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Анотация: Курсът допълва и задълбочава познанията на студентите върху 
физиологията и биохимията на прокариотните микроорганизми. Той е 
построен на принципа на адекватост на многобройното генетично 
разнообразие на прокариотите на техния метаболитен капацитет. В 
учебния материал последователно се обсъждат физиолого-
биохимичната организация на микробната клетка в еволюционен 
аспект и молекулярната филогения на микроорганизмите. Разглеждат 
се процесите и механизмите за генериране на клетъчна енергия: 
бактериална фотосинтеза / фотофосфорилиране, ферментация / 
субстратно фосфорилиране и микробиологично окисление / окислитлно 
фосфорилиране. Специално внимание е отделено на енергетиката на 
хемолитотрофните микроорганизми. Курсът обхваща и основни аспекти 
на анаболитните процеси в микробната клетка - механизмите на СО2 
фиксация, биосинтеза на градивни блокове и макромолекули. В курса се 
разглежда и феномена биологична азотфиксация и нейното 
практическо приложение. Студентите се запознават и с основните 
принципи на локална и глобална регулация на метаболизма в 
микробната клетка. 
 

Предварителни 
изисквания: 

Предложената дисциплина допълва и надгражда знанията и уменията, 
придобити в обучението по микробиология, биохимия, физиология и 
биохимия на микроорганизмите, генетика, молекулярна биология и др. 
в бакалавърската степен на обучение. Курсът по Метаболизъм на 
прокариоти надгражда знанията за особеностите в конструктивния и 
енергийния им метаболизъм. Студентите получат нови знания за 
огромната метаболитна пластичност на микроорганизмите, която 
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определя повсеместното им разпространение, екологичната им 
адаптация и възможности за практическо приложение на 
метаболитните им характеристики в различни сфери на икономиката. 
 

Очаквани резултати: В резултат на обучението по приетата и утвърдена учебна програма на 
дисциплината студентите ще придобият: 

 Знания за уникалните свойства на метаболизма на 
микроорганизмите, механизъм и регулация на основни 
катаболитни и анаболитни процеси и техните биоенергетични 
аспекти, както и използването на метаболитния потенциал на 
прокариотните микроорганизми в различни приложни 
направления.  

 Умения за анализ и изучаване на различни специфични страни 
отметаболизма на прокариотите. 

 Самостоятелнот и отговорност при работа в екип; при дизайн и 
провеждане на микробиологичен и биохимичен експеримент; 
при представяне и обсъждане на експериментални данни. 

 

Учебно съдържание:  Еволюция на микроорганизмите. 
 Характеристика на домени Bacteria и Arhaeа. Молекулярна 

филогения. 
 Процеси и механизми за генериране на клетъчна енергия при 

прокариоти. 
o Бактериална фотосинтеза.  
o Аеробно дишане. Окислително фосфорилиране и 

дишане.  
o Анаеробно дишане. Алтернативни електронни 

акцептори. Биохимия на дисимилативната нитрат-
редукция и денитрификация, дисимилативната и 
асимилативната сулфат-редукция. Редукция на 
органични съединения. Биоенергетика на 
метаногенезата и ацетогенезата.  

o Енергетичен метаболизъм на микроорганизмите при  
ферментации. 

o Енергетика на хемолитотрофията.  
 Биологична Азот Фиксация (БАФ). Механизъм на БАФ, 

осъществявана от симбионтни и свободно живеещи N2-
фиксиращи микроорганизми.  

 Биосинтеза (анаболизъм). Метаболитни пътища, осигуряващи 
прекурсори, химична енергия и ензими за биосинтеза. 
Биосинтетични пътища за фиксация на СО2. Биосинтеза на други 
съединения. 

 Механизми на глобална регулация на микробния метаболизъм, 
регулация на развитието – споролиране, диференциация; 
сензорност и сигнална трансдукция. Контрол на транскрипцията 
в Archaea. 

 


