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Еволюция на микроорганизмите 

Слайд 2-3 

Образуване и ранна история на Земята: Преди 4 млрд. г. планетата Земя е била стерилна пустош от 

скали и кипящи морета. Историята за живота започва малко след създаването на Слънчевата 

система с образуването на самата Земя. Произходът на Земята датира отпреди 4.5 млрд. г. 

Ключов момент във формирането и развитието на Земята е появата на вода – резултат от безброй 

сблъсъци с ледени комети и астероиди; вулканични изригвания от вътрешността на планетата. 

Кондензирането на вода в океаните и формирането на твърдата земна кора датира отпреди 4.3 

млрд. г. Най-старите открити досега седиментни скали се намират в ЮЗ Гренландия и са на възраст 

от около 3.86 млрд. г. Най-ранните доказателства за микробен живот на Земята са откритите фосили 

от клетки. 

Слайд 4-5 

Произход на клетъчния живот: Произходът на живота на Земята е най-голямата научна мистерия. 

Експериментални доказателства за това са органичните прекурсори на живи клетки, които могат да 

се образуват спонтанно при определени условия. Условията на повърхността на Земята преди 

повече от 4 млрд. г. (изключително висока Т и високи нива на УВ) са враждебни към формирането 

на живота. Ето защо, хипотезата за произхода на живота се основава на предположението, че 

животът може да е възникнал под повърхността на Земята, в хидротермални извори на дъното на 

океана. Тези извори са били стабилни и изобилни източници на енергия (Е) под формата на 

неорганични съединения - Н2 и H2S. Уникалната геохимия на тези хабитати предполага 2 важни 

условия: 

- образуването на молекули, критични за появата на живота и

- формирането на разделени структури, необходими за опазване на енергията.

Предполага се, че някаква пре-органична форма е улеснила развитието на първата система за 

саморепликация - предшественик на клетъчния живот. РНК е била централен компонент на първата 

самовъзпроизвеждаща се система - животът започва с РНК! 

РНК е уникална молекула, защото: 

- тя е компонент на основни кофактори и молекули, открити във всички клетки (АТФ, НАДH и

коензим А);

- може да свързва малки молекули (като АК, АТФ, други нуклеотиди);

- има каталитична активност (катализира белтъчната синтеза чрез рРНК, тРНК и иРНК).

По-късно в еволюцията на Земята и живота, белтъците поемат каталитичната роля на РНК; още по-

късно възниква ДНК, която е по-стабилна молекула и следователно - по-добро хранилище на 

кодираща (генетична) информация. 

Най-ранните клетъчни форми на живот са представлявали 3-елементна система: ДНК, РНК и 

белтъци + мембранна система, способна да съхранява енергия (виж фигурата на слайд 6). 
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Времевата точка, в която се появяват Bacteria и Archaea е преди 3.8-3.7 млрд. г. От тогава се смята, 

че датира появата на Последния Универсален Общ Предшественик (LUCA от Last Universal Common 

Ancestor). 

Слайд 7 

Метаболитна диверсификация - последици за биосферата на Земята: Микробният метаболизъм 

преминава през продължителен период на диверсификация. Първоначално Земята и водните 

басейни са били аноксигенни. 02 отсъства до появата на цианобактериите, които извършват 

оксигенна фотосинтеза. Метаболизмът за генериране на енергия на примитивните клетки е 

използвал анаеробни механизми + устойчивост на топлина. Основен източник на въглерод е бил 

СО2, използван от автотрофни МО. Основното гориво за ранния енергиен метаболизъм е бил H2. 

Почти всички древни представители на Bacteria и Archaea използват H2 като донор на е- и са 

автотрофни; те масово използват S0 като акцептор на е-. 

Предците на съвременните Bacteria и Archaea се появяват преди около 3.7 млрд. г. Древните 

представители на Bacteria са трансформирали H2 и CO2  в ацетат, а древните Archaea са извършвали 

метаногенеза. Тези ранни форми на хемолитотрофен метаболизъм, задвижван от H2 вероятно са 

натрупали големи количества от органични съединения в резултат на автотрофно фиксиране на CO2. 

С течение на времето, тези органични материали са се натрупали и създали необходимите условия 

за еволюция на нови хемоорганотрофни бактерии с разнообразни метаболитни стратегии за 

съхранение на енергия от окисляването на органични съединения. 

Слайд 8, 10 

Еволюционен процес и фотосинтеза: Еволюцията на фотосинтезата революционизира химията на 

Земята. Фототрофните организми използват енергията от слънцето, за да окисляват молекули като 

H2S, S0 или H2O и да синтезират сложни органични съединения от СО2 или прости органични 

молекули. С течение на времето продуктите на фотосинтезата се натрупват в биосферата, 

стимулирайки по-нататъшната диверсификация на микробния живот. 

Първите фототрофи на Земята са аноксигенни. От тях се развиват най-ранните оксигенни фототрофи 

– цианобактериите. Вкаменени микробни образувания, наречени строматолити, на възраст 3.5 

млрд. г. са най-ранните доказателства за живота на Земята (виж слайд 9). Сроматолитите или 

"слоестите скали" се образуват, когато някои видове микроби причиняват отлагането на карбонатни 

или силикатни минерали, които насърчават процеса на вкаменяване. Сроматолитите днес са 

изчезнали от Земята, но съвременни примери за тази древна микробна екосистема все още могат 

да бъдат намерени в някои плитки морски басейни или в горещи извори. Фототрофните бактерии, 

като цианобактериите и зелените несерни бактерии (р. Chloroflexus) играят централна роля при 

формирането на съвременните строматолити. 

Ранната фотосинтеза е аноксигенна. В процеса, H2S е донор на е-, а S0 е отпадъчен продукт. 

Способността на фототрофите да използват слънчевата светлина като източник на Е води до 

голямата им диверсификация. Така, преди 2.5 - 3.3 млрд. г. цианобактериите развиват фотосистема, 

способна на кислородна фотосинтеза, при която Н20 замества H2S при редукцията на СО2 и генерира 

О2 като отпадъчен продукт. Кислородната фотосинтеза и повишаването на количеството О2 в 
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земната атмосфера е най-голямата промяна в историята на нашата биосфера и поставя началото на 

еволюцията на по-нови форми на живот, които използват енергия, осигурена от дишането на O2. 

Слайд 11 

Еволюционен процес и кислородна атмосфера: При отсъствие на О2 цялото Fe на Земята е в 

редуциран вид («червени океани»). Значителни нива на О2 в атмосферата от оксигенна фотосинтеза 

започват да се натрупват след най-малко 300 млн. г. функциониране на процеса. Това е така, защото 

О2 реагира спонтанно с редуцираните железни минерали в океаните и образува железни оксиди. 

Преди 2.4 млрд. г. нивата на O2 се повишават достатъчно и се инициира процеса, наречен «Голям 

кислороден взрив». О2 от цианобактериите окислява Fe2+ до Fe3+, слабо разтворимо във вода и 

образуващо седиментни структури, известни като лентови железни образувания (виж фигура на 

слайд 12). След изчерпването на Fe2+ на Земята се натрупа О2 в атмосферата. Необходими са още 

600-900 млн. г. за достигане на съвременните нива на О2. 

Слайд 13 

Еволюционен процес и озонова обвивка: Образуването на озон (О3) е важна последица от О2 за 

еволюцията на живота. UV лъчението е смъртоносно за клетките и може да причини тежки ДНК 

увреждания. Под действие на UV от слънцето О2 се превръща в О3, който силно абсорбира UV лъчи 

(λ 300 nm). Превръщането на О2 в О3 създава озонов щит, благодарение на който организмите могат 

да обитават повърхността на Земята, като завладяват нови местообитания и поддържат 

разнообразието. 

Слайд 14 

Ендосимбионтен произход на еукариотните микроорганизми: Eукариотните МО са генетични 

химери, съдържащи гени от най-малко два различни филогенетични домена. Най-старите 

микрофосили с разпознаваеми ядра датират отпреди около 2 млрд. г., а многоклетъчни 

микрофилми от водорасли – отпреди 1.9 до 1.4 млрд. г. За сравнително кратък период от време, 

многоклетъчните ЕК се диверсифицират в предците на съвременните водорасли, растения, гъби и 

животни. 

Слайд 15-16 

Ендосимбионтна хипотеза: Тази хипотеза е добре аргументирано обяснение за произхода на 

органелите в ЕК клетка. Съгласно нея, митохондриите (МХ) на съвременните ЕК произхождат от 

стабилно включени дишащи ПК в други клетки. Хлоропластите (ХП) от своя страна водят началото 

си от стабилно включване на цианобактерии, които извършват оксигенна фотосинтеза. Движещата 

сила в ендосимбиозата е О2. Той се е консумирал от архи-МХ и отделял от архи-ХП. Именно О2 

(поради енергетично по-изгодното аеробно дишане) и използването на енергията на слънчевата 

светлина са двата процеса с огромен принос за бързото развитие на ЕК. 

Цялостната физиология и метаболизъм на МХ и ХП и последователността и структурите на техните 

геноми поддържат ендосимбионтната хипотеза. 

По-важните доказателства за валидността на тази хипотеза са както следва: 

- МХ и ХП съдържат 70S рибозоми, вкл. 16S рРНК; 
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- 16S RNA генните последователности на МХ и ХП са типични за бактериите; 

- Филогенетичните дървета на база 16S рРНК гени на МХ позиционират своя предшественик 

в алфа-протеобактериите; 

- Филогенетичните дървета на база 16S рРНК гени на ХП - в цианобактериите; 

- Функцията на рибозомите, както в свободно живеещите бактерии, така и в МХ и ХП се 

инхибира от едни и същи антибиотици; 

- МХ и ХП съдържат малки количества ДНК, разположени в ковалентно затворена, кръгова 

форма, типична за бактериите, а филогенезата на тези последователности показва 

бактериален произход. 

Слайд 17-19 

Образуване на еукариотната клетка: Изясняването на точния произход на EК клетка е основен 

неразрешен въпрос на еволюцията. Както беше споменато по-горе, ЕК представляват генетична 

химера, съставена от гени на бактерии и археи. Общи признаци с бактериите са естерифицираните 

липиди в ЦПМ, а общи признаци с археите: молекулните характеристики на транскрипцията и 

транслацията. Бактерии и археи притежават общи молекулни свойства, различни от тези на ЕК. 

Следователно, ендосимбиозата и генният трансфер са изиграли много важна роля в произхода на 

Eukarya. 

Съществуват две основни хипотези за образуване на ЕК. 

Според първа хипотеза, ЕК възникват като клетъчна линия, носеща ядро, която по-късно придобива 

МХ и ХП чрез ендосимбиоза. Начало на тази клетъчна линия дават археите; ядрото възниква по 

време на еволюционно експериментиране с увеличаване размера на клетките и генома, вероятно 

в отговор на поява на О2. Независимо от стройната логика, тази хипотеза не може да отговори 

задоволително на един важен въпрос: защо бактериите и ЕК имат подобни мембранни липиди, за 

разлика от тези на археите? 

Съгласно втората хипотеза (наречена още Н2 хипотеза), ЕК възникват от асоциация между бактерии, 

продуциращи Н2 (симбионт) и вид от Archaea, който поглъща Н2 (гостоприемник). Ядрото възниква, 

след като гените за синтеза на липиди се прехвърлят от симбионта към гостоприемника. 

Едновременното увеличаване на размера на генома на гостоприемника води до изолиране на ДНК 

в мембрана за по-ефективни репликация и генна експресия. 

Слайд 20 

Молекулните последователности - запис на еволюционната история: Историята на микробната 

филогения е свързана със следните по-важни научни открития 

- 1859 г., Ч. Дарвин с „Произход на видовете“ поставя началото на палеонтологията и 

сравнителната биология. 

- 1866 г., Е. Т. Хекел прави първи опит за изобразяване на общата еволюционна история 

на всички живи клетки – растения, животни и протисти. 

- 1967 г., Р. Уитакър разделя живия свят на пет царства, като отделя гъбите като отделна 

линия. 

- 70-те години на ХХ в., К. Воузе изказва постулата, че последователността на рРНК 

молекулите и техните гени определят еволюционните връзки между организмите. 



Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 1 

5 
 

Според учения рРНК гените са универсално разпределени, функционално постоянни, 

силно консервативни (т.е. бавно променящи се) и с достатъчна дължина, за да се 

определят еволюционни връзки. Воузе открива археите (преди, архебактерии) чрез 

сравнителен анализ на последователностите на SSU на рРНК от много МО. Именно така 

той установява разлики в SSU последователностите при Bacteria, Archaea, Eukarya. Така, 

SSU рРНК гените се превръщат в първи ефективен инструмент за еволюционна 

класификация на МО. 

- От 1977 г. – над  2.3 млн. SSU рРНК последователности; The Ribosomal Database Project 

(RDP; http: //rdp.cme.msu.edu).  
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Молекулярна филогения 

Слайд 1-2 

Бактерии: Bacteria, най-малко 84 раздела, от които 32 раздела съдържат видове, описани на база 

култивиране (култивируеми бактерии). 90% от култивируемите бактерии са позиционирани в 

разделите Actinobacteria, Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes. Много бактерии са известни 

само от SSU рРНК генни последователности, изолирани от проби от околната среда (т.нар. 

филотипове).  

Бактериите се отличават с уникални фенотипни характеристики, напр. морфологията на 

спирохетите, физиологията на цианобактериите и огромно физиологично разнообразие. 

Археи: Археите са позиционирани в 7 големи отдела, като само 5 от тях съдържат култивируеми 

видове; повечето принадлежат към Crenarchaeota и Euryarchaeota. Подобно на бактериите, много 

археи са известни само от SSU рРНК генните им последователности, изолирани от околната среда. 

Еукариоти: Филогенетични дървета за Eukarya са построени на базата на сравнителен анализ на 

последователността на 18S рРНК гените. Филогенетичният произход на древните еукариоти е 

трудно да се определи. Предполага се, че първичните еукариотни линии са се появили преди около 

600 милиона години. Колонизирането на сухоземните местообитания от Eukarya е пряко свързано 

с появата на кислородни условия на Земята и последвалото развитие на озоновия щит. 

Основните морфологични и физиологични характеристики и някои специфични функции на 

бактерии, археи и еукариоти са представени на таблицата на слайд 3. 

Слайд 4-7 

Молекулярна филогения – молекулни последователности: Разликите в ДНК секвенциите могат да 

бъдат използвани за извличане на еволюционни връзки. Изолирането на ДНК последователности и 

геномното секвениране са стандартен инструмент на микробната филогения. При култивируемите 

бактерии се извършва изолиране на геномна ДНК, директно секвениране или РСR амплификация 

на специфичен ген (SSU рРНК). При некултивируемите бактерии процедурата включва РСR 

амплификация на SSU рРНК гени от ДНК от проба от околната среда, директно или след изолиране, 

чрез метагеномен подход (виж слайд 5). Сравняването на генните последователности дава 

информация за тяхната хомоложност в два контекста: гени, които са наследени от общ 

предшественик или хомоложност в абсолютен смисъл. 

Сравняването на последователности се прилага за откриване на гени-ортолози - произхождат от 

един единствен ген в общ прародител и гени-паралози - резултат на генно дублиране. 

Филогенетичните анализи всъщност, представляват анализ на ортоложни гени, които имат подобна 

функция. Сравняването се извършва чрез специализирани софтуеърни продукти, напр. Програмата 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) - the National Institutes of Health 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Информация за сродни последователности се съхранява и може да се изтегли от GenBank 

(http://www.ncbi.nih.gov/Genbank) - анотирана колекция от всички публично достъпни ДНК 

последователности. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nih.gov/Genbank
http://www.ncbi.nih.gov/Genbank
http://www.ncbi.nih.gov/Genbank


Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 2 

2 
 

На базата на сравняването на последователност се строят филогенетични дървета, които помагат 

да се реконструира еволюционната история от наблюдаваните разлики в нуклеотидната 

последователност. 

Слайд 8 

Конструиране на филогенетични дървета: Определянето на филогенетичните взаимоотношения 

чрез изследване на промените в нуклеотидите в определени позиции от последователността - тези, 

които са филогенетично информативни, се нарича кладистика. Филогенетично информативните 

последователности, респ. характеристики, определят т.нар. монофилетична група, а 

филогенетичното дърво се нарича кладограма. 

Слайд 10-11 

Приложение SSU рРНК филогенетичните методи:  

 Филогенетични сонди. Сондата представлява част от полинуклеотидната верига, която 

може да бъде маркирана и използвана за хибридизация с друга нуклеинова киселина. 

Сондите могат да бъдат универсални (SSU рРНК) и специфични (филогенетични). Възможно 

е сондата да хибридизира към РНК в рибозомите и комплексът сонда-рибозоми да се 

наблюдава чрез микроскопиране. 

 FISH = Fluorescent In Situ Hybridization. В този случай се осъществява хибридизация между 

сонда и клетки или проби от околната среда. Техниката FISH (филогенетично оцветяване) е 

широко използвана за целите на микробна екология и клиничната диагностика. 

 Анализ на микробни съобщества. (PCR)-амплифицираните рРНК гени дават „филогенетична 

снимка“ на микробното съобщество и спомагат за построяване на филогенетични дървета. 

Те спомагат и за доказване присъствие на специфични МО. 

 Риботипиране. Това е техника за идентификация на бактериите, при която се генерира 

специфичен профил от бандове, ДНК отпечатъци, наречен риботип, когато ДНК от даден МО 

се смила с рестрикционен ензим и фрагментите се разделят чрез АГЕ и се изследват с рРНК 

генна сонда. Това е специфичен и бърз метод, тъй като не включва етапите на PCR, 

секвениране, сравняване на последователности (както при SSU рРНК филогенетичния 

анализ). 

Слайд 12 

Микробна систематика: Систематика = филогения + таксономия. Таксономията представлява 

полифазен подход, обединяващ 3 типа методи - фенотипни, генотипни и филогенетични - за 

идентифициране и описание на бактериите. Фенотипният анализ включва морфологични, 

метаболитни, физиологични и химични характеристики на клетката (прилики/разлики). 

Генотипният анализ обхваща характеристиките на генома (прилики/разлики), а филогенетичният 

анализ поставя организмите в еволюционна рамка. 

Слайд 13-14 

Фенотипен анализ: Техника за идентифициране на мастни киселини, наречена FAME от Fatty Acid 

Methyl Esters (FAME) = Метилови естери на мастни киселини. Тя включва анализ на типовете и 
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съотношението на мастните киселини в липидите на ЦМ и ВМ на Грам (-) бактерии и е широко 

разпространена в клиничните лаборатории, общественото здравеопазване и контрола на водата, 

където рутинно трябва да бъдат идентифицирани патогени. Анализите FAME също се използват 

широко при характеризирането на нови видове бактерии. Съставът на МК на бактериите се 

различава по дължина на веригата, присъствие или отсъствие на двойни връзки, пръстени, 

разклонени вериги или хидрокси групи, което позволява генериране на индивидуални профили. 

Прилагането на тази техника обаче, е свързано с известни трудност, като необходимост от строга 

стандартизация, ограничена е до култивируеми МО и висока степен (щамово специфична) на 

изменение в профилите на FAME. 

Слайд 15-18 

Генотипен анализ: 

 ДНК-ДНК хибридизацията е мярка за подобност на МО. Стандартният експеримент по ДНК-

ДНК хибридизация е показан на слайда. 

 Съдържание на Г + Ц. Разлика от 5 % в съдържанието на Г + Ц е признак за далечно родство. 

Идентично съдържание на Г + Ц е подвеждащ критерий, защото отразява само 

количествени, но не и качествени зависимости. 

 Методи за ДНК профилиране: съществуват разнообразни методи за ДНК профилиране: 

риботипиране, профилиране на базата на брой и позиция на високо консервативни 

повтарящи се мотиви - Repetitive extragenic palindromic PCR (rep-PCR), полиморфизъм в 

дължината на амплифицираните фрагменти - Amplified fragment length polymorphism (AFLP), 

който се свежда до смилане на геномна ДНК с 1-2 рестриктази + селективна PCR 

амплификация на получените фрагменти. 

 Мултилокусно типиране. Техникта Multilocus sequence typing (MLST) представлява 

секвениране на няколко различни "house-keeping" гена от един организъм и сравняване на 

техните последователности със секвенции на същите гени от различни щамове на същия 

организъм. Процедурата включва амплифициране с помощта на PCR на последователности 

от около 450 базови двойки за всеки ген, последвано от тяхното секвениране и сравнение. 

Всяка разлика, наречена алел се номерира и се генерира щамово специфичен алелен 

профил (мултилокусен секвенционен тип). Техниката намира широко приложение в 

клиничната практика. 

 Анализи на множество гени или тотален геном. 16S рРНК е златен стандарт за 

идентификация и описание на нови видове. Към тези гени се добавят recA, кодиращ 

рекомбиназа и gyrB, кодиращ ДНК гираза. Използват се пълни или почти пълни генни 

последователности и се правят сравнения, като се използват кладистични методи. 
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Бактериална фотосинтеза 

Слайд 1 

Механизми за генериране на клетъчна енергия:  

 Субстратно фосфорилиране 

 Окислително фофорилиране 

 Фотофосфорилиране 

Процеси за генериране на клетъчна енергия: 

 Аеробно дишане 

 Анаеробно дишане 

 Ферментация 

 Фотосинтеза 

Слайд 2-3 

Фотосинтеза: Фотосинтезата е процес на превръщане на светлинната енергия в химична. Това е най-

важният биологичен процес на Земята. Бактериалната фотосинтеза се осъществява от 

специализирана група микроорганизми – фототрофи, които се обединяват в две под-групи според 

източника на С, който използват: фотоавтотрофи и фотохетеротрофи. Пигментите, с които 

асоциираме бактериалната фотосинтеза са хлорофил и бактериохлорофил. 

Фотосинтезата бива два вида - оксигенна и аноксигенна. 

При аноксигенната фотосинтеза източникът на е- е неорганичнен редуктор, напр. S2O или S0, тези е- 

се използват за фиксацията на СО2 до органичен С, а светлинната енергия се превръща в химична, 

която се акумулира под формата на АТФ. 

При оксигенната фотосинтеза източникът на е- е Н2О, която се окислява до О2, тези е- по подобие на 

аноксигения процес се използват за фиксацията на СО2 до органичен С, а светлинната енергия се 

превръща в химична, която се акумулира под формата на АТФ. 

Слайд 4-5 

Фотофосфорилиране и бактериална фотосинтеза:  

Биосинтезата на АТФ се осъществява чрез процес, наречен фотофосфорилиране. Според това дали 

фотофосфорилирането протича по време на аноксигенната или оксигенната фотосинтеза то се 

разделя на два основни вида. 

Циклично фотофосфорилиране, при което АТФ се синтезира от AТФ-аза, която използва 

генерирания протонен пул. Това е процес, типичен за пурпурните и зелените бактерии. 

Нециклично фотофосфорилиране, при което АТФ се синтезира чрез система от последователни 

реакции за пренос на е-. Това е процес, типичен за цианобактериите. 

Слайд 6-8 
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Пигменти и фотосинтетичен апарат: Фотосинтезата изисква наличие на светочувствителни 

пигменти: 

 Хлорофил, при растенията, водораслите и цианобактериите 

 Бактериохлорофил, при пурпурните и зелените бактерии  

Хлорофилът и бактериохлорофилът представляват тетрапироли, подобни на цитохромите, които 

съдържат Mg2+, а специфичните странични вериги в тетрапироловия пръстен подпомагат 

свързването с фотосинтетичните мембрани. При бактериите се срещат няколко типа 

хлорофил/бактериохлорофил: 

 Цианобактерии – хлорофил а, някои имат хлорофил d 

 Фототрофни пурпурни и зелени бактерии – един или повече вида бактериохлорофил 

Различните типове хлорофил и бактериохлорофил поглъщат при различна дължина на вълната в 

обхват 360 –870 nm. 

При пурпурните бактерии фотосинтезиращите пигменти са разположени във вътрешния слой на 

цитоплазмената мембрана или в специализирани мембранни везикули (хроматофори). При 

цианобактериите – в ламелни мембрани (тилакоиди), а при аноксигенни зелени бактерии: зелени 

серни (р. Chlorobium) и зелени несерни (р. Chloroflexus) в т.нар. хлорозоми - гигантски антенни 

системи, съдържащи бактериохлорофил c, d или е, в които бактериохлорофилните молекули не са 

свързани към белтъци. 

Слайд 9 

Антена – реакционни центрове и пигменти: В оксигенните фототрофи и в пурпурните аноксигенни 

фототрофи хлорофилните/бактериохлорофилните молекули не са свободни в клетката, а са 

свързани с белтъци и прикрепени към мембраните, като образуват фотокомплекси, съдържащи от 

50 до 300 молекули. Само малка част от тях формират т. нар. реакционни центрове – АНТЕНА. 

Антената е заобиколена от (бактерио)хлорофилни молекули, които улавят светлината и предават 

енергията й до реакционния център. Тези т.нар. пигменти на антената адсорбират светлина дори с 

нисък интензитет, насочвайки я като фуния към реакционния център. 

Слайд 10 

Каротеноиди: каротеноидите са най-широко разпространените пигменти при фототрофите. Те са 

хидрофобни молекули, разположени във фотосинтетичните мембрани. Оцветени са в жълто, 

червено, кафяво или зелено и абсорбират светлина в синия спектър. Типични са за аноксигенните 

пурпурни бактерии. Каротеноидите са тясно свързани с хлорофилите и част от абсорбираната от тях 

енергия може да се прехвърля на реакционните центрове. Поради факта, че са изградени от 

система от спрегнати двойни връзки, функционират като фотопротективен агент. 

Слайд 11-12 

Фикобилини и фикобилизоми: Фикобилините, наречени още фикобилипротеини са типични за 

цианобактериите и представляват основната структура, улавяща светлината. Изградени са от 

оцветени в червено или синьо-зелено линейни тетрапироли – билини. Наблюдават се три вида 

фикобилини: фикоеритрин, фикоцианин и алофикоцианин. Фикобилините агрегират във 



Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 3 

3 
 

фикобилизоми, свързани с тилакоидите. Алофикоцианинът е в директен контакт с 

фотосинтетичните мембрани, заобиколен от фикоцианин или фикоеритрин. Фикоцианинът и 

фикоеритринът абсорбират светлина с по-къса дължина на вълната (с по-висока Е) и пренасят част 

от Е на алофикоцианина, който е разположен близо до реакционния център. 

Слайд 13-18 

Аноксигенна фотосинтеза – циклично фотофосфорилиране: При фотосинтетичните реакции, 

електроните преминават по ЕТВ, разположена във фотосинтетичните мембрани с нарастващ 

електро-положителен редукционен потенциал. Създава се протон-движеща сила, която води до 

синтеза на АТФ. Ключови елементи в този процес са фотосинтетичните реакционни центрове и 

фотосинтезиращите мембрани. 

Структура и функциониране на фотосинтетичните реакционни центрове: 

Реакционни центрове при пурпурните бактерии Съдържат три полипептида – L, M и H и заедно с 

цитохром с са разположени във фотосинтетичните мембрани. Абсорбираната от антената светлина 

се пренася на специалната двойка в реакционния център (Р870), тя преминава във възбудено 

състояние и се превръща в потенциален донор на електрони. Електроните се прехвърлят по серия 

от белтъци с повишаващ се потенциал. Генерира се протон-движеща сила. АТФ се синтезира от AТФ-

аза, която използва генерирания протонен пул чрез процес наречен циклично 

фотофосфорилиране. 

Реакционни центрове при зелени серни и хелиобактерии. При тях възбуденото състояние е с по-

нисък електро-кинетичен потенциал, защото съдържат хлорофил а или хидрокси-хлорофил а. 

Допълнителна характеристика е и съдържанието на Fe-S белтъци. При тези центрове не се 

наблюдава обърнат е- транспорт и феридоксинът е донор на е- за фиксацията на СО2. Включенията 

от S0 са извън клетката и се окисляват до SO4
2-. 

Сравнителна характеристика на устройството на реакционните центрове при пурпурни, зелени 

серни и хелиобактерии е представена на слайд 18 

Слайд 19-23 

Оксигенна фотосинтеза – нециклично фотофосфорилиране: Електроните се пренасят през две 

отделни фотосистеми: Фотосистема I (PSI, или P700) и Фотосистема II (PSII, или P680). Процесът 

протича в мембраните на хлоропластите на еукартиотите и в мембранни структури в цитоплазмата 

(тилакоиди) на цианобактериите. 

Поток на е- и синтеза на АТФ при цианобактерии. При цианобактериите светлинната Е възбужда 

P680 и тя редуцира феофитин a (Ph). Един е- от H2O възстановява изходното състояние на P680, а е- 

от Ph преминава през серия транспортни белтъци с нарастващ електро-кинетичен потенциал, поема 

се от Р700, която предава този е- през редица междинни съединения до синтезата на НАДН. По 

време на този процес се генерира протон-движеща сила и АТФ се синтезира чрез процес, наречен 

нециклично фотофосфорилиране. 

Поток на е- и синтеза на АТФ при оксигенни фототрофи. При някои оксигенни фототрофи PSII е 

блокирана и те осъществяват фотосинтеза само с PSI. При тях се наблюдава циклично 

фотофосфорилиране. Редукцията на СО2 се осъществява от донори на е-, различни от Н2О.  
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Много цианобактерии могат да използват Н2S, а много зелени водорасли - H2. Те образуват гранули 

от S0 извън клетката. 

Слайд 24 

Еволюционни особености на прокариотната фотосинтеза: Цикличното фотофосфорилиране при 

оксигенни и аноксигенни бактерии е индикатор за общата им еволюционна история. Структурата 

на реакционния център при пурпурни бактерии и зелени несерни бактерии е сходна с PSII, а 

структурата на реакционния център при зелени серни бактерии и хелиобактерии е сходна с PSI. 

Аноксигенната фотосинтеза предхожда еволюционно оксигенната. Появата на цианобактериите 

води до свързването на двата вида реакционни центрове в един процес, като последните 

еволюират и започват да използват Н2О като донор на електрони. 

Слайд 25-27 

Фотосинтезиращи МО: Към аноксигенни фотосинтезиращи МО принадлежат представители на 

отдели: Proteobacteria, Chlorobi, Chloroflexi, Firmicutes, Acidobacteria. Оксигенни фотосинтезиращи 

бактерии са тези, принадлежащи към отдел Cyanobacteria. 

Отдел Cyanobacteria: Ключови родове: Prochlorococcus, Crocosphaera, Synechococcus, 

Trichodesmium, Oscillatoria, Anabaena. Това са водни МО, отговорни основно за продуктивността на 

световния океан. Характеризират се с голямо морфологично разнообразие: наблюдават се 

едноклетъчни и филаментозни форми. Разделени са в 5 морфологични групи според начина на 

размножаване и формата на клетката. По правило са подвижни – придвижват се чрез пълзене, с 

камшичета или с помощта на газови везикули. Някои представители имат мукозни обвивки. 

Характерна физиологична особеност е способността да образуват почиващи структури – акинети. 

Някои представители могат да фиксират N2. В специално модифицирани вегетативни клетки с 

удебелени клетъчни стени, наречени хетероцисти липсва фотосистема II, те не могат да фиксират 

CO2 и осъществяват междуклетъчни контакти със съседните вегетативни клетки. 

Слайд 28 

Пурпурни серни бактерии: Ключови родове: Chromatium, Ectothiorhodospira. Това са аноксигенни 

фототрофи, които използват H2S като донор на електрони. Типични техни местообитания са 

аноксигенни осветени (водни) зони. Те окисляват H2S до S0, а също така S0 до SO4
2–, S2O3

2– до SO4
2– и 

натрупват S0 в клетката. 

Слайд 29 

Пурпурни несерни бактерии: Ключови родове: Rhodospirillum, Rhodoferax, Rhodobacter. Това са 

едни от метаболитно най-разнообразните МО. Фотоавтотрофи, като донор на е- използват H2, H2S, 

Fe2+; използват фотосистема тип II; фиксират СО2 по цикъла на Калвин; могат да генерират Е чрез 

окислително фотофосфорилиране. Някои видове могат да дишат анаеробно или да ферментират. 

Характеризират се със способността да синтезират различни видове каротеноиди.  

Слайд 30 

Зелени серни бактерии: Ключови родове: Chlorobium, Chlorobaculum, Chlorochromatium. Това са 

неподвижни къси и дълги пръчки, облигатни анаероби, които осъществяват аноксигенна 
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фотосинтеза чрез фотосистема тип I. Окисляват H2S до S0, а после и до SO4
2-. Натрупват S0 извън 

клетката. Фиксирането на СО2 се извършва по обърнатия ЦТК. Притежават уникални структури – 

хлорозоми и се срещат в аноксигенни водни местообитания, богати на сулфиди. Могат да се 

развиват при нисък светлинен интензитет и високо съдържание на H2S в средата. 

Слайд 31 

Зелени несерни бактерии: Ключови родове: Chloroflexus, Heliothrix, Roseiflexus. Това са аноксигенни 

фотохетеротрофи, филаментозни; придвижват се с пълзене. Използват прости органични 

съединения като донори на е-. Срещат се и фотоавтотрофи, използващи Н2 или H2S. Фиксират СО2 по 

хидроксипропионатния път. Използват фотосистема тип II. 

Слайд 32 

Факултативни фототрофи: Представител: Chlamydomonas reinhardtii. Това е едноклетъчно зелено 

водорасло, характеризиращо се с изявена метаболитна гъвкавост: превключване между 

фотосинтеза и хетеротрофен растеж. Това обуславя и високата екологична пластичност. За 

практически нужди тези представители се използват за производство на биогорива – източник на 

Н2. 

Слайд 33 

Генетика на бактериалната фотосинтеза. Криптохроми: Криптохромите обикновено се определят 

като протеини, подобно на фотолиазата, които са загубили или силно са намалили репарационната 

активност на ДНК и вместо това са придобили сигнализиращи роли. Криптохромите и фотолиазите 

свързват фото-редукционния активен ФАД и като хромофор на антената използват 

метилфенилфосфат, 8-хидрокси-7,8-диметил-5-деазарибофлавин, ФМН или ФАД. Фотолиазите 

репарират циклобутан пиримидин димери (CPDs) или (6-4) -фотопродукти в ДНК, причинени от UV-

B облъчване чрез механизъм, наречен фотореактивиране. Криптохромите участват в регулирането 

чрез светлината на важни фотоморфогенни процеси в растенията и в регулирането на половото 

размножаване при гъбите. Знанията за функцията на криптохромите в бактериите все още са много 

ограничени. Досега единственият бактериален криптохром с ясна биологична функция е CryB от R. 

sphaeroides, който влияе на експресията на гените на фотосинтезата, но и на много други гени в 

отговор на синя светлина и оксидативен стрес. 
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Процеси за генериране на клетъчна енергия - аеробно дишане 

Слайд 1-3 

Аеробно дишане. Процесът аеробно дишане се осъществява чрез метаболитните пътища Гликолиза 

и ЦТК, по време на които се осъществява е- транспорт до краен акцептор О2. Крайни продукти от 

процеса са СО2 и Н2О. Основна цел е генерирането на енергия под формата на АТФ. Аеробното 

дишане се осъществява от облигатни аероби и факултативни анаероби. 

Слайд 4 

Роля на пирувата: Пируватът е съединение, което обединява няколко ключови метаболитни 

процеса в прокариотната клетка. Той е ключова пресечна точка в метаболитната мрежа. Пируват се 

генерира като продукт на гликолизата, за да се превърне обратно във въглехидрати (като глюкоза) 

чрез процеса глюконеогенеза или до мастни киселини чрез ацетил-СоА. Той може също да се 

използва за конструиране на аминокиселината аланин и може да се превърне в етанол. Пируватът 

доставя енергия на живите клетки чрез цикъла на Кребс, при аеробно дишане. В анаеробни 

условия, той ферментира да млечна киселина при животни (млечнокисела ферментация) или 

етанол при микроорганизми и растения (алкохолна ферментация). С други думи, пируватът е важно 

химично съединение, резултат от метаболизма на глюкозата. Една молекула глюкоза се разпада на 

две молекули пируват, които след това се използват за осигуряване на допълнителна енергия по 

два начина, според наличието или отсъствието на кислород. 

Слайд 5 

Окислително фосфорилиране: Процес на генериране на АТФ от протонната движеща сила, 

образувана от транспорт на е- от органични или неорганични донори. Процесът протича в два етапа: 

 Първи етап – подготвителни реакции в цикъла на Кребс (ЦТК) 

 Втори етап – пренос на е- и Н+ по електрон-транспортни вериги (ЕТВ) 

Първите биохимични етапи в дишането на глюкозата са независими от наличието/отсъствието на 

кислород: всички реакции от глюкоза до пируват са еднакви. След това обаче, при анаеробни 

условия (ферментация) пируватът се редуцира и се превръща в продукти, които впоследствие се 

отделят от клетката, при дишането пируватът се окислява до СО2. Пътят, по който пируватът се 

окислява до СО2, се нарича цикъл на лимонена киселина (ЦТК, цикъл на Кребс). 

Слайд 6 

Цикъл на Кребс: В цикъла на лимонената киселина пируватът първо се декарбоксилира, което води 

до производството на СО2, НАДH и богатото на енергия съединение ацетил-СоА. Ацетилната група 

на ацетил-СоА след това се комбинира с 4-въглеродното съединение оксалоацетат, образувайки 6-

въглеродното съединение лимонена киселина. Следва серия от реакции и се формират две 

допълнителни молекули СО2, още три молекули НАДH и една ФАДH. В крайна сметка, оксалацетатът 

се регенерира, за да се върне в цикъла като акцептор на ацетил. 

Слайд 7 
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Електрон транспортни вериги - ЕТВ: Комбинираните реакции на цикъла на лимонената киселина и 

електрон транспортните вериги позволяват пълното окисление на глюкозата до CO2 и генериране 

на енергия. Запазването на тази енергия е свързано с енергизираното състояние на цитоплазмената 

мембрана, представено чрез електронен транспорт. За да разберем как електронният транспорт е 

свързан със синтезата на АТФ, първо трябва да разберем как е организирана електронната 

транспортна система в цитоплазмената мембрана. Тази система е изградена от т.нар Електрон 

Транспортни вериги (ЕТВ). ЕТВ са ориентирани в мембраната по такъв начин, че като се 

транспортират електроните, протоните се отделят от тях. Механизмът на генериране на енергия е 

аналогичен на този при еукариоти – хемиосмотичен модел на Мичъл. 

Слайд 8 

Електрон транспортни носители: Бактериална НАДН дехидрогеназа – тип II. Този ензим стартира 

процеса на пренос на електрони. Характерен е за ПК, МХ на гъби, растения и протисти. Липсва при 

бозайници и може да бъде използван като мишена на различни лекарствени препарати, 

предназначени да елиминират микробни или растителни патогени. Ензимът е локализиран на 

вътрешната повърхност на ЦПМ. Има активен център, свързващ се с НАДН. Той прехвърля 2 е- и 2 

Н+ от НАДН към следващия по веригата акцептор – флавопротеин. Освобождава се окислена форма 

на НАД+. 

Слайд 9 

Електрон транспортни носители: Флавопротеин. Бактериалните флавопротеини са производни на 

рибофлавина. Те приемат 2 е- и 2 Н+, но отдават само един е-. В ПК се срещат 2 типа флавопротеини: 

ФМН и ФАД. Рибофлавинът, наречен също витамин В2, е източникът на флавин във 

флавопротеините и е необходим растежен фактор за някои микроорганизми.  

Слайд 10 

Електрон транспортни носители: Бактериални цитохроми. Бактериалните цитохроми съдържат хем-

простетична група и могат да се окисляват и редуцират чрез преминаване на един единствен е-. 

Срещат се 3 класа цитохроми – a, b и c. Цитохромите от даден клас в рамките на един 

микроорганизъм, различаващи се един от друг, се означават като – а1, а2, а3, и т.н. Цитохромите от 

различни класове също се различават по своя редукционен потенциал. Понякога цитохромите 

могат да формират комплекси – цитохром bc1 или с желязо-серни белтъци.  

Слайд 11 

Електрон транспортни носители: Бактериални желязо-серни белтъци. Тези преносители съдържат 

простетична група, образувана от клъстери между железни и серни атоми. Най-типичните клъстери 

са от типа Fe2S2 и Fe4S4. Редукционните потенциали на желязо-серните белтъци варират в широк 

диапазон в зависимост от броя на наличните железни и серни атоми и как железните центрове са 

вградени в белтъка. По този начин различните желязо-серни белтъци могат да функционират на 

различни места в ЕТВ. Подобно на цитохромите, те пренасят само по един е-. 

Слайд 12 

Електрон транспортни носители: Бактериални хинони. Бактериалните хинони са малки небелтъчни 

хидрофобни молекули, които свободно се придвижват в мембраната. Подобно на флавините 
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приемат 2e- + 2H+, но прехвърлят към следващия носител само 2e- . Те служат за връзка между 

желязо-серните белтъци и първите цитохроми в ЕТВ. 

Слайд 13-15 

Генериране на енергия и протон-движеща сила: Както беше споменато по-горе, консервирането на 

енергия под формата на АТФ е свързано с енергизираното състояние на цитоплазмената мембрана, 

представено чрез електронен транспорт. Транспортът се осъществява от двойки окислително-

редукционни ензими – електрон транспортни носители. Два електрона плюс два протона влизат в 

ЕТВ от НАДH (чрез НАДH дехидрогеназа), за да се инициира процеса. Носителите са разположени в 

мембраната в нарастващ ред на своя положителен редукционен потенциал, като крайният носител 

във веригата доставя електроните плюс протоните до крайния акцептор - О2. При преноса на е-, Н+ 

се екскретират в средата (отвън на ЦПМ). Съществуват два източника на Н+: 

 НАДH 

 Дисоциацията на H2O до H+ и OH- в цитоплазмата  

Екскрецията на H+ в околната среда води до натрупване на OH- от вътрешната страна на мембраната. 

Независимо от малкия им размер, обаче, H+ и ОН- не могат да дифундират през мембраната, защото 

са заредени и силно полярни. Така, от двете страни на мембраната се формира електрохимичен 

потенциал – протон-движеща сила. Протон-движещата сила се формира от флавините, хиноните, 

цитохром bc1 комплекса и терминалната цитохром оксидаза. Част от генерираната енергия на този 

потенциал се изразходва за синтезата на АТФ. Протон-движещата сила участва и в други форми на 

работа за клетката, като транспортни реакции, ротация на флагелумите и други енергийно зависими 

реакции в клетката. 

Независимо от разнообразието и специфичността на електрон транспортните преносители, всяка 

бактериална ЕТВ притежава три общи характеристики: 

(1) носителите са подредени в нарастващ ред на положителен E0', 

(2) редуват се преносители, които трансферират само електрони с такива, които пренасят 

електрони плюс протони 

(3) нетният резултат от преноса е редуциране на крайния акцептор на електрони и 

генериране на протон-движеща сила. 

Слайд 16-17 

ЕТВ - Комплекс I: Навлизане на е- в системата става от първичен е- донор: НАДH + H+. Извършва се 

окисление на НАДH + H+ и формиране на ФМН.H2. По време на този процес, в средата се 

освобождават 4 H+. ФМН.H2 отдава 2 e- на серия от не-хем съдържащи желязо-серни белтъци (Fe/S). 

Така сформираната група от електрон-транспортни белтъци-преносители се нарича Комплекс I. Два 

H+ от цитоплазмата се поемат от коензим Q, който се редуцира от Fe/S белтъци от Комплекс I. 

Пример: Комплекс I при Escherichia coli съдържа 14 различни белтъка. Нарича се още НАДH:хинон 

оксидоредуктаза. 

Слайд 18-19 
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ЕТВ - Комплекс II: Комплекс II пропуска Комплекс I и приема електрони от ФАДH2 директно в 

хиноновия пул. Комплекс II се нарича още сукцинат дехидрогеназен комплекс. Тъй като Комплекс 

II пропуска Комплекс I, по-малко H+ се пренасят за сметка на 2e-, навлизащи в ЕТВ и добивът на АТФ 

за клетката е по-нисък. 

Слайд 20-21 

ЕТВ - Комплекс III: В следващия етап, редуцираният коензим Q (QH2) предава електрони на 

цитохром bc1 комплекса (Комплекс III). Комплекс III се състои от няколко хем-съдържащи протеина: 

 два различни типа цитохром b (bL и bH) 

 един тип цитохром c (c1)  

 един желязо-серен белтък  

Основна функция на цитохром bc1 комплекса е да пренася e- от хиноните към цитохром c, 

локализиран в периплазменото пространство. Комплексът bc1 присъства в ЕТВ на почти всички 

организми, които могат да дишат, а също така - играе роля за електронния поток при фотосинтезата 

във фототрофните организми. Цитохром c функционира като совалка при трансфера на e− към 

цитохромите a и a3 (Комплекс IV). Освен прехвърлянето на е-  към цитохром с, цитохром bc1 

комплексът също може да взаимодейства с хиноните по такъв начин, че да изпомпва два 

допълнителни H+ на мястото Q-bc1. Това се осъществява чрез серия от обмени на електрони между 

цитохром bc1 и Q, наречен Q цикъл. Тъй като хинонът и bc1 имат сходен окси-редуционен 

потенциал, хиноновите молекули могат лесно и обратимо да се окисляват и редуцират с помощта 

на електроните, подавани обратно към хиноните от bc1 комплекса. Този механизъм позволява 

средно общо 4 H+ (вместо 2 H+) да се изпомпват на външната повърхност на мембраната на мястото 

Q- bc1 за всеки 2 e-, които влизат в комплекс I. Това усилна протонната движеща сила. 

Слайд 22-23 

ЕТВ - Комплекс IV: Комплекс IV функционира като терминална оксидаза и редуцира O2 до H2O. 

Комплекс IV изпомпва и Н+ на външната повърхност на мембраната, увеличавайки протонната 

движеща сила. 

Слайд 24-25 

Синтеза на АТФ: Как протонната движеща сила, генерирана от транспорта на електрони всъщност 

управлява синтезата на АТФ? Интересно е, че съществува строг паралел между механизма на 

синтеза на АТФ и механизма, който задвижва въртенето на бактериалния флагелум. Аналогично на 

начина, по който протонната движеща сила прилага въртящ момент, който върти бактериалния 

флагелум, същата създава въртящ момент в ЕТВ – един голям мембранен белтъчен комплекс, който 

прави ATФ. Този комплекс се нарича АТФ синтаза, или АТФаза за кратко. АТФ синтазата е изградена 

от два компонента: 

 F1 - към цитоплазмата; отговорен за синтезата на АТФ  

 Мембранно-интегриран компонент Fo; отговорен за транслокацията на йони  
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Ензимът катализира обратимата реакция между АТФ и АДФ + Pi. Преносът на H+ през Fo домена в 

цитоплазмата е съпроводен с ротация на неговите съставни белтъци, което води до 

конформационни промени в домена F1 и позволява свързването на ADP + Pi. Преносът на 3 до 4 H+ 

води до синтезата на 1 АТФ молекула. 

Действието на АТРазата е обратимо. Хидролизата на АТР инициира обратен въртящ момент и това 

изпомпва H+ от цитоплазмата в средата през Fo. Нетният резултат в този случай е генериране вместо 

изразходване на протонната движеща сила. Обратимостта на АТРазата обяснява защо строго 

ферментативните бактерии, които нямат ЕТВ и не са в състояние да извършват окислително 

фосфорилиране, също съдържат ATФази. Много важни физиологични процеси в клетката, като 

въртеливото движение на флагелумите и някои форми на транспорт, се свързват с енергията от 

протонната движеща сила, а не директно от АТФ. Така ATФазата на организми, неспособни на 

аеробно дишане, като строго ферментативните млечнокисели бактерии, функционират 

еднопосочно за генериране на протонна движеща сила от АТФ, образуван по време на 

фосфорилирането на ниво субстрат при ферментация.  

Слайд 24-25 

Енергиен баланс при окислителното фосфорилиране:  
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Анаеробно дишане 

Слайд 1 

Процеси за генериране на клетъчна енергия: 

 Аеробно дишане 

 Анаеробно дишане 

 Ферментация 

 Фотосинтеза 

Слайд 2-3 

Анаеробно дишане: Процес на разграждане на въглехидратите, при който електроните се пренасят 

до краен акцептор, различен от кислорода. Основните катаболитни пътища, по които се 

осъществява това са гликолизата и ЦТК. Електронният пренос се осъществява по ЕТВ до различни 

неорганични йони – краен акцептор (SO4
2+, NO3

-, CO3
2-) и води до генериране на АТФ. Анаеробно 

дишане се осъществява от анаероби, някои от тях факултативни. 

Слайд 4 

Анаеробно дишани: Енергията, освободена от окисляването на донори на електрони, използващи 

О2 като акцептор на електрони, е по-голяма, отколкото ако същото съединение се окислява с 

алтернативен акцептор на електрони. Тези енергийни разлики се дължат на различите в окси-

редукционния потенциал на всеки акцептор. Тъй като двойката O2 / H2O е най-електроположителна, 

когато О2 се използва като терминален акцептор на електрони се отделя повече енергия, отколкото 

когато се използва друг акцептор. Ето защо аеробното дишане е доминиращият процес и се среща 

повсеместно с изключването на анаеробното дишане в организми, в които са възможни и двата 

процеса. Други акцептори на електрони, които са сравнително близо до двойката 02 / H2O, са 

мангановият йон (Mn4 +), фери йонът (Fe3 +), нитратът (NO3
-) и нитритът (NO2

-). Пример за по-силно 

електроотрицателен акцептор е сулфат (SO4
2-), елементарна сяра (SO) и въглероден диоксид (СО2); 

организмите, които използват тези акцептори обикновено са заключени в анаеробния начин на 

живот. Най-често срещаните видове анаеробно дишане са: 

 Редукция на Н+,  

 Редукция на карбонати, 

 Сярно дишане, 

 Карбонатно дишане, 

 Сулфатно дишане, 

 Фумаратно дишане, 

 Желязно дишане, 

 Редукционно дехлориниране, 

 Нитратно дишане, 
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 Денитрификация, 

 Редукция на манган, 

 Аеробно дишане. 

По-горе изброените процеси и оксидо-редукционни двойки са подредени във възходящ ред на 

положителния оксидо-редукционен потенциал и прехода от аноксигенни (облигатни анаероби) 

към оксигенни (факултативни аероби) условия на живот.  

Слайд 5-6 

Принципи на анаеробното дишане: Неорганичните съединения като NO3−, SO4
2−, и CO2 сe редуцират 

от много организми като източници на клетъчен азот, сяра и въглерод, съответно. Крайните 

продукти на такива редукции са амино-групи (-NH2) на аминокиселини и други азотни вещества, 

сулфхидрилни групи (-SH) на няколко сяросъдържащи съединения в клетката и органичния 

въглерод от всички клетъчни компоненти, съответно. Когато NO3−, SO4
2−, и CO2 се редуцират за тези 

цели, се казва, че те се асимилират и процесът на редуциране се нарича асимилативна редукция. 

Асимилиращият метаболизъм е концептуално и физиологично доста различен от редуцирането на 

NO3−, SO4
2− и CO2 по време на запазването на енергията при анаеробния метаболизъм. За да се 

разграничат тези два вида редукции, използването на тези съединения като акцептори на 

електрони за енергийни цели се нарича дисимилативна редукция. Асимилативният и 

дисимилативният метаболизми се различават значително. При първия само достатъчно количество 

от съединението (NO3−, SO4
2−, и CO2) се редуцира, за да задоволи нуждите от биосинтеза и 

продуктите в крайна сметка се превръщат в клетъчен материал под формата на макромолекули и 

други биомолекули. За разлика от това, при асимилативния метаболизъм се редуцира голямо 

количество акцептор на електрони и редуцираният продукт остава малка молекула (например N2, 

H2S или CH4) и се отделя от клетката. Повечето организми притежават разнообразни асимилативни 

метаболизми, докато една по-ограничена група осъществява дисимилативен метаболизъм. Що се 

отнася до донорите на електрони, практически всяко органично съединение, което може да бъде 

разградено аеробно, може да бъде разградено и при аноксични условия чрез една или повече 

форми на анаеробно дишане. Освен това, няколко неорганични вещества могат да бъдат и донори 

на електрони, стига Е0' на тяхната редукционна двойка да е по-електрорегативен от този на 

акцепторната двойка при анаеробното дишане. 

Слайд 7 

Анаеробно дишане с краен акцептор нитрати: Неорганичните азотни съединения са най-често 

срещаният акцептор на електрони при анаеробното дишане. Съответните форми на неорганичен 

азот с техните окислителни състояния са разнооразни и варират от -3 до +5. 

Слайд 8 

Дисимилативна нитратредукция и денитрификация: Един от най-често използваните алтернативни 

електрони за дисмилативни цели е нитратът (NO3−), който може да бъде редуциран с два електрона 

до нитрит (NO2
-) или по-нататък, до азотен оксид (NO), диазотен оксид (N2O) и молекулен азот (N2). 

Тъй като NO, N2O и N2 са газове, те могат да бъдат загубени за околната среда и тяхното биологично 

производство се нарича денитрификация. За селскостопански цели денитрификацията е вреден 
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процес, тъй като елиминира нитратите от почвата, които често се добавят в торовете. Въпреки това, 

за процеси като третиране на отпадъчни води, денитрификацията е благоприятен процес, тъй като 

премахва фиксирания азот, основен източник на растеж на водорасли в реките или езерата, от 

отпадъчните води. 

Слайд 9 

ЕТВ, Процеси на електронен пренос в мембраната на Escherichia coli, когато като акцептор на 

електрони се използва 02 или NO3
- и НАДH е донорът на електрони. При високи нива на кислород 

последователността на носителите е Cyt b556 → cyt с→ O2. Обаче, при ниско-кислородни условия, 

последователността е цит b568 → cyt d→ 02. При аеробни условия се преместват повече протони за 

два електрона, отколкото анаеробно с NO3
-като акцептор на електрони, защото аеробната 

терминална оксидаза (cyt с) изпомпва по два протона. 

Схема за електронен транспорт в мембраните на Pseudomonas stutzeri по време на 

денитрификация. Нитратният и азотният оксид редуктази са интегрални мембранни протеини, 

докато нитрит и азотен оксид редуктази са периплазмени ензими. 

Слайд 10-11 

Микроорганизми, осъществяващи денитрификация: микроорганизмите, осъществяващи 

денитрификация са факултативни анаероби от групата на Proteobacteria. Аеробното дишане 

преобладава при наличие на O2 в средата, дори и при наличие на NO3
−. Редица денитрифициращи 

бактерии могат да използват като акцептори на електрони и други съединения, като Fe3+ или някои 

органични съединения. Някои денитрифициращи бактерии могат и да ферментират. 

Така, денитрифициращите бактерии са метаболитно разнообразни по отношение на механизмите, 

генериращи алтернативна енергия. Някои видове от Archaea могат да се развиват анаеробно 

редуцирайки NO3
− до NO2

−или осъществяват пълна денитрификация. Escherichia coli осъществява 

само редукция на NO3
− до NO2

−
.
 Интересното е, че за поне един еукариот също е доказано, че е 

денитрификатор. Протистият представител Globbulimina pseudospinescens, амеба с черупки, може 

да денитрифицира и вероятно използва тази форма на метаболизъм в своите местообитания - 

аноксигенни морски утайки. 

Слайд 12-13 

Анаеробно дишане с краен акцептор сулфати: Няколко неорганични серни съединения са важни 

електронни акцептори при анаеробно дишане. Окислените състояния на ключовите серни 

съединения варират от органична сяра (R—SH) до сулфат (SO4
2-). SO4

2-, най-окислената форма на 

сярата, се редуцира от сулфат-редуциращи бактерии, много разнообразна група от задължителни 

анаероби, широко разпространени в природата. Крайният продукт на сулфатната редукция е 

сяроводород, H2S, важен газ, който участва в много биогеохимични процеси. Видовете от вида 

Desulfovibrio, по - специално D. desulfuricans, са широко проучени и изследванията с тях обобщават 

най-важните свойства на сулфат-редуциращите бактерии. Както при нитратите, и тук се наблюдава 

асимилативен и дисимилативен сулфатен метаболизъм. Много организми, включително растения, 

водорасли, гъби и повечето прокариоти, фиксират сулфата за нуждите от биосинтетична сяра; това 

е асимилативен метаболизъм. Обратно, способността да се използва сулфат като електронен 

акцептор за натрупване на енергия изисква мащабното му редуциране и този процес се ограничава 
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до сулфат-редуциращите бактерии. Произвежда се H2S в много голям мащаб от тези организми и 

се екскретира от клетката, за да бъде окислен от въздуха, използвана от други организми или в 

комбинация с метали - за образуване на метални сулфиди. 

Както показват стойностите на оксидордукционните потенциали, SO4
2- е много по-неблагоприятен 

акцептор на електрони, отколкото е 02 или NO3
-. Въпреки това, налице е достатъчно свободна 

енергия за получаване на АТР от сулфатна редукция, когато донорът на електрони се окисли за 

получаване на НАДH или ФАДH. H2 се използва от почти всички видове, докато използването на 

други донори е по-ограничено. Например, лактат и пируват се използват широко от видове, открити 

в сладководна аноксигенна среда, докато ацетат и мастни киселини с по-дълги вериги се използват 

широко чрез редуциране на морския сулфат от водни бактерии. Сред СРД са известни много 

морфологични и физиологични видове; с изключение на археалния род Archaeoglobus, всички 

известни сулфат-редуктори са бактерии. 

Слайд 14 

Генериране на енергия при сулфат редукцията: По време на дисимилативната сулфат редукция, 

реакциите на електронен транспорт водят до генериране на протонна движеща сила и до синтеза 

на АТФ от ATФase. Основният електронен носител е цитохром c3 – периплазмен белтък. Цитохром 

c3 приема е- от цитоплазмена хидрогеназа и ги предава на мембрано-свързан комплекс Hmc. Hmc 

пренася е- през мембраната до АPS редуктазата – цитоплазмен ензим, редуциращ SO4
2-до S2- . 

Слайд 15 

Особености в метаболизма на сулфат редуциращите бактерии: Определени видове сулфат 

редуциращи бактерии могат да катализират необичайни реакции, които не са характерни за всички 

видове. Това са реакциите на 

 Диспропорциониране 

 Окисление на фосфити 

 Редукция на сяра 

Слайд 16-17 

Диспропорциониране: Диспропорционирането е процес, при който една молекула се окислява, 

докато втора молекула се редуцира, за да се образуват два различни продукта. Например, 

Desulfovibrio sulfodismutans може да диспропорционира тиосулфат (S-SO3
2-), както следва: 

S-SO3
2- + H2O  SO4

2- + H2S 

ΔG0 "= -21.9 кДж / реакция 

Други редуцирани серни съединения като сулфит (SO3
2-) и сяра (S0) може също да се 

диспропорционират. Тези форми на обмяна на веществата позволяват на сулфат редуциращите 

бактерии да генерират енергия от междинни серни продукти, получени от окисляването на H2S от 

серните бактерии, които съжителстват с тях в природата. 

Слайд 18 
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Окисление на фосфити: Осъществява се от Desulfotignum phosphitoxidans - автотроф и стриктен 

анаероб, способен да окислява фосфит (HPO3
-) при редукцията на SO4

2-. Тази хеолитотрофна реакция 

води до получаване на фосфат и сулфид 

4 HPO3
- + SO4

2- + Н+  4 НРО4
2- + HS- 

ΔG0 "= -364 кДж 

Слайд 19-20 

Редукция на сяра: Повечето сулфат редуциращи бактерии могат да генерират енергия от 

редукцията на елементарна сяра до H2S 

S0 + 2 Н  H2S 

Редица не-сулфат редуциращи бактерии и Archaea могат да редуцират сяра при анаеробно дишане. 
Електроните за редукцията идват от Н2 или от някое органично съединение. Например, 

Desulfuromonas acetoxidans могат да окисляват ацетат или етанол до CO2 в съчетание с редукция на 

S0 до H2S. Desulfuromonas съдържа няколко цитохроми, включително аналог на цитохром c3. Видът 

може също така да използва Fe3+ като електронен акцептор вместо сяра.  


