолитотроф, окисляващ амоняк Nitrosopumilus

 Гените в Nitrosopumilus, които кодират амоняк монооксигеназата, са

подобни на тези в Nitrosomonas - биохимията на окисление на амоняка

вероятно има общ механизъм в двата домена

 Основна разлика - археите, окисляващи амоняк могат да правят това и при 

изключително ниските нива, открити в откритите океани

 Археалните нитрификатори могат да доминират морската нитрификация и 

да играят значителна роля в други местообитания, които съдържат само

ниски нива на амоняк.

 Нитритокисляващи Archaea не са известни.
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Anammox

 Anammox, съкращение за ANaerobic AMMonium OXidation

 Глобално значим микробен процес на

 цикъла на азот в природата

 Бактериите, които медиират този процес - идентифицирани през 1999 г.

 Процесът Anammox се осъществява в много природни местообитания, 

допринасяйки за продукцията на до 50% от N2 в океаните

 В този биологичен процес NO2
− и NH4

+ се превръщат директно в N2

 Общата катаболитна реакция е:

NH4
+ + NO2

− → N2 + 2H2O.
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Anammox

 Форма на метаболизъм, свързваща окисление  на амоняк и редукция на 

нитрити

 МО, осъществяващи процеса – облигатни анаероби

 междинен продукт при Anammox - високо токсичния хидразин (N2H4 -

ракетно гориво)

 Anammox бактерии притежават вътреклетъчен органел, акумулиращ

хидразина, наречен анамоксизома (anammoxasome)

 Анамоксизомата - необичайна и изключително компактна липидна

мембрана, съдържаща ладеран (2 или повече сързани циклобутанови

пръстени), уникални в биологията.
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Anammox

 Мтаболитната трансформация на хидразин –

специален интерес

 Anammox бактериите - изключително бавен темп 

на растеж. Времето за удвояване е почти две 

седмици

 Процесът Anammox беше открит първоначално

само в Т диапазон от 20°C до 43°C, но в последно

време, anammox е наблюдаван при Т от 36°C до 

52°C в горещи извори и от 60°C до 85 ° C при 

хидротермални извори, разположени по 

протежение на Средноатлантическия риф.
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Anammox

 Anammox бактериите - автотрофни, въпреки че механизмът за

фиксирането на СО2 все още е неясен

 Тези организми могат да се използват индустриално за отстраняване на 

азота в

процесите за пречистване на отпадъчни води

 Anammox бактериите – разред Planctomycetes (напр. Candidatus Brocadia

anammoxidans), от които Planctomyces и Pirellula са най-известните родове

 Понастоящем, 5 рода от Anammox бактерии са (временно) определени: 

Brocadia, Kuenenia, Anammoxoglobus, Jettenia (всички пресноводни видове) 

и Scalindua (морски вид)


