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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 дишане: 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 сулфатът (SO4
2-), елементарната сяра (SO) и въглеродният диоксид 

(СО2); организмите, които използват тези акцептори обикновено са с 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, 
 Денитрификация, 
 Редукция на манган, 
 Аеробно дишане. 

По-горе изброените процеси и оксиредукционни двойки са подредени във възходящ ред на 
положителния оксиредукционен потенциал и прехода от аноксигенни (облигатни анаероби) към 
оксигенни (факултативни аероби) условия на живот.  

Слайд 5-7 
Редукция на органични съединения – принципи: CO2 е основният продукт на енергийния 
метаболизъм на анаеробните хемоорганотрофи. СO2 се среща в изобилие в безкислородни 
местообитания. Две основни групи ПК - облигатни анаеробни, използват CO2 като електронен 
акцептор. Наричат се ацетогени и метаногени. И за двата типа, Н2 е основен донор на електрони. И 
двата процеса – ацетогенеза и метаногенеза, са свързани с йонни помпи: водородна или натриева, 
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като механизъм на консервиране на енергия. Тези помпи зареждат АТФазите в мембраната. При 
ацетогенезата, енергия се консервира и чрез процеса на субстратно фосфорилиране. 

Слайд 7 
Сумарното уравнение на процеса ацетогенеза: 

 
4 H2 + H+ + 2 HCO3

−  CH3COO− + 4 H2O           ΔG0′ =−105 kJ 
 
Като донори на е- освен Н2 могат да участват и: 

 Различни C1 съединения (метанол) 
 Някои метоксилирани ароматни съединения 
 Захари 
 Органични и аминокиселини 
 Алкохоли 
 Някои азотни бази 

Много ацетогени могат да редуцират нитрат (NO3-) и тиосулфат (S2O3
2-) в дисимилативен 

метаболизъм, но редукцията на СО2 е основната реакция с екологична значимост  
Слайд 8 

Механизъм на ацетогенезата: Основна характеристика, обединяваща всички ацетогени е 
механизма, по който се извършва процеса на редукцията на СО2. Ацетогените редуцират CO2 до 
ацетат по ацетил-КоА метаболитен път – основен катаболитен път в облигатните анаероби за 
образуване или окисление на ацетат. Някои ацетогени, напр. Acetobacterium woodii и Clostridium 
aceticum могат да се развиват хемолитотрофно, т.е. да редуцират СО2: 
 

2 HCO3
− + 4 H2 + H+  CH3COO− + 4 H2O      (1) 

 
Те могат да се развиват и хемоорганотрофно (ферментация на захари): 
 
  C6H12O6  3 CH3COO− + 3 H+       (2) 
 
Ацетогените катаболизират глюкозата чрез гликолизата, превръщайки я в 2 мол. пируват и 
генерирайки 2 мол. НAДH. Тук се образуват 3 мол. ацетат: 
 

2 Пируват 2 ацетат + 2 CO2 + 2 НАДH      (3) 
 
Третата молекула ацетат в реакция (1) идва от реакция (2) с използването на двете мол. CO2 
генерирани в реакция (3) и 2 мол. НАДН, генерирани от гликолизата и две мол. НАДН, генерирани 
от окислението на 2 пирувата до 2 ацетата (3). С други думи, стартирайки от пируват общата 
продукция на ацетат е както следва:  
 
  2 Пируват 3 ацетат + 4 Н + H+ 

Слайд 9 
Ацетил-КоА метаболитен път: Ацетил-КоА метаболитният път катализира редукцията на CO2 чрез 2 
линейни поредици от реакции, като 1 мол. CO2 се редуцира до СН3 група на ацетата, а други две – 
до неговата карбонилна група. След това тези С1 единици се обединяват и образуват ацетил КоА. 
Ключов ензим в процеса е СО дехидрогеназата, която съдържа Ni, Zn и Fe като кофактори и 
катализира реакцията: 
  CO2 + H2  CO + H2O 
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Генерирането на енергия се осъществява чрез субстратно фосфорилиране и Na йонна помпа, 
създаваща натриев градиент и натриева движеща сила. 

Слайд 10 
Микроорганизми, осъществяващи ацетогенеза: Повечето ацетогени са Грам (+) бактерии, 
принадлежащи към р. Clostridium или р. Acetobacterium. Само малък брой са Грам (-). Много 
различни Archaea използват ацетил-КоА пътя за редукция на CO2 до ацетат като източник на С. 
Някои прокариоти могат да използват ацетил-КоА пътя за окисление на ацетат до CO2; ацетат 
усвояват метаногенни и сулфат-редуциращи бактерии. 

Слайд 11 
Метаногенеза: Метаногенезата е процес на получаване на метан по биологичен път. Той се 
осъществява от група облигатни анаеробни Archaea, наречени метаногени. Типичните 
местообитания за метаногените са сладководни седименти, утайки от отпадъчни води и др., както 
и червата на топлокръвни животни, включително хора. 
Редукцията на CO2 от H2 с образуването на метан (CH4) е главен път на метаногенезата и форма на 
анаеробно дишане. Специфичните коензими, участващи в метаногенезата, са както следва: 

Клас 1: С1 преносители 
Клас 2: Донори на електрони (окислително-редукционни коензими). 

Слайд 12-13 
Клас 1: С1 преносители: 

 Метанофуран -  съдържа пет-атомен пръстен фуран и аминен азотен атом, който се свързва 
с CO2 

 Метаноптерин – пренасяне на С1 групи в междинните стъпки на окисление на CO2. 
 Коензим М – необходим при крайните стъпки на метаногенезата при окислението на СН3 

до СН4 
 Коензим F420 – част от метилредуктазния комплекс, осъществяващ крайното окисление в 

метаногенезата 
Слайд 14 

Клас 2: Окислително-редукционни коензими: 
 Коензим F420  - флавиново производно, структурно подобен на коензим ФМН. F420 играе роля 

в метаногенезата като донор на е- в няколко стъпки от редукцията на CO2 
 7-меркаптохептаноилтреонин фосфат (коензим В) играе ролята на донор на е- в крайните 

стъпки от метаногенезата, катализирани от метил-редуктазния ензимен комплекс 
Слайд 15-16 

Метаногенеза от CO2 + H2: Основните стъпки на метаногенезата са както следва: 
1. CO2 се активира от ензим-С1 преносител и се редуцира до формилна група.  
2. Формилната група се прехвърля от ензим-С1 преносителя, съдържащ метаноптерин. Следва 

дехидратиране и редукция в две отделни стъпки (общо 4Н) до метилен и метилова група. 
Електронен донор е F420. 

3. Метиловата група се пренася от метаноптерина на ензим, съдържащ СоМ чрез ензима 
метил-трансфераза. Тази реакция е силно ендотермична и е свързана с изпомпване на Na+ 
през мембраната извън клетката. 

4. Метил-CоM се редуцира до метан от метил-редуктаза. За тази реакция се изисква наличието 
на F420 и CоB. Коензим F420 отделя CH3 група от CH3-CoМ, образувайки Ni2+-СН3 комплекс. Този 
комплекс се редуцира от СоВ и се формира CH4. 

Слайд 17-18 
Метаногенеза от метилови съединения и ацетат:  
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 Метанол - прехвърля метиловата си група на ензим, съдържащ кориноид коензим и 
образува СН3-кориноид. Короноидите – съединения, подобни на витамин В12, съдържат 
прфиринов пръстен с централен кобалтов атом.  

 Ацетат - активира се до ацетил-СоА, който взаимодейства с CO-дехидрогеназата от ацетил-
КоА пътя. Метиловата група на ацетата се прехвърля по аналогичен начин за получаване на 
CH3-кориноид. 

 
Слайд 19 

Генериране на енергия при метаногенеза: При метаногенеза от H2 + CO2: 
 Генерирана енергия = 131 кДж / мол.  
 Генерирането се осъществява за сметка на натриева-движеща сила, генерирана по 

време на преноса на метилова група от MP до СоМ от ензима метил-трансфераза 
 Субстратно фосфорилиране не се наблюдава 
 Добивът на АТФ за молекула получен CH4 е около 0.5 

Слайд 20 
Други акцептори на е-: 

Анаеробно дишане Акцептори на е- 
 

 Редукция на Н+ 
 

 Н+ 
 

 Фумаратно дишане  Фумарат и  сукцинат 
 

 Желязно дишане 
  

 
 Някои метали и металоиди 

  Редукция на манган 
 

 Редукционно дехлориниране  Халогенирани органични съединения 
 

 
Слайд 21-22 

Редукция на метали и металоиди:  
 Редукция на железни (Fe3+) йони: Fe3+ е най-разпространеният неорганичен акцептор на е- 
 Редукция на манганови (Mn4+) до (Mn2+) йони 
 Редукция на селен, телур, арсен, ванадий, уран; значителен интерес за биоремедиацията, 

особено когато тежки метали или радио-нуклеиди се използват като акцептори на е-. 
 Редукция на селенат (SeO2

4-) до селенит (SeO2
3-) и редукция на селенит до 

неорганичен селен (Se0) 
 Редукция на арсенат (AsO3

4-) до арсенит (AsO3
3-) 

 Редукция ураниев йон (UO2
2+) до уран-диоксид (UO2) 

 Редукция на различни окислени хлорни съединения – факултативни анаероби от: 
 р. Desulfotomaculum 
 р. Archaeoglobus 
 Thauera selenatis 
 Bacillus arsenicoselenatis  
 Bacillus selenitireducens 

Слайд 23 
Редукция на органични съединения: 
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 Фумарат и сукцинат – много факултативни анаероби, вкл. Escherichia coli. 
 Триметиламин оксид (TMAO) и диметилсулфоксид (DMSO) - Escherichia coli, морски 

бактерии от р. Shewanella и пурпурните бактерии Rhodobacter sphaeroides и Rh. capsulatus 
 Халогенирани органични съединения – редуктивно дехлориниране (дехалореспирация): 

 Desulfomonile  - хлорбезоат 
 Dehalococcoides - три- и тетра-хлоретилен 
 Dehalobacterium  - дихлорметан 
 Dehalococcoides - полихлоринирани бифенили 

Слайд 23 
Редукция на протони: Най-простият от всички механизми за анаеробно дишане. Осъществява се от 
хипертермофилния вид Pyrococcus furiosus (Archaea), развиващ се при оптимална Т = 100°С. 
Pyrococcus furiosus използва захари и малки пептиди като донори на е- и Н+ като акцептори на е-. 
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Ферментации 
Слайд 1 

Процеси за генериране на клетъчна енергия: 

 Аеробно дишане 

 Анаеробно дишане 

 Ферментация 

 Фотосинтеза 
Слайд 2-3 

Ферментация: 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 до различни органични съединения 
– краен акцептор (етанол, млечна киселина, маслена киселина, пропионва киселина и др.-) и води 
до генериране на АТФ. Ферментациите се осъществяват от анаероби, някои от тях факултативни, и 
аеротолерантни микроорганизми. 

Слайд 4 
Субстратно фосфорилиране: фосфорилиран субстрат прехвърля фосфатен остатък към АДФ, който 
се превръща в АТФ, а субстратът възвръща първоначалната си, нефосфорилирана форма. 

Слайд 5 
Гликолиза: при бактерии са открити 4 основни гликолитични пътища: 

1. Ембден – Майерхоф – Парнас: “Класическа” гликолиза, открит при болшинството организми 
2. Хексозо-монофосфатен път: характерен за повечето организми, важен за синтезата на 

пентози, прекурсори при биосинтезата на НК  
3. Ентнер-Дудеров: открит при Pseudomonas и близки родове 
4. Фосфокетолазен път: открит при Bifidobacterium и Leuconostoc 

Слайд 6-8 
Гликолиза - обща характеристика: по време на процеса се изразходват 2 мол. АТФ (фаза I) и се 
образуват 2 мол. пируват (фаза II). Субстратното фосфолириране води до генерирането на 4 мол. 
АТФ (реакция 6 и 9) и 1 мол. НАДН (реакция 5). При аеробните микроорганизми НАДН се пренася 
до дихателните вериги в процеса на аеробно дишане. При анаеробните микроорганизми се 
окислява обратно до НАД+ с акцептор на Н+ органично съединение в процеса на ферментация. 

Слайд 9-10 
Пентозо-монофосфатен път - обща характеристика: това е процес, паралелен на гликолизата. В хода 
му се генерират НАДФH и пентози (рибозо 5-фосфат, прекурсор за синтеза на НК). Процесът се 
характеризира с две фази: 

 Окислителна: генерира се НАДФH; 
 Неокислителна: синтеза на 6-въглеродни съединения. 

Локализиран е в цитозола и е еволюционно силно консервативен при болшинството организми, 
вкл. прокариоти. Освен значението му за метаболизма на пентозите, пентозо монофосфатният път 
също е отговорен за производството на много важни непентозни захари в клетката, включително 
С4-С7 захари. Тези захари могат евентуално да бъдат превърнати в хексози и да служак както за 
катаболни цели така и за биосинтеза. Особено важен аспект на пентозо монофосфатния път е това, 
че генерира НАДФH, коензим, използван за много редуктивни биосинтези, по-специално, като 
редуктор за производството на дезоксирибонуклеотиди. Въпреки че много клетки имат обменен 
механизъм за превръщане на НАДH в НАДФH, пентозо монофосфатният път е основното средство 
за директната синтеза на този важен коензим. 

Слайд 11-12 
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Път на Ентнер - Дудеров: открит е само при бактерии, особено разпространен сред 
псевдомонадите. Катализира превръщането на глюкоза в пируват с помощта на ензими, различни 
от тези в ГОП и ПФЦ: 6-фосфоглюконат дехидратаза и 2-кето-3-дезоксифосфоглюконат алдолаза. 
Енергетичният добив от процеса е: 1 молекула АТФ, 1 молекула НАДН и 1 молекула НАДФН за 1 
молекула глюкоза. Тъй като пируватът се формира директно в пътя на Ентнер – Дудеров и АТФ не 
се генерира от глицералдехид-3-фосфат, то този метаболитен път води до генериране само на 
половината от АТФ, генерирана по време на гликолизата. 

Слайд 13 
Фосфокетолазен път: катаболитно превръщане на глюкозата с ключов ензим - фосфокетолаза, 
разграждаща пентозофосфата до глицералдехид-3-фосфат и ацетилфосфат. Типичен е за 
хетероферментативните млечнокисели бактерии: р. Lactobacillus и р. Leuconostoc. 

Слайд 14 
Сравнителен енергиен и материален баланс на 4-те гликолитични пътя:  

 ЕМП: 1 ГЛЮ → 2 ПИР + 2АТФ + 2 НАДН 
 ПМФ: 1 ГЛЮ  → 1 Риб5Ф + 2 НАДФН 
 ЕД: 1 ГЛЮ  → 1 ПИР + 1АТФ + 1 НАДН + 1 НАДФН 
 ФК: 1 ГЛЮ  → 1 ПИР + 1АТФ + 1 НАДН 

Слайд 15 
Видове и характеристика на ферментациите 
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, напр. 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 16 
Характеристики на ферментациите: Много микробни местообитания са аноксигенни (без 
кислород), и в такава околна среда разлагането на органичната материя се извършва анаеробно. 
Ако сулфатът (SO4

2-), нитратът (NO3
-), желязото (Fe3+) липсват в тези местообитания, то органичните 

съединенията се катаболизират чрез ферментация. Ферментацията е форма на анаеробен 
катаболизъм, в който органичното съединение е едновременно донор и акцептор на електрони. 
При ферментациите се постига: 

 Атомен баланс: общ брой атоми в продуктите = общ брой атоми в субстратите; 
 Редукционен баланс – общ брой електрони в продуктите = общ брой електрони в 

субстратите; 
 АТР се синтезира чрез субстратно фосфорилиране; 
 Екскреция на редуцирани вещества (алкохоли, киселини), крайни продукти от катаболизма 

на ферментируемите субстрати. 
Слайд 17-19 

Видове и характеристика на ферментациите – общ преглед: Ферментациите се класифицират 
според ферментируемия субстрат или образуваните продукти и с редки изключения генерират ATФ 
чрез субстратно фосфорилиране. На слайдове 17-18 са посочени някои от основните ферментации 
на глюкоза въз основа на образуваните продукти, включително производството на етанол или 
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млечна киселина. Други категории включват пропионова киселина, смес от киселини (оцетна 
киселина, мравчена киселина, млечна киселина), маслена киселина или бутанол. Всички 
микроорганизми, изброени на слайдове 17-18, използват ГОП за да катаболизират глюкозата; 
основната разлика при ферментациите е в това, което се случва с пирувата. Механизмът за 
редуциране на пируват е този, който води до различните ферментационни продукти. В допълнение 
на двете мол. ATФ, генерирани по време на гликолизата, някои от ферментациите, изброени на 
слайдове 17-18, позволяват допълнително образуване на АТФ. Това се случва, когато 
ферментационният продукт е мастна киселина, тъй като мастната киселина се образува от 
предшественик на коензим-А. Както е известно, CoA производните на мастните киселини, като 
ацетил-СоА, са богати на енергия съединения. Така, когато Clostridium butyricum образува маслена 
киселина, крайната реакция е: 
 

Бутирил-CoA + AДФ + Pi → маслена киселина + ATФ + CoA 
 

Това може значително да увеличи добива на АТФ от ферментацията на глюкоза, въпреки че добивът 
е много по-нисък от този при аеробния катаболизъм на глюкозата. 
Ферментациите могат да се класифицират и въз основа на ферментируемия субстрат (слайд 19) и 
тези ферментации обикновено се осъществяват по метаболитни пътища, различни от гликолизата. 
Например, някои ендоспорообразуващи анаеробни бактерии (род Clostridium) ферментират 
аминокиселини, а други ферментират пурини и пиримидини, продукти от разграждането на 
нуклеиновите киселини. Някои анаеробни дори ферментират ароматни съединения. В много 
случаи тези ферментации се извършват само от високо специализирана група анаеробни бактерии; 
в няколко случая, само една бактерия е известно, че ферментира определено вещество. 
Тези бактерии са се превърнали в „метаболитни специалисти“, след като са развили способността 
да ферментира субстрат, който не се катаболизира от други бактерии. Тези и други ферментиращи 
бактерии са от голямо екологично значение за разграждането на останките от мъртви растения, 
животни и други микроорганизми в аноксигенна среда в природата.  

Слайд 20-21 
Млечно-кисела ферментация: 
Млечнокиселите бактерии (МКБ) са грам-положителни неспорообразуващи бактерии, които 
произвеждат млечна киселина като основен или единствен ферментационен продукт от 
ферментацията на захари. Сред представителите се наблюдават два ферментационни моделя. 
Единият, наречен хомоферментативен, води до получаването на единичен ферментационен 
продукт, млечна киселина. Другият, наречен хетероферментативен, води до получаването на 
продукти в допълнение към лактата, главно етанол и CO2. 
Сайдове 20-21 обобщават пътищата за ферментация на глюкозата чрез хомоферментативни и 
хетероферментативни МКБ. Наблюдаваните разлики могат да бъдат проследени до присъствието 
или отсъствие на ензима алдолаза, ключов ензим на гликолизата. Хомеоферментативните 
млечнокисели бактерии съдържат алдолаза и произвежда две молекули лактат от глюкоза чрез 
ГОП. Хетероферментативните нямат алдолаза и по този начин не могат да разградят фруктозо-
бисфосфата на триозофосфати. Вместо това те окисляват глюкозо 6-фосфата до 6-фосфоглюконат и 
след това го декарбоксилират до пентозофосфат. Последното съединение след това се превръща в 
триозофосфат и ацетилфосфат от ключовия ензим фосфокетолаза. Ранните стъпки в катаболизма 
чрез хетероферментативните МКБ са тези на ПФЦ. 
При хетероферментативните видове триозофосфатът се превръща в млечна киселина с 
производството на АТФ. Въпреки това, за да се постигне редукционния баланс произвежданият 
ацетилфосфат се използва като акцептор на електрони и се редуцира от НАДH (генериран по време 
на ПФЦ) до етанол. Това става без синтеза на АТФ, защото богатата на енергия връзка от CoA се губи 
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по време на образуването на етанол. Поради това, хетероферментативните МКБ произвеждат само 
една мол. АТФ / глюкоза, вместо двете АТФ / глюкоза, произведени от хомофермевтативните. Освен 
това, тъй като хетероферментативните МКБ декарбоксилират 6-фосфоглюконат, те произвеждат 
СО2 като ферментационен продукт; хомоферментативните не произвеждат СО2. Това е лесен начин 
за разграничаване на хомоферментативните от хетероферментативните лабораторни култури. 

Слайд 22 
Пропионо-кисела ферментация: Грам-положителната бактерия Propionibacterium и някои 
свързани с нея бактерии, произвеждат пропионова киселина като основен ферментационен 
продукт от глюкоза или лактат. Лактатът, основен ферментационен продукт на МКБ, вероятно е 
основният субстрат за пропионовите бактерии в природата, където тези две групи живеят в тясна 
връзка. Propionibacterium е важен фактор в узряването на швейцарското сирене (Emmentaler), което 
е с уникален горчив вкус на пропионова и оцетна киселина, а CO2, получен по време на 
ферментацията образува мехурчета, които оставят характерните отвори (очи) в сиренето. 
В пълния цикъл се образува пропионат и се регенерира СО2. НАДH се окислява в стъпките между 
оксалоацетат и сукцинат. Редукцията на фумарат до сукцинат е свързана с реакциите на електронен 
транспорт и образуването на протон движеща сила; това генерира 1 мол. АТР чрез процес 
окислително фосфорилиране. Пропионатният път също превръща лактат до ацетат + CO2, което дава 
възможност за допълнителен добив от АТФ, получен чрез субстратно фосфорилиране. Така, в 
пропионатната ферментация, АТФ се синтезира както на нивото на субстрат, така и чрез 
окислително фосфорилиране. 
Пропионат се образува и при ферментацията на сукцинат от бактерията Propionigenium, но по 
начин, съвсем различен от този, описан тук за Propionibacterium. Propionigenium се счита за 
филогенетично и екологично несвързан с Propionibacterium, но аспекти на неговия енергетичен 
метаболизъм са от значителен интерес от гледна точка на метаболитното разнообразие и 
енергийните граници на живота. 

 
Слайд 23 

Ферментации без субстратно фосфорилиране: 
 
Propionigenium modestum за първи път е изолиран в аноксигенни обогатени култури, в които 
липсват акцептори на електрони и като донор на електрони се използва сукцинат. Propionigenium 
обитава морски и сладководни утайки и може също така да бъдат изолиран от човешката устна 
кухина. Това е грам-отрицателна къса пръчка, филогенетично принадлежаща към Fusobacteria. По 
време на проучвания на на физиологията на P. modestum, е показано, че се изисква NaCl за растеж 
и катаболизиране на сукцината в строго аноксигенни условия. Това декарбоксилиране освобождава 
недостатъчно количество свободна енергия за осигуряване на синтеза на АТф чрез субстратно 
фосфорилиране, но достатъчно свободна енергия за изпомпване на натриеви йони (Na+) от 
цитоплазмата до периплазмата през цитоплазмената мембрана. 
Консервирането на енергия в Propionigenium е свързано с резултантната сила на натриевата помпа, 
която транслоцира АТРазата от мембраната на този организъм, който използва натриевата 
движеща сила, за да управлява синтезата на АТФ. 
 
Oxoxalobacter formigenes е бактерия, присъстваща в чревния тракт на животни, включително хора. 
Тя катаболизира С2-дикарбоксилната киселина оксалат, като се получава формат и СО2. 
Разграждането на оксалат от O. formigenes се смята, че е важно за дебелото черво на човека за 
предотвратяване на натрупването на оксалат - вещество, което може да образува камъни от 
калциев оксалат в бъбреците. O. formigenes е грам-отрицателен строг анаероб. Както при 
катаболизма на сукцинат от P. modestum и тук генерираната енергия е недостатъчна, за да се 
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стимулира синтеза на АТФ чрез субстратно фосфорилиране. Реакцията обаче, поддържа растежа на 
организма, тъй като декарбоксилирането на оксалат е екзергоничен процес и образува формат, 
който се екскретира от клетката. Това е така, защото вътрешната консумация на протони по време 
на окисляването на оксалата и производството на формат генерира протонна помпа; двувалентната 
молекула (оксалат) влиза в клетката, докато една едновалентна молекула (формат) се екскретира. 
Продължителната обмяна на оксалат и формат създава протонна движеща сила, която е свързана 
със синтезата на АТФ чрез транслокациране от протоните на ATPФазата в мембраната. 

Слайд 24 
Синтрофия 
Най-малкото количество свободна енергия, достатъчно за изпомпане поне на един йон е -12 kJ. 
Реакции, които освобождават по-малко енергия не могат да управляват йонни помпи и 
следователно - не са потенциални енергоспестяващи реакции. Въпреки това, известни са бактерии, 
които свеждат тази теоретична граница още по-ниско. Това са т.нар. синтрофи - бактерии, живеещи 
на енергийната граница на съществуване. В микробиологията има много примери на синтрофия, 
ситуация в която два различни организма си сътрудничат, за да разградят дадено вещество, което 
нито един от тях може да се разгради самостоятелно. Повечето синтрофни реакции са вторични 
ферментации, при които организмите ферментират ферментационни продукти от други анаероби. 
Така напр., синтрофията често е ключова стъпка в аноксигенния катаболизъм, водещ до 
производството на метан (CH4) в природата.  
Много органични съединения могат да бъдат разградени синтрофично, включително дори 
ароматни и алифатни въглеводороди. Но основните съединения от интерес в синтрофна среда са 
мастните киселини и алкохолите. 
 
H2 консумацията по време на синтрофия: метаболитната връзка 
Сърцето на синтрофните реакции е междувидовия трансфер на H2 - производство на H2 от един 
синтроф, свързано с консумация на H2 от другия синтроф. Потребител на H2 може да бъде всеки от 
следните физиологично различни организми: денитрифициращи бактерии, желязо редуциращи 
бактерии, сулфат редуциращи бактерии, ацетогени или метаногени.  
Синтрофът извършва реакция, чиято стандартна промяна на свободната енергия (ΔГ0') е 
положителна. Следователно, в чиста култура, организмът няма да расте. Въпреки това, H2 
произведен от Pelotomaculum може да се използва като донор на електрони от метаноген за 
производство на метан - екзергонична реакция. Кога двата организма се култивират съвместно и 
двата организма растат добре. Втори пример за синтрофия е окислението на мастна киселина като 
бутират до ацетат плюс Н2 чрез маслено киселата бактерия Syntrophomonas: 

Бутират + 2 Н2О2 → ацетат- + Н + +2 Н; ΔG0′ 48.2 kJ 

Промяната в свободната енергия на тази реакция е още по-неблагоприятна, отколкото при 
окисляването на етанол и в чиста култура Syntrophomonas очевидно няма да растат на бутират. 
Въпреки това, както при етанолната ферментация от Pelotomaculum, ако водородът от 
Syntrophomonas се консумира от друг организъм-партньор, Syntrophomonas ще растат на бутират 
при кокултивиране с H2-консумиращ партньор. Как се случва това? 
 
Енергетика на трансфера на H2 
В синтрофната връзка, отстраняването на Н2 от организъма-партньор премества равновесието на 
цялата реакция и я издърпва в посока на образуване на продукта; това може значително да повлияе 
на енергетиката от реакцията. Както е известно, концентрацията на реагентите и продуктите в 
реакцията могат да имат значителен ефект върху енергетиката. Това обикновено не е случаят за 
повечето ферментационни продукти, защото те не се консумират до изключително ниски нива. H2, 
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за разлика от това, може да се консумира до почти неоткриваеми нива, а при тези малки 
концентрации, енергията на реакциите може да бъде драматична засегната. 
За удобство, ΔG0'на реакцията се изчислява на въз основа на стандартни условия - едномоларна 
концентрация на продуктите и реагентите. Обратно, ΔG се изчислява въз основа на действителните 
концентрации на продуктите и наличните реагенти. При много ниски нива на H2, енергията на 
окислението на етанол или мастни киселини до ацетат + Н2, се извършва с реакции, които са 
ендергонични при стандартни условия, и които стават екзергонични. Например, ако 
концентрацията на H2 се поддържа изключително ниска от консумацията от партньорския 
организъм, ΔG за окисляване на бутират от Syntrophomonas е -18 kJ. 
 
Енергетика на синтрофите 
Консервирането на енергия в синтрофите се основава както на субстратно, така и на окислително 
фосфорилиране. От биохимични изследвания на синтрофния катаболизъм на бутират, е показано 
че субстратното фосфорилиране се случва по време на превръщането на ацетил-CoA в ацетат, 
въпреки че освободната енергия (ΔГ) е едва -18 kJ - теоретично недостатъчна за това. На практика 
обаче, освободената енергия е достатъчна, за да се синтезира част от АТФ. Следователно, в 
Syntrophomonas могат да се извършат два или повече кръгове на окисление на бутират за синтеза 
на една мол. АТФ чрез субстратно фосфорилиране. Освен синтрофния начин на живот, много 
синтрофи могат да извършват анаеробно дишане в чиста култура чрез диспропорционирането на 
ненаситени мастни киселини. Например, кротонат, междинен продукт в метаболизма на 
синтрофния бутират, поддържа растежа на чистите култури на Syntrophomonas. При тези условия 
някои от кротонатите се окисляват до ацетат и някои се редуцират до бутират. Редуцирането на 
кротонат от Syntrophomonas се свързва с образуването на протонна движеща сила, както се случва 
при други процеси на анаеробно дишане, когато се използват органични акцептори на електрони 
(като редукция на фумарат до сукцинат). Възможно е някои стъпки в синтрофния метаболизъм да 
генерират протонна движеща сила. Екскретирането на протони или някакъв друг йон почти сигурно 
е необходимо за ферментация с бензоат и пропионат от синтрофи, чийто свободен енергиен добив 
(ΔГ) е следи, около -5 kJ на реакция. Независимо от това как се произвежда АТФ по време на 
синтрофния растеж, допълнителният енергиен проблем натоварва синтрофите. По време на 
синтрофния метаболизъм, синтрофите произвеждат H2 (E0' -0.42 V) от повечето електропозитивни 
донори на електрони като ФАДH (E0 ' -0.22 V) и НАДH (E0'-0.32 V), генерирани по време на 
окислителните реакции в мастните киселини; това е малко вероятно без въвеждане на енергия. По 
този начин, част от оскъдния АТР, генериран от Syntrophomonas по време на синтрофния растеж 
вероятно се консумира, за да реагира на обратния поток на електрони за получаване на H2.  
 
Екология на синтрофите 
Екологично, синтрофните бактерии са ключовата връзка в аноксигенните етапи от кръговрата на 
въглерода. Синтрофите консумират високо редуцирани ферментационни продукти и освобождават 
H2, за анаеробно дишане. Без синтрофи ще се създаде затруднение на растежа в аноксигенни среди, 
в които електронните акцептори (различни от СО2) са ограничени. От друга страна, когато условията 
са оксигенни или алтернативните акцептори на електрони са в изобилие, синтрофните 
взаимоотношения не са необходими. По този начин, синтрофията е характерна за аноксигенния 
катаболизъм, при който крайните процеси в екосистемата са основно метаногенеза или 
ацетогенеза. Метаногенезата е основен процес в биоразграждането на аноксигенни отпадъчни 
води и микробиологични изследвания на утайки в такива системи са показали близката физическа 
връзка между производителя и консуматора на H2 в такива местообитания. 
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Хемолитотрофия 
Слайд 1 

Основни термини: 
 Хемотрофи: организми, които получават енергия чрез окисляването на молекули, донори 

на е- в заобикаляща среда: 
 органични молекули  - хемоорганотротрофи 
 неорганични молекули – хемолитотрофи 

 Хемолитотрофи – неорганичните донори 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. 

Слайд 2 
Енергетика на хемолитотрофията: Хемолитотрофите са 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. 
Хемолитотрофите могат да използват много естествени източници като неорганични донори на 
електрони, включително геологични, биологични и антропогенни. Вулканичната активност е 
основен източник на редуцирани серни съединения, главно H2S и S0. При селскостопанските и 
минните операции се освобождават неорганични донори на електрони в околната среда, особено 
редуцирани азотни и железни съединения. Значение има и изгарянето на изкопаеми горива и 
генерирането на промишлени отпадъци. Биологичните източници също са доста големи, особено в 
случаите на H2S, H2, Fe2+ и NH3.  
Енергийният добив от окисляването на тези донори обаче варира значително. В общи линии, 
генерирането на АТФ в хемолитотрофите е подобно на това в аеробните хемоорганотрофи, с 
изключение на това, че донорът на електрони е неорганичен, а не органичен. Електроните от 
неорганични донори се транспортират и създават протонна сила; синтезата на АТФ се катализира 
от активността на АТФази.  
Редуциращите еквиваленти в хемолитотрофите се генерират по два начина: 

 директно от неорганичното съединение (ако има достатъчно отрицателен потенциал за 
редуциране като H2), или 

 от реакции на обратен електронен транспорт, ако неорганичният електронен донор е по-
електропозитивен от НАДH. При повечето хемолитотрофи е необходим обратен електронен 
транспорт, тъй като техните донори на електрони са електрохимично слаби. 

Слайд 3 
Хемолитотрофи: Хемолитотрофията има две основни цели: генериране на енергия (ATФ) и 
генериране на редуцираще еквиваленти (НАДH). Така, различни неорганични донори на електрони 
и крайни електронни акцептори могат да образуват окси-редукционните двойки в 
хемолитотрофните реакции. Основните групи хемолитоторофи ключват представители на 
домените Bacteria и Archaea. 
 

Донор на електрони 
 

Хемолитотрофна реакция Представители 

Фосфит  
 

4 HPO3
2− + SO4

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

Слайд 4-5 
Окисление на водород: Водородът (Н2) е често срещан продукт на микробния метаболизъм, 
особено при някои ферментации, а редица аеробни хемолитотрофи са способни да използват Н2 
като донор на електрони при енергийния се метаболизъм. Това са т.нар. "водородни бактерии". В 
допълнение, известни са и много анаеробни H2-окисляващи бактерии и архиеи, които се различават 
по използвания от тях електронен акцептор (например нитрат, сулфат, желязо, СО2); тези 
микроорганизми бяха обект на дискусия при анаеробното дишане. Тук разглеждаме аеробни H2-
окисляващи бактерии, които свързват окисляването на H2 с редуцирането на О2, образувайки вода. 

 Водород-окисляващите бактерии включват представителите Hydrogenobacter thermophilus, 
Hydrogenovibrio marinus и Helicobacter pylori. Това са микроаерофили - хидрогеназата, която 
окислява водорода се инхибира от наличието на кислород, но последният е необходим като 
краен електронен акцептор. 

Н2 се окислява: 
 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. Налична е и втора, 
цитоплазмена хидрогеназа, която е отговорна за генериране на редуциращи еквиваленти 
(НАДН), които се използват за СО2 фиксиране чрез цикъла на Калвин. Cupriavidus necator (по-
рано Ralstonia eutropha) е моделна бактерия, която окислява H2 и притежава двете 
дехидрогенази. Тя често обитава гранични окси/анокси зони в природата, за да се възползва 
от H2, произвеждан от ферментиращи анаероби, като същевременно съществува в О2 среда. 

Слайд 6 
Автотрофност на Н2 бактерии: Въпреки че повечето водородни бактерии могат да растат и като 
хемоорганотрофи, при хемолитотрофния растеж те фиксират CO2 чрез цикъла на Калвин. Обаче, 
когато се използват лесно усвоими органични съединения като глюкоза, цикълът на Калвин и 
хидрогеназните ензими на Н2 бактерии са инхибирани. Следователно, Н2 бактерии са факултативни 
хемолитотрофи. Това несъмнено има екологична стойност. В природата, нивата на Н2 в оксигенната 
среда са преходни и в най-добрия случай много ниски поради две причини: (1) биологичното 
производство на H2 е резултат от ферментации, които са анаеробни процеси и (2) Н2 може да се 
използва от други анаеробни прокариоти и по този начин напълно да се изконсумира преди да 
достигне оксигенните части на местообитанията. Следователно, аеробните водородни бактерии 
трябва да 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. Освен това, много аеробни Н2 бактерии растат най-добре 
микроаерофилно и вероятно са най-конкурентни като Н2 бактерии на границата оксигенна – 
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аноксигенна среда, където Н2 може да бъде в по-голямо количество и за по-продължително време, 
отколкото в изцяло оксигенните местообитания. 

Слайд 7 
Helicobacter pylori: известен по-рано като Campylobacter pyloridis, е Грам (-) микроаерофилна 
бактерия, открита в стомаха. Идентифицирана е през 1982 г. от Бари Маршал и Робин Уорън в 
пациенти с хроничен гастрит и стомашна язва. Има спираловидната форма (от която произлиза 
генеричното наименование на бактерията) като се смята, че е еволюирала за по-успешно 
проникване в мукоидната обвивка на стомаха. 
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.  

Слайд 8 
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- 
Слайд 9 

 Окисление на сяра – окисление на сулфиди до S0; депозитът от S0   в клетката служи като 
потенциален резерв на енергия (електрони). Процесът се осъществява от представители на 
р. Рaracoccus. 

 Окислениетна H2S - извършва се 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 и 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. 
Един продукт от окислението на редуцирани серни съединения са протоните. Следователно, 
резултат на серната хемолитотрофия е подкисляването на околната среда. Поради това, много 
серни бактерии са еволюирали да бъдат киселинно толерантни или дори ацидофилни. Така напр. 
Acidithiobacillus thiooxidans расте най-добре при рН между 2 и 3. 

Слайд 10-11 
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 

Слайд 12-13 
Биология на р. Beggiatoa: Beggiatoa sp. e бактерия, окисляваща сярата, открита от С. 
Виноградскипрез 1887 г. Типичните й местообитания са морски или сладководни води, 
местообитания 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 
sp. е факултативен хемотроф: 
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 Хемоорганохетеротроф; окислява 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. 

 Хемолитоавтотроф (някои видове Beggiatoa) – окислява 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. 

Слайд 14-15 
Окисление на желязо (Fe2+): Желязото (Fe2+) е широко разпространен анаеробен краен акцептор на 
е- за авто - и хетеротрофите. Електронният поток в тези организми е подобен на този, завършващ с 
О2 или NO3

-, с изключение на крайният ензим в тази система: желязна редуктаза. Пример за желязо-
окисляващи микроорганизми са Shewanella putrefaciens и Geobacter metallireducens. Последният 
може да използва токсични въглеводороди (напр. толуен) като източник на въглерод, факт който 
намира 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 умерени нива на рН, Fe2+ се окислява до Fe3+ и абиотично хидролизира до 
неразтворим Fe(OH)3. 
Желязо-окисляващите бактерии са 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. 

Слайд 16 
Дихателни вериги при окислението на желязото: ЕТВ на A. ferrooxidans съдържа цитохроми от типа 
c и aa3 и периплазмичен мед-съдържащ протеин, наречен рустицианин. Също така има желязо 
окисляващ белтък, разположен във външната мембрана на клетката. 
Окисляването на желязо започва във външната мембрана, където организмът влиза в контакт с 
разтворими Fe2 + или неразтворими железни минерали. Fe2+ се окисляват до Fe3+ чрез 
едноелектронен трансфер от разположения във външната мембрана цитохром c, който прехвърля 
електрони в периплазмата. Там рустицианинът е акцептор на електрони, който след това редуцира 
периплазмения цитохром c, който прехвърля електрони на цитохром ааЗ и той редуцира О2 до Н2О; 
АТР се синтезира чрез АТРаза по обичайния начин. 
Природата на протонната движеща сила в A. ferrooxidans представлява определен интерес. В силно 
кисела среда съществува голям градиент от протони през мембраната на A. ferrooxidans (клетъчната 
периплазма е с рН 1-2, докато цитоплазмата е рН 5.5-64). При тази ситуация е логично A. ferrooxidans 
да може да синтезира АТФ безпроблемно. Това не е така, тъй като организмът не може да 
трансформира тази природна протон движеща сила в АТФ при отсъствие на донор на електрони. 
Това се дължи на факта, че Н+, които влизат в цитоплазмата през АТРазата, трябва да се консумират, 
за да се поддържа вътрешното рН в приемливи граници. Консумация на протони възниква по време 
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на редукцията на О2 в електронен транспорт и тази реакция изисква електрони; последните идват 
от окисляването на Fe2 + до Fe3 +. 

Слайд 17 
Нитрификация: процес, чрез който амонякът NH3 или NH4

+ се превръщат в NO3
-. Протича като два 

отделни, последователни процеса с нетен резултат (трансфер на 8 е-): 
 окисляване на NH3/ NH4

+ до NO2
- от нитрозни или амоняк окисляващи бактерии; 

 окисляване на NO2
- до NO3

- от нитрит-окисляващи (нитратни) бактерии. 
При анаеробни условия амонякът също може да се окисли от уникална група бактерии в процеса, 
наречен anammox. 
Нитрификацията е важен етап от цикъла на азота в природата. Това е аеробен процес, извършван 
от малки специализирани групи автотрофни бактерии и археи. 

Слайд 18 
Нитрификация – биохимизъм и биоенергетика на окислението на N-съединения: 
Процес на окисление на азотни съединения (на практика, прехвърляне на електрони от азотния 
атом до кислородните атоми), протичащ в два етапа: 

 2 NH4
+ + 3O2 → 2 NO2

– + 2 H2O + 4 H+ (Nitrosomonas) 
 2 NO2

– + O2 → 2 NO3
– (Nitrobacter, Nitrospina) 

 
 NH3 + O2 → NO2

− + 3H+ + 2e− 
 NO2

− + H2O → NO3
− + 2H+ + 2e− 

Процесите са изключително енергично бедни, което води до много бавни темпове на растеж и за 
двата типа организми. Биоенергетиката на нитрификацията се основава на едни и същи принципи, 
които регулират другите хемолитотрофни реакции: електрони от редуцирани неорганични 
субстрати (в този случай редуцирани азотни съединения) навлизат в ЕТВ и реакциите на електронен 
транспорт създават протонна движеща сила, водеща до синтеза на АТФ. 

Слайд 19 
Окисление на амоняк: Трансформацията на NH3 до NO2

− е етапът, ограничаващ скоростта на 
нитрификацията. Като беше споменато по-горе, биохимично, окисляването на NH3 е поетапно: 

 окисление на амоняк до хидроксиламин (NH2OH) чрез ензима амоняк монооксигеназа - 
интегрален мембранен протеин; 

 окисление на NH2OH до NO2
− от ензима хидроксиламин оксидо-редуктаза, разположена в 

периплазмата. 
Циклите на трансфер на електрони и протони са много сложни. Нетен резултат: само един Н+ се 
премества през мембраната за молекула окислен NH3. 

Слайд 20 
Окисление на нитрит: Нитрит-окисляващите бактерии окисляват NO2- до NO3- чрез ензим нитрит 
оксидоредуктаза, в процес свързан с транслокация на електрони по много къса ЕТВ (поради високия 
потенциал на двойката NO3- / NO2-) към крайната оксидаза, което отново води до много ниски 
темпове на растеж. Цитохромите са a и c, а активността на цитохрома aa3 генерира протонна 
движеща сила. 
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. 

Слайд 21 
Нитрификация в Archaea: Някои археи също могат да окисляват амоняк. Например, Nitrosopumilus 
е морски хемолитотроф, окисляващ амоняк. Установено е, че гените в Nitrosopumilus, които кодират 
амоняк монооксигеназата, са подобни на тези в Nitrosomonas, факт който подкрепя тезата, че 
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биохимията на окисление на амоняка вероятно има общ механизъм в двата домена. Една основна 
разлика обаче е, че археите, окисляващи амоняк могат да правят това и при изключително ниските 
нива на субстрата, открити в океаните. По този начин археалните нитрификатори могат да 
доминират морската нитрификация и да играят значителна роля в други местообитания, които 
съдържат само ниски нива на амоняк. В тази връзка нитрифициращата археа Nitrososphaera обитава 
почвата вместо океаните и може да бъде основен окислител на амоняк в сухоземните 
местообитания. Досега нитритокисляващи Archaea не са известни. 

Слайд 22-25 
Anammox: Anammox, съкращение за ANaerobic AMMonium Oxidation. Това е глобално значим 
микробиологичен процес от цикъла на азот в природата. 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 

 
Anammox е форма на метаболизъм, свързваща окисление на амоняк и редукция на нитрити. 
Междинен продукт при Anammox е високо токсичния хидразин (N2H4 - ракетно гориво). 
Бактериите, които медиират този процес са идентифицирани през 1999 г. Това са облигатни МО, 
характеризиращи се с изключително бавен темп на растеж. Времето за удвояване е почти две 
седмици. Те имат още една интересна характеристика - притежават вътреклетъчен органел, 
акумулиращ хидразина, наречен анамоксизома (anammoxasome ). Анамоксизомата е необичайна 
и изключително компактна липидна мембрана, съдържаща ладеран (2 или повече сързани 
циклобутанови пръстени), уникални в биологията. Мтаболитната трансформация на хидразин 
представлява специален практически интерес. 
Процесът Anammox е открит първоначално само в ТоС 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. 
Установено е, че Anammox бактериите са автотрофни, въпреки че механизмът зафиксирането на 
СО2 все още е неясен. Тези организми могат да се използват индустриално за отстраняване на азота 
в процесите за пречистване на отпадъчни води. Таксономично, аnammox бактериите принадлежат 
към разред Planctomycetes (напр. Candidatus Brocadia anammoxidans), от които Planctomyces и 
Pirellula са най-известните родове. Понастоящем са (временно) определени 5 рода от Anammox 
бактерии: Brocadia, Kuenenia, Anammoxoglobus, Jettenia (всички пресноводни видове) и Scalindua 
(морски вид). 
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Биосинтеза (анаболизъм) 
Слайд 1 

Микроорганизмите използват разнообразни метаболитни пътища и процеси, за да осигурят 
производство на енергия и хранителни вещества. Тези метаболитни пътища са необходими за 
оцеляването на вида и поддържане на клетъчните функции. Основните метаболитни пътища 
изискват субстрати за образуване на по-големи, по-сложни продукти. 
Биосинтетичните процеси включват производство на по-сложни продукти, които са необходими за 
растежа и поддържането на живота. За функционирането на метаболитните пътища са необходими 
прекурсорни съединения (субстрати), химическа енергия и ензими. 

Слайд 2-3 
Субстрати за биосинтеза: Основни метаболитни пътища, осигуряващи прекурсори (субстрати): 

 ЦТК (Цикъл на Кребс) - производството на енергия чрез окисляването на ацетат, получен от 
въглехидрати, мазнини и белтъци, до СО2. Представлява серия от химични реакции, 
осигуряващи прекурсори за биосинтезата на сложни продукти. Прекурсорите включват 
аминокиселини и редуциращи агенти като НАДH. Допълнителни пътища, които изискват 
прекурсори, образувани от ЦТК, включват биосинтезата на аминокиселини и нуклеотиди. 

 Гликолиза - производството на различни междинни съединения и молекули, които 
функционират като субстрати в допълнителни метаболитни пътища. Допълнителните 
пътища, които изискват субстрати или метаболити, продуцирани от гликолизата са 
глюконеогенеза, липиден метаболизъм, пентозо фосфатен цикъл и ЦТК. 

Слайд 4 
Химична енергия и ензими за биосинтеза: Основните стратегии за набавяне на химична енергия са: 
окислително фосфорилиране, субстратно фосфорилиране и фотофосфорилиране. Ензимите за 
биосинтеза катализират многостъпални реакции и оперират чрез сложна регулация. 

Слайд 5 
Фиксиране на СО2: Фиксирането на СО2 е необходимо, за да се осигури органичен въглерод. 
Основните биосинтетични пътища за СО2 фиксация са: 

 Цикъл на Калвин: превръщане на СО2 и Н2О в органични съединения (редуктивен 
пентозофосфатен цикъл или цикъл на Calvin-Benson-Bassham); 

 Редуциращ ЦТК - обратен цикъл на Кребс, също произвежда органични съединения от СО2 
и Н2О; 

 Ацетил-СоА метаболитен път - СО2 се редуцира до СО и след това до ацетил-СоА. 
Слайд 6-11 

Цикъл на Калвин: Реакциите от цикъла на Калвин протичат в три основни етапа: фиксиране, 
редуциране и регенериране на рибулоза. 
 
Етап 1: Фиксиране 
Основни компоненти в този първи етап са СО2, ензим, наречен рибофузо бифосфат карбоксилаза 
(RuBisCO) и 3 молекули рибулозно бисфосфат (RuBP). RuBisCO катализира реакцията между СО2 и 
RuBP. 
Материалният баланс от този етап е както следва: от всяка молекула СО2, която реагира с един RuBP 
се образуват 2 молекули 3-фосфоглицерат (3-PGA). Всеки ход на цикъла на Калвин включва 1 RuBP 
+ 1 СО2 и образува 2 молекули 3-PGA. Броят на въглеродните атоми остава същият, само се 
образуват нови връзки. Този процес се нарича въглеродно фиксиране, тъй като CO2 се "фиксира" 
от неорганична форма в органична молекула. 
 
Етап 2: Редукция 
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По време на този етап, АТФ и НАДФH се използват за преобразуване на 6 молекули 3-PGA в 6 
молекули глицералдехид 3-фосфат (G3P). Това е реакция на редуциране, тъй като включва 
спечелване на електрони чрез 3-PGA с използването на 6 молекули АТФ и 6 молекули НАДФH. За 
АТФ енергията се освобождава със загубата на крайния фосфатен атом, превръщайки го в AДФ. За 
НАДФH се губят както енергията, така и водородния атом, превръщайки го в НАДФ+. И двете 
молекули се връщат за реенергизиране чрез светлинно независимите реакция на фотосинтезата. 
 
Етап 3: Регенериране 
На този етап само една от G3P молекулите напуска цикъла на Калвин и се транспортира в 
цитоплазмата, за да допринесе за други биосинтетични реакции. Тъй като G3P, изнасян от 
тилакоида има 3 С атоми, необходими са 3 оборота на цикъла на Калвин, за да се фиксира 
достатъчно чист въглерод за експорта на 1 молекула G3P. Всеки оборот прави 2 G3P, три оборота 
правят 6 G3Ps. 1 молекула се експортира, останалите 5 молекули G3P остават в цикъла и се 
използват за регенериране на RuBP, което позволява на системата да се подготви за повече CO2 

фиксиране. При тези регенерационни реакции се използват още 3 молекули АТФ.  
Слайд 12-16 

Междинни продукти, образувани по време на цикъла на Калвин: По време на цикъла на Калвин се 
биосинтезират многобройни междинни продукти, които се използват за създаване на клетъчен 
материал и участват в клетъчните процеси. 
 
Фаза 1: Междинни продукти за фиксиране на СО2 са 2 молекули 3-PGA, които се използват както 
следва: 1 молекула - в редукционната фаза (фаза 2) и 1 молекула 3-PGA - в гликолизата и в 
глюконеогенезата. Структурата на 3-PGA позволява да бъде комбиниран и пренареден, за да се 
образуват захари, които могат да се транспортират до допълнителни клетки или да се съхраняват 
за енергия. 
 
Фаза 2: Междинни продукти за редукция: 1,3-бисфосфоглицерат и продукти на AДФ.  

 Продуктите на AДФ (получени от хизролиза на АТФ) се използват в допълнителни пътища и 
се превръщат обратно в АТФ. Превръщанията на ATФ в AДФ и обратно са ключови процеси 
за доставяне на енергия в много реакции. Тази енергия е необходима за клетъчния растеж 
и метаболитните процеси. 

 1,3-бисфосфоглицерат - преобразуване и допълнително редуциране до GAP чрез НАДФH. 
Превръщането на НАДФH в НАДФ+ и Рi е ключов процес. 

 НАДФ+ - коензим, участващ в анаболитни реакции като синтезата на липиди и нуклеинови 
киселини 

 Рi често е резултат от регулаторните метаболитни процеси. Рi се използва в процеси като 
буфериране, преобразуване на AMФ / AДФ в АТФ. 

Всички междинни продукти на фаза 2 често се регенерират обратно в цикъла на Калвин. 
 
Фаза 3: Междинни продукти за регенериране на рибулоза. GAP е краeн продукт на цикъла на 
Калвин. Допълнителните молекули GAP, които се образуват се превръщат в рибулозо 1,5-бисфосфат 
(RuBP), който е отговорен за превръщането на СО2 в 3-PGA във фаза 1. G3P, който е предназначен 
да излезе от цикъла, се използва за синтезата на въглехидрати. 
 

Слайд 17-19 
Регулация на цикъла на Калвин: 
 
Фаза 1: Фиксиране 
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Ключовият ензим в тази фаза е Рибулозо бифосфат карбоксилаза (RuBisCO). Това е най-
разпространеният ензим на земята. Първият ензим от процеса на фиксиране на СО2; неговата 
ензимна активност е силно регулирана. Активен е само през деня, т.к. субстратът, рибулозо-1,5-
бисфосфат, не се генерира на тъмно. RuBisCO се регулира от многобройни фактори, включващи: 
йони, RuBisCO активаза, ATФ/АДФ, окислително/редукционно състояние, наличие на фосфат и СО2. 
Различните фактори, влияещи върху активността на RuBisCO пряко засягат фаза 1 от цикъла на 
Калвин.  
 
Фаза 2: Редукция 
Молекулите 3-PG, синтезирани във фаза 1, се редуцират до G3P с медиираща роля на АТФ и НАДФН. 
1 от 2-те G3P молекули се превръща допълнително в дихидроксиацетон фосфат (DHAP) и ензимът 
алдолаза се използва за биосинтезиране на фруктоза-1,6-бисфосфат от G3P и DHAP. Алдолазата е 
типичен гликолитичен ензим, разграждащ фруктозо-1,6-бисфосфат до DHAP и G3P. В цикъла на 
Калвин, той катализира обратната реакция. Алдолазата катализира обратната реакция и в 
глюконеогенезата. След това фруктозо-1,6-бисфосфатът, образуван във фаза 2, се превръща във 
фруктозо-6-фосфат. 
 
Фаза 3: Регенериране на рибулоза. Ензимите, участващи в този процес, включват: 

 Триозофосфат изомераза: превръща всички G3P молекули в DHAP; 
 Алдолаза и фруктозо-1,6-бисфосфатаза: превръща G3P и DHAP във фруктозо-6-фосфат; 
 Транскетолаза: отстранява 2 С атоми от фруктозо-6-фосфат, за получаване на еритрозо-4-

фосфат (E4P); 2 С атоми се добавят към G3P, за да се получи ксилулозо-5-фосфат (Xu5P); 
 Алдолаза: превръща Е4Р и DHAP в седохептулозо-1,7-бифосфат; 
 Седохептулозо-1,7-бифосфатаза: разцепва седохептулозо-1,7-бифосфата в седохептулозо-

фосфат (S7P); 
 Транскетолаза: отстранява 2 С атоми от S7P и 2 С атоми се прехвърлят върху 1 G3P молекула, 

за получаване на рибозо-5-фосфат (R5P) и Xu5P; 
 Фосфопентозо изомераза: превръща R5P в риболозо-5-фосфат (Ru5P); 
 Фосфопентозо епимераза: превръща Xu5P в Ru5P; 
 Фосфорибулокиназа: фосфорилира Ru5P в рибулозо-1,5-бисфосфат. 

Слайд 20-22 
Обратен цикъл на Кребс: както е известно, Цикълът на Кребс служи за генериране на енергия чрез 
окисляване на ацетат, получен от въглехидрати, мазнини и белтъци до СО2. Цикълът играе ключова 
роля в поддържането на множество централни метаболитни процеси. Обратният цикъл на Кребс е 
свързан с производство на въглеродни съединения от СО2 и Н2О. Химичните реакции са обратни на 
тези от цикъла на Кребс. Обратният цикъл на Кребс изисква донор на електрони – водород, сулфид 
или тиосулфат. Той е биохмична алтернатива на фотосинтезата, която също произвежда органични 
молекули. Обратният цикъл на Кребс изисква множество молекули АТФ, водород и въглероденен 
диоксид за генериране на ацетил СоА. Процесът включва редица реакции на редукция при 
използване на различни въглеродни съединения. Ензимите, уникални за обратния цикъл на Кребс 
включват: АТФ цитрат лиаза, 2-оксоглутарат: феродоксин оксидредуктаза и пируват: феродоксин 
оксидоредуктаза. АТФ цитрат лиазата е един от ключовите ензими, отговорни за разцепването на 
цитрат до оксалоацетат и ацетил СоА. 
Обратният цикъл на Кребс включва следните реакции: 

 Оксалоацетат се превръща в малат (НАДDH / H+ се окислява до НАД+) 
 Малатът се превръща във фумарат (произвежда се молекула Н20) 
 Фумаратът се превръща в сукцинат чрез ензима фумарат-редуктазата (ФАДH2 се 

превръща във ФАД) 



Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 9 

4 
 

 Сукцинатът се превръща в сукцинил-СоА (АТФ се хидролизира до AДФ + Pi) 
 Сукцицил СоА се превръща в алфа-кетоглутарат чрез алфа-кетоглутарат синтаза 

(редукция на СО2 и окисляване на коензим А) 
 Алфа-кетоглутаратът се превръща в изоцитрат (НАД(Ф)H / H + и CO2 се разгражда до 

НАД(Ф)+ 
 Изоцитратът се превръща в цитрат 
 След това се използва АТФ цитрат лиаза за превръщане на цитрата в оксалацетат и 

ацетил СоА (АТФ се хидролизира до AДФ и Pi). 
Пример за микроорганизъм, който използва обратния цикъл на Кребс е Thermoproteus – 
автотрофен прокариот (по водород-сяра). Извършва редукция на сярата за метаболитните си 
процеси. 

Слайд 23 
Пътят ацетил коензим А (CoA): път на Wood-Ljungdahl или редуктивен ацетил-СоА път е основен 
метаболитен път, използвани от бактериите. В този метаболитен път Н2 е донор на електрони, а СО2 
е акцептор на електрони за получаване на ацетил-СоА. Пътят ацетил-СоА играе ключова роля в 
цикъла на Кребс във връзка с транспортиране на въглеродни атоми. Ключов ензим за процеса е 
ацетил-СоА синтетаза, която свързва СО и метилова група, за да се получи ацетил-СоА. Ацетил-СоА 
функционира като тиоестер между коензим А и оцетната киселина. 

Слайд 24 
Микроорганизми и пътя Ацетил-СоА: Специфичните видове микроорганизми, които използват пътя 
ацетил-СоА, включват метаногени и ацетогени. С тази си метаболитна активност те притежават 
определено екологично предимство - използване на Н2 и СО2 за получаване на ацетил-СоА. 

 Метаногени - археи, които произвеждат СН4 като страничен метаболитен продукт. 
Метаногените обитават многобройни среди, включително влажни зони, морски седименти, 
горещи извори и са в състояние да използват СО2 като източник на въглерод за растеж и като 
акцептор на електрони в производството на СН4. 

 Ацетогени - бактерии, които могат да генерират ацетат като продукт на анаеробно дишане. 
Този процес, наречен ацетогенеза се осъществява от типични анаероби. Ацетогените 
използват СО2 като източник на въглерод и Н2 като източник на енергия. 

Слайд 25 
3-хидроксипропионатен цикъл: този метаболитен път протича в две основни фази, фиксиране на 
въглероден диоксид и асимилация на глиоксалат. Образува се малил-СоА, който допълнително се 
разцепва на ацетил-СоА и глиоксилат. СО2 се фиксира от ацетил-СоА и пропионил-СоА 
карбоксилази: 

 Пропионил-СоА карбоксилазата функционира при карбоксилирането на пропионил 
СоА и зависи от биотин; 

 Ацетил-СоА карбоксилазата катализира карбоксилирането на ацетил-СоА до 
малонил-СоА. 

Пътят оперира при зелени несерни бактерии, по-специално Chloroflexus aurantiacus и в хемотрофни 
археи. Зелените несерни бактерии използват редуцирани серни съединения, като сероводород или 
тиосулфат като електронен донор. Способността на Chloroflexus aurantiacus да използва този път е 
уникална. 
Глиоксилатът съществува при неутрално рН. Значението на глиоксилата за микроорганизмите е в 
неговата способност да превръща мастните киселини във въглехидрати. Многожество организми, 
включително бактерии, гъби и растения могат използват глиоксилат за тези процеси. 

Слайд 26 
Биосинтеза на полизахариди: Полизахаридите представляват дълги въглехидратни молекули от 
повтарящи се мономерни единици, свързани с гликозидни връзки. Варират по структура от линейни 
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до силно разклонени; често са доста хетерогенни. Най-често срещаният мономер в полизахаридите 
е глюкоза, в активирано състояние, под формата на: 

 УДФ-глюкоза (Уридин дифосфат глюкоза): пирофосфатна група, пентоза рибоза, глюкоза 
и урацил; субстрат за ензимите глюкозилтрансферази и прекурсор за биосинтезата на 
липополизахариди и пептидогликан; 

 АДФ-глюкоза (Аденозин дифосфат глюкоза): прекурсор за производството на гликоген в 
бактериите. 

Слайд 27-28 
Биосинтеза на липиди: Липидите са широка група естествено срещащи се молекули - мазнини, 
восъци, стероли, мастноразтворими витамини (като витамини А, D, Е и К), моноглицериди, 
диглицериди, триглицериди, фосфолипиди и др. Основните им биологични функции са съхранение 
на енергия, участие като структурни компоненти на клетъчните мембрани и като важни сигнални 
молекули. По химична природа липидите са амфипатични молекули - формират структури като 
везикули, липозоми или мембрани във водна среда. 
Биологичните липиди включват два различни типа биохимични подгрупи или „градивни блокове": 
кетоацилни и изопренови групи. При кондензацията на кетоацилните групи се образуват мастни 
киселини, глицеролипиди, глицерофосфолипиди, сфинголипиди, захаролипиди и полипетиди. При 
кондензацията на изопренови субединици се биосинтезират стеролови липиди и пренолни липиди. 
Ензимите за биосинтезата на липидите са две групи: при животни и гъби съществува единичен 
многофункционален протеин, а в растителни пластиди и бактерии съществуват отделни ензими за 
всяка стъпка. 

Слайд 29-30 
Биосинтеза на бактериални полиестери: Полихидроксиалканоати или PHA са линейни полиестери, 
продукт на бактериална ферментация на захари или липиди. Те се продуцират от бактериите за 
съхранение на въглерод и енергия и наброяват над 150 вида. Биосинтезата им се индуцира от 
условия на дефицит на микроелементи и О2 и излишък на С. РНА са биоразградими, 
термопластични химични вещества, които се използват в производството на биопластични 
материали. Възможна е промяна на механичните качества и биосъвместимостта на PHA чрез 
смесване, модифициране на повърхността или комбиниране на PHA с други полимери, ензими и 
неорганични материали, което дава възможност за по-широк диапазон приложения. 
Ключови ензими на PHA биосинтезата са PHA синтази, а субстрат за реакцията е коензим А. PHA 
синтазите са два класа– за хидрокси мастни киселини с къса или средна дължина на веригата. 
Полученият РНА е съответно: 

 HA SCL - от хидрокси мастни киселини с къси вериги, 3-5 С атома; синтезира се от множество 
бактерии, включително Ralstonia eutropha и Alcaligenes latus 

 HA MCL от хидрокси мастни киселини със средни вериги, 6-14 С атома; типчни за множество 
бактерии, напр. Pseudomonas putida 

Срещат се и ко-полиестери от горните два вида хидрокси мастни киселини, напр. във видовете 
Aeromonas hydrophila и Thiococcus pfennigii. Най-простата и най-често срещана форма на PHA е 
ферментативното производство на поли-бета-хидроксибутират (поли-3-хидроксибутират, PβHB), 
който се състои от 1000 до 30000 мономера. 

Слайд 31 
Биосинтеза на поликетидни производни: Поликетидите се получават в резултат на 
декарбоксилираща кондензация на малонил-СоА производни, по подобен начин на биосинтезата 
на мастни киселини. Ключов ензим е поликетид синтазата (PKS), чиято активност обезпечава 
дериватизация и модификация на разнообразни биологични и фармакологични свойства в 
биоактивните естествени продукти. Поликетидите са три класа: 

 тип I поликетиди (макролиди, продуцирани от мултимодулни мегасинтази) 
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 тип II (често ароматни молекули) 
 тип III (често малки ароматни молекули, продуцирани от гъбни видове) 

Поликетидни антибиотици, противогъбни средства, цитостатици, антихолестеремични, 
антипаразитни, кокцидиостатици, промотори на растежа на животни и естествени инсектициди - 
търговска употреба.  

Слайд 32 
Биосинтеза на аминокиселини: от 22-те белтъчни АК –20 АК са кодирани от универсален генетичен 
код, а селеноцистеин и пиролизин се включват в белтъците чрез уникални синтетични механизми. 
При селеноцистеин, транслираната тРНК включва SECIS елемент, който кара UGA кодона да кодира 
селеноцистеин вместо стоп кодон. Пиролизинът (Pyl или О) е АК, подобна на лизина, но с прибавен 
пиролинов пръстен, свързан към страничната верига на ЛИЗ. Използва се от някои метаногенни 
археи в ензимите, участващи в метаногенезата. Кодира се от кодона UAG, който обикновено е стоп-
кодон в други организми. UAG кодонът е последван от PYLIS последователност.  

Слайд 33-35 
Биосинтеза на N-бази: пурините сe синтезират като нуклеотиди и по-специално като риботиди; т.е. 
основи, прикрепени към рибозо-5-фосфат. Ключов регулаторен етап е получаването на 5-фосфо-а-
D-рибозил-1-пирофосфат (PRPP) чрез PRPP синтетаза, която се активира от неорганичен фосфат и 
инактивирана от пуринови рибонуклеотиди. Скоростоопределящият етап е взаимодействието на 
PRPP, глутамин и вода до формиране на 5'-фосфорибозиламин, глутамат и пирофосфат - 
катализиран от пирофосфат амидотрансфераза, която се активира от PRPP и се инхибира от AMP, 
GMP и IMP. А и Г се осигуряват от нуклеотида инозин монофосфат (IMP), първото съединение за 
формиране на пълна пуринова пръстенна система. IMP се синтезира по сложен биохимичен път. С 
и N атоми в пуриновия пръстен, съответно 5 и 4, идват от множество източници: глицин - 2 С и 1 N 
атом, като допълнителни N атоми идват от глутамин (2) и аспарагинова киселина (1), а 
допълнителни 2 С атоми - от формилови групи.  
Пирамидините се сглобяват преди да бъдат прикрепени към PRPP. Първият регулиран етап в 
биосинтезата на пиримидините е образуването на карбамоил фосфат чрез карбамоил фосфат 
синтетаза II. Следва превръщане в карбамоил аспарагинова киселина чрез аспарагинова 
транскарбамолиаза (аспартат карбамоил трансфераза), която се дехидратира до дихидроороат от 
дихидрооротаза. В еукариотните МО, дихидроороатът навлиза в МХ, където се окислява до ороатат 
чрез дихидроороат дехидрогеназа. Това е единствената МХ стъпка в биосинтезата на 
нуклеотидните пръстени. Следват етапи на фосфорилиране и декарбоксилиране до получаване на 
крайните продукти. 
В Metazoa, първите три ензима се кодират от един и същи ген (CAD); в гъби съществува подобен 
белтък, но липсва функцията на дихидроротазата: друг протеин катализира втората стъпка. В други 
организми (бактерии, Archaea и други представители на Eukaryota), първите три стъпки се 
извършват от три различни ензима.  

Слайд 36 
Биосинтеза на тетрапироли: тетрапиролите (порфирините) са група от естествено срещащи се 
органични съединения, чиято основна роля е поддържанет на аеробния живот. Порфирините са 
хетероциклични структури, съставени от четири модифицирани пиролови подгрупи, свързани 
помежду си чрез метанови мостове (= СН-). Порфирините са силно конюгирани системи; абсорбират 
интензивно във видимия спектър; оцветени са; свързват се с метали за образуване на комплекси 
Основният порфирин е порфин; заместените порфини са порфирини. 
 
 H2porphyrin + [MLn] 2+ → M (порфиринат) Ln-4 + 4 L + 2Н+ 
 



Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 9 

7 
 

Порфирините съдържат желязо - хемопротеини са. Това са различни цитохроми, корини, бактерио-
хлорини (при някои фотосинтетични бактерии), изобактериохлорин, бактериохлорофили и др. 
Ключова стъпка за биосинтезата на порфирина е образуването на 5-аминолевулинова киселина (5-
ALA, 5-ALA или dALA) чрез свързване на глицин със сукцинил-СоА от цикъла на лимонена киселина. 
За получаване на пиролови пъстени, които после конюгират, за да се образува кръговия тетрапирол. 
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Глобална регулация на метаболизма 
Слайд 1-2 

Транскрипция в прокариоти:  
 Генетичeн Код (ГК) - връзката между базовите последователности на ДНК и 

аминокиселинната последователност в белтъците. 
 Характеристикитна генетичния код : 

• всяка АК се кодира от 3 нуклеотида (кодон) 
• ГК не се припокрива 
• ГК е дегенериран 
• 21 генетично-кодирани АК 
• 22-ра генетично -кодирана аминокиселина - Pyl, срещаща се само в малък брой археи и 

бактерии 
• 64 кодона, 61 кодиращи аминокиселини и 3 стоп кодона; 2 от стоп кодоните могат, при 

определени обстоятелства, да кодират АК 
• ГК има излишество, но не и двусмисленост: толерантност към точкови мутации 

Слайд 3-5 
Отговор на строг контрол (stringent response): Строгият отговор (строг контрол) е реакция на стрес в 
бактериите и растителните хлоропласти в отговор на гладуване по аминокиселини, мастни 
киселини, желязо, топлинен шок и други видове стрес. Строгият отговор се сигнализира от сигнална 
молекула, наречена алармон (alarmone). Алармонът е (p)ppGpp и модулира транскрипцията на до 
1/3 от всички гени в клетката. Строгият контрол представлява механизъм за пренасочване на 
клетъчните ресурси от процесите на растеж и делене към биосинтеза на аминокиселини, за да се 
подпомогне оцеляването на клетката до подобряване на хранителните условия. 
 
Пример!  
В E. coli продукцията на (p)ppGpp се медиира от рибозомния белтък L11. Крайният индуктор е 
свързания с рибозомите протеин RelA, чието А-място с свързва с деацилирана тРНК. RelA превръща 
ГТФ и ATФ в pppGpp чрез прибавяне на пирофосфат от АТФ към 3’ С край на рибозата в ГTФ, с 
освобождаване на AMФ. pppGpp се превръща в ppGpp от продукта на гена gpp, освобождавайки Pi. 
ppGpp се преобразува в ГДФ от продукта на гена spoT, освобождавайки пирофосфат (PPi). ГДФ се 
превръща в ГТФ от продукта на гена ndk, като НТФ осигурява Pi и се превръща в НДФ. 
В други бактерии, строгият отговор е медииран от различни, хомоложни на RelA / SpoT (RSH) 
протеини, с биосинтетична и/или хидролитична активност. Така например, нарушаването на 
строгия контрол чрез разрушаване на гените relA и spoT в Pseudomonas aeruginosa води до 
формиране на инфекциозни клетки и биофилми, които в по-висока степен са чувствителни към 
антибиотици. 
Акумулирането на (р)ppGpp засяга репликацията, транскрипцията и транслацията: 

 (p)ppGpp се смята, че свързва РНК полимеразата и променя транскрипционния профил, като 
намалява синтезата на рPHK и тPHK и увеличава транскрипцията на биосинтетичните гени. 

 (p)ppGpp инхибира инициирането на нов цикъл на репликация и задържа клетъчния цикъл, 
докато се подобрят хранителните условия. 

 Транслационният ГТФ също се засяга от ppGpp, с основна мишена Фактор 2 на инициирането 
(IF2). 

Слайд 6-8 
Репресия на анаболитните пътища: регулира се чрез промяна на скоростта на транскрипцията, която 
рефлектира в промяна на нивата на генна експресия. Регулирането на транскрипцията контролира 
кога ще се осъществи транскрипцията и колко РНК ще се произведе. 



Метаболизъм на прокариоти  2018/19 Лекция 10 

2 
 

Транскрипция на всеки ген от РНК полимераза може да бъде регулирана чрез най-малко пет 
механизма: 

1. Определени фактори променят специфичността на РНК полимеразата за даден промотор 
или набор от промотори, което повишава или намалява вероятността да се свърже с тях 
(напр. сигма факторите при прокариотната транскрипция); 

2. Репресорите (регулаторни белтъци) се свързват с некодиращи последователности на ДНК 
веригата, които са близки до или се припокриват с промоторната област, което 
възпрепятства преместването на РНК полимеразата по протежение на веригата, т.е. 
възпрепятства експресията на гена. 

3. Общите транскрипционни фактори позиционират РНК полимеразата в началото на 
протеин-кодираща последователност и след това освобождават полимеразата за 
транскрибиране на иРНК 

4. Активаторите (регулаторни белтъци) засилват взаимодействието между РНК полимеразата 
и конкретния промотор, насърчавайки експресия на гена. Активаторите правят това чрез 
увеличаване на привличането на РНК полимеразата от промотора, чрез взаимодействие със 
субединиците на РНК полимеразата или индиректно чрез промяна на структурата на ДНК. 

5. Енхансерите са места в ДНК спиралата, които образуват примка, за да позиционират 
специфичен промотор към иницииращия комплекс. 

При ПК, регулирането на транскрипцията се налага, за да може клетката бързо да се адаптира към 
условията на постоянно променящата се външна среда. Наличието или количеството и вида на 
хранителните вещества определя кои гени да се експресират. Комбинацията от активатори, 
репресори и енхансери определя дали генът се транскрибира. 

Слайд 9-11 
Регулиране на генната експресия: регулирането на гената експресия се осъществява от системи за 
индукция или репресия: 

• Индуцируемата система е изключена, освен ако не е налице молекула (индуктор), която 
позволява генната експресия; индукторът индуцира експресията; 

• Репресорната система е включена, освен в присъствието на молекула (ко-репресор), която 
потиска генната експресия; корепресорът  

Начинът, по който оперира индукцията и репресията зависи от контролните механизми, както и от 
разликите между прокариотните и еукариотните клетки. 
 
Пример ! 
Когато Е. coli е подложена на топлинен стрес, р32 субединицата на неговата РНК полимераза се 
променя по такъв начин, че ензимът се свързва с промоторите на специализиран набор от гени, 
кодиращи белтъци с реакция на топлинен шок. 
 
Пример ! 
Когато клетката съдържа излишък от триптофан, той се свързва със специализиран репресорен 
протеин (триптофанов репресор). Свързването променя структурата на репресора така, че да се 
свърже с операторния регион на оперона, който синтезира триптофан, предотвратявайки неговото 
експресиране. Това е форма на отрицателна обратна връзка. 

Слайд 12-13 
Регулатор AraC:  
Пример ! L-арабинозен оперон (ара-оперон) в Е. coli 
L-арабинозният оперон включва генна последователност, кодираща ензими, необходими за 
катаболизма на арабиноза до ксилулозо 5-фосфат, междинен продукт на ПМФ път. Този оперон се 
регулира както положително, така и отрицателно от протеина AraC. 
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• Ако липсва арабиноза, димерът AraC потиска структурния ген чрез свързване с araI1 и araO2 
и ДНК образува примка, която не позволява РНК полимеразата да се свърже с промотора на 
аrа-оперона, като по този начин блокира транскрипцията. 

• Когато присъства арабиноза, тя се свързва с AraC и комплекса AraC-aрабиноза се свързва 
към araI, който стартира транскрипцията. AraC действа като активатор и изгражда комплекса 
AraC-aрабиноза. Този комплекс е необходим РНК полимеразата да стартира транскрипцията 
на аra-оперона.  

• За активирането е необходимо свързването и на друга структура с araI: CRP (по-рано 
известен като CAP) + цикличен AMP. 

Активирането зависи от наличието на арабиноза и сАМР. 
Слайд 14-16 

РНК регулация и антсенс РНКи: генната регулация представлява контрол на експресията на даден 
ген с решаващо значение за контрол на клетъчните и метаболитните процеси, за разнообразието и 
вариациите в организмите, за клетъчната диференциация и морфогенезата. 
Съществуват специфични видове РНК молекули, които могат да бъдат използвани за контрол на 
генната регулация. Това са мРНК, малки РНКи и антисенс РНКи. 
Антисенс РНКите представляват едноверижни РНК молекули, които проявяват комплементарност 
към специфични мРНКи. Те се използват за генна регулирация, специфично насочени към мРНКи. 
Антисенс РНКите могат физически да се сдвояват и да се свързват с мРНК, като по този начин 
инхибират способността на мРНК да осъществи транслация. Сдвояването на антисенс РНК е техника, 
която се използва в лабораторни условия за генна регулация. 
Природно срещащи се антисенс РНКи са изолирани в различни микроорганизми, вкл. RI плазмид 
на Е. coli, който използва системата hok/sok. Системата hok/sok е механизъм за постсегрегационно 
елиминиране. Това е пример за природна система, която използва антисенс РНК за контрол на 
генната регулация. Генът hok кодира токсин, а генът sok - антитоксин. Следователно, E.coli, 
използващи тази система, могат да регулират експресията на hok (токсина) и да инхибират 
транслацията му чрез продуциране на sok РНК (антитоксин). Резултатът е репресиране на 
транслацията на hok мРНК. 

Слайд 17-20 
Атенюация: регулаторен механизъм, функциониращ в бактериалните оперони за осигуряване на 
правилна транскрипция и транслация. Процесът на атенюиране включва наличието на сигнал за 
спиране, който насочва към преждевременно прекратяване на транслацията. Сигналът за спиране 
се нарича атенюатор и той предотвратява правилната функция на рибозомния комплекс, спирайки 
процеса. Атенюаторът се транскрибира от съответната ДНК последователност и неговите ефекти 
зависят от метаболитната среда: 

 При нужда от краен продукт - атенюаторът в мРНК последователността ще бъде 
«заобиколен» от рибозомата и ще се осъществи правилна траслация; 

 При излишък от краен продукт, ако процесът на транслация е започнал, атенюаторът ще 
предотврати по-нататъшна транскрипция и ще предизвика преждевременно прекратяване. 

Атенюаторите могат да функционират както чрез затихване на транскрипцията, така и чрез 
отслабване на транслацията. 
При транскрипционното атенюиране, присъствието на 5'-цис действащи регулаторни области, 
които се нагъват в алтернативни РНК структури прекратяват транскрипцията. Тези РНК структури 
диктуват дали транскрипцията ще продължи успешно или ще бъде прекратена рано, причинявайки 
отслабването на процеса. Резултатът е неправилно нагъната РНК, в която ро-независим терминатор 
прекъсва транскрипцията и произвежда нефункционален РНК продукт. Другата продуцирана 
структура на РНК ще бъде анти-терминатор, който позволява транскрипцията да продължи. 
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При транслационнто атенюиране се наблюдава запазване на последователността Shine-Dalgarno 
(специфична бактериална последователност, която показва мястото за рибозомно свързване, за да 
се осъществи правилна транслация). При отслабване на транслацията, механизмът на затихване 
води до формирането на фуркетоподобна Shine-Dalgarno, която на свой ред води до неспособност 
на рибозомните комплекси да се формират и да продължат правилната транслация. 

Слайд 21-22 
Рибосуич (Riboswitch): специфичен компонент на естествено срещащи се мРНК, който регулира 
генната експресия чрез свързване и насочване към малки целеви молекули. мРНК може да съдържа 
рибосуич, който директно регулира своята собствена експресия, като реагира на концентрациите 
на своята целева молекула. 
Съществуването на РНК молекули е доказателство за хипотезата, че светът е принадлежал на РНК, 
а протеините се развиват по-късно в еволюцията. 

Слайд 23-26 
Регулация на активността на Сигма фактор: семейство белтъци, които функционират при 
иницииране на транскрипцията и са необходими за разпознаване от РНК полимеразата на мястото 
на промотора, за правилното й свързване там и за инициация на транскрипцията. 
Типът на сигма фактора, който се използва в този процес варира и зависи от гена и от клетъчната 
среда. Факторите, идентифицирани до момента се характеризират въз основа на молекулно тегло. 
Регулирането на активността на сигма фактора е необходимо, за да се гарантира правилна 
инициация на транскрипцията.  
Контролът на биосинтезата на сигма фактора се осъществява на ниво транскрипция и транслация. 
Експресията или активността на сигма фактора зависи от специфичните фази на растеж на 
организма: 

 Ако е необходима транскрипция на гени, важни за растежа - сигма факторите ще 
бъдат транслирани, за да се инициира транскрипцията; 

 Ако не се изисква транскрипция на гени, сигма факторите няма да бъдат активни. 
В специфични случаи, когато се изисква да бъде инхибирана транскрипционната активност, 
съществуват анти-сигма фактори, които изпълняват тази функция: анти-сигма факторът се свързва 
с РНК полимераза и предотвратява нейното свързване със сигма фактор в промотора. Анти-сигма 
факторите са отговорни за регулиране на инхибиране на транскрипционната активност в 
организми, които изискват сигма-фактор за правилна инициация на транскрипцията. 
Регулацията на експресията на сигма факторите се осъществява на транскрипционно, 
транслационно и пост-транслационно ниво. Тя се диктува от клетъчната среда и наличието / 
отсъствието на много кофактори. 
Най-често изследваните сигма фактори са т.нар. RpoS протеини, тъй като rpoS гени кодират сигма 
белтъци с различни размери. В Е. coli RpoS е регулатор на гените за растежа, по-специално в 
стационарна фаза. RpoS е от решаващо значение за общите отговори на стрес и може да насърчава 
оцеляването при стрес в околната среда, но също така може да подготви клетката за стрес. 
Регулация на ниво транслация – основен регулаторен механизъм, включващ присъствие и 
функциониране на малки некодиращи РНКи. Малките некодиращи РНКи «улавят» промените в 
околната среда и повишават експресията на RpoS чрез специфично увеличаване на количеството на 
rpoS тРНК. Съществуват многобройни класове малки РНКи, които функционират в RpoS регулацията, 
включително DsrA, RprA и Oxy: 

 DsrA - улавя промените в температурата 
 RprA - стреса на клетъчната повърхност 
 OxyS - оксидативния стрес 
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Тези РНКи могат да индуцират активирането на rpoS транслацията. Съществуват и малки 
некодиращи РНКи, като LeuO, които са в състояние да инхибират rpoS транслацията, чрез 
репресивни механизми. 
Регулирането на rpoS транслацията е сложно и включва кръстосано сигнализиране и свързване в 
мрежа на множество протеини и регулаторни малки некодиращи РНКи. 

Слайд 27-28 
Протеолитично разграждане: процес, необходим при регулирането на клетъчните процеси и 
поддържане на метаболитна и клетъчна хомеостаза. Полипептидите се разграждат чрез хидролиза 
на пептидните връзки от протеази или чрез протеолитично разграждане, което се осъществява 
посредством различни механизми, включително вътрешномолекулно разграждане и неензимни 
методи. 
Насочената протеолиза е необходима за получаване на резерв от АК, за предотвратяване на 
натрупване или поддържане на анормални концентрации на протеини и за регулиране на 
клетъчните процеси чрез отстраняване на протеини, които вече не са необходими. 
Протеолитичното разграждане се осъществява в надмолекулна структура, наречена Протеазома. 
Протеазомите представляват белтъчни комплекси, които функционират при разграждането на 
ненужни или увредени протеини чрез протеолиза. Те са основен компонент на сложен и силно 
регулиран механизъм. Разграждат протеините при наличието на убиквитин. Убиквитинирането е 
механизъм за модификация на протеини, които са насочени за разграждане. Протеазомата 
разпознава убиквитиновия сигнал в протеина, подлежащ на разграждане. 

Слайд 29-30 
Регулация на развитието – споролиране в Bacillus: Процесът на образуване на ендоспори –е свързан 
с дълбоки морфологични и физиологични последици: радикално ремоделиране на две 
потомствени клетки, придружено евентуално от спиране на метаболитната активност в едната 
дъщерна клетка (спора) и смърт чрез лизиране на другата (майчина клетка). 
Въпреки че спорулирането в B. subtilis се индуцира от глад, то не се инициира веднага, когато 
растежът се забави поради ограничение на хранителни вещества. Могат да се появят различни 
алтернативни отговори: 

 Активирането на флагеларния апарат за търсене на нови източници на храна чрез 
хемотаксис; 

 Производство на антибиотици за унищожаване на конкурентни почвени микроорганизми; 
 Секрецията на хидролитични ензими за извличане на извънклетъчни протеини и 

полизахариди; 
 Индуциране на "компетентност" за поемане на екзогенна ДНК - нова генетична 

информация. 
Споралирането е последна реакция на глад и се потиска, докато алтернативните отговори се окажат 
недостатъчни; трябва да бъдат изпълнени определени условия, като хромозомна цялост, състояние 
на хромозомната репликация и функциониране на цикъла на Кребс 
Споролирането изисква много време и енергия; то е необратим процес, който изисква строга 
регулация: множество контролни пунктове за ефективен контрол 
Два транскрипционни регулатора, σH и SpoOA, играят ключова роля при започване на 
спорулирането. Няколко допълнителни белтъка участват, главно чрез контролиране на 
концентрацията на SpoOA-P. Spo0A се намира в края на поредица от междубелтъчни 
фосфотрансферазни реакции, Kin-Spo0F-Spo0B-Spo0A, наречена "фосфорелай". 

Слайд 31-34 
Регулация на развитието -Диференциация на  Caulobacter: Caulobacter crescentus е Грам (-) 
олиготроф; обитава сладководни води. Той е важен модел за изучаване на регулацията на 
клетъчния цикъл; асиметричното клетъчно делене и клетъчната диференциация. 
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Дъщерните клетки на Caulobacter имат 2 различни форми: подвижна, с единичен флагелум в 
единия полюс, който осигурява придвижване при хемотаксис и неподвижна, с туболарно „краче“ в 
единия полюс, изградено от адхезивен материал за прикрепване към повърхности. Подвижните 
клетки се диференцират в неподвижни след кратък период на движение. Репликацията на ДНК и 
клетъчното делене се извършват в неподвижни клетки. 

Регулаторната система на клетъчен цикъл на Caulobacter контролира много модулни подсистеми, 
които организират растежа и възпроизводството на клетките. Времето за започване на оперирането 
на всяка от тези подсистеми се организира от контролна система, изградена чрез биохимични и 
генетични логически схеми. Регулирането на клетъчния цикъл е циклична генетична верига, 
центрирана около последователните взаимодействия на четири основни регулаторни протеина: 
DnaA, GcrA, CtrA и CcrM. Тези четири белтъка директно контролират експресията на над 200 гени. 
Те се синтезират и след това се елиминират от клетката един след друг в хода на клетъчния цикъл. 
Съществуват допълнителни сигнални пътища от съществено значение за правилното 
функционирането на клетъчния цикъл (пътища за сигнализиране на фосфор, така и контролиран 
контрол на белтъчната протеолиза). Главната роля на тези сигнални пътища е да се осигури 
надеждно производство и елиминиране на CtrA и DnaA от клетката, точно в подходящото време от 
клетъчния цикъл.  
Хромозомата на Caulobacter се реплицира само веднъж в клетъчния цикъл, за разлика от  Е. coli, 
където едновременно могат да се припокриват няколко цикъла на хромозомна репликация. 
Противоположните роли на протеините DnaA и CtrA са от съществено значение за строгия контрол 
на репликацията на хромозомата на Caulobacter: 

 DnaA действа в началото на репликацията, за да започне удвояване на хромозомата 
 CtrA блокира инициирането на репликацията, така че той трябва да бъде отстранен от 

клетката, преди да може да започне репликацията на хромозомата 
Caulobacter е първата асиметрична бактерия, при която е демонстрирано стареене. 
Репродуктивното стареене се измерва като спад в броя на потомствата, получени с течение на 
времето. Подобен феномен след това е описан в E. coli, която произвежда морфологично подобни 
дъщерни клетки. 

Слайд 35-36 
Сензорност и сигнална трансдукция - хемотаксис: Хемотаксисът е явление, при което бактериите 

насочват движението си в съответствие с определени химикали в тяхната среда. Хемотаксисът е 

важен за намирането на храна чрез плуване до най-високата концентрация на хранителни 

молекули или за избягване нат отрови. Той бива два вида: 

 Положителен хемотаксис  - движението е насочено към по-висока концентрация на 
дадено химично вещество-хемоатрактант 

 Отрицателен хемотаксис - движението е в обратна посока на вещество-
хеморепелент 

Ефектите на хемоатрактантите се предизвикват чрез хемотаксисни рецептори; хемоатрактантната 
част на лиганда е специфична за целевата клетка и зависима от концентрацията. Най-често 
изследваните хемоатрактанти са формилови пептиди и хемокини 
Отговорите на хеморепелентите водят до аксиално плуване и се считат за основно явление в 
бактериите. Най-често изследваните хеморепеленти са неорганични соли, АК и някои хемокини. 
 
Пример! 
Е. coli имат няколко (обикновено 4-10) флагелума. Те могат да се въртят по два начина: 
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1. Въртене в посока обратна на часовниковата стрелка - бактерията плува по 
права линия. 
2. Въртене по посока на часовниковата стрелка - всеки флагелум сочи в 
различна посока, бактерията се превърта на място. 

E. coli прилага сензорност, за да намери мястото с най-висока концентрация на атрактант; 
избягването на репелента работи със същата ефективност. Vibrio са монофлагелатни с единичен 
флагелум на единия полюс на клетката. Техният метод на хемотаксис е различен. 
Други бактерии притежават единствен флагелум, който се държи вътре в клетъчната стена; те се 
движат чрез въртене на цялата клетка, като тирбушон 

Слайд 37-38 
Сензорност и сигнална трансдукция - сигнална трансдукция в бактерии: Белтъците CheW и CheA се 

свързват с рецептора. Активирането на рецептора чрез външен стимул предизвиква 

автофосфорилиране на хистидин киназата CheA в един единствен високо консервативен 

хистидинов остатък. CheA на свой ред трансферира фосфорилови групи към консервативни 

аспартатни остатъци в регулаторите на реакцията CheB и CheY. Този механизъм на сигнална 

трансдукция се нарича двукомпонентна система и е обща форма на сигнална трансдукция в 

бактериите. CheY индуцира превъртането на място чрез взаимодействие с FliM, предизвиквайки 

промяна от въртене, обратно на часовниковата стрелка към въртенето по посока на часовниковата 

стрелка. Промяната в ротационното състояние на единичен флагелум може да наруши ритъма на 

целия сноп флагелуми и бактериата да се превърти 

Слайд 39 
Сензорност и сигнална трансдукция - Двукомпонентна система: Двукомпонентните системи са 
основен механизъм на стимулиране-отговор, който позволява на организмите да усетят и реагират 
на промени в условията на околната среда. Състоят се от мембранно-свързана хистидин киназа, 
която усеща специфичен стимул от околната среда и съответстващ регулатор на отговор, който 
медиира клетъчния отговор. Срещат се масово в прокариоти, докато в еукариоти са 
идентифицирани само няколко. Сигналната трансдукция се осъществява чрез трансфер на 
фосфорилни групи от АТФ към специфичен хистидинов остатък в хистидин киназите (ХК) 
(автофосфорилиране). ХК катализира трансфера на фосфатната група от фосфорилираните 
хистидинови остатъци до аспартатов остатък от регулатора на реакцията (РР); фосфорилирането 
причинява конформационна промяна на РР, което води до стимулиране (или репресия) на 
експресията на прицелните гени 

 Нивото на фосфорилиране на РР контролира неговата активност 
 Някои ХK са бифункционални, катализиращи както фосфорилирането, така и 

дефосфорилирането на техните сродни РР. Входовите стимули могат да регулират 
киназната или фосфатазната активност на бифункционалната ХK.  

 
Слайд 40-42 

Сензорност и сигнална трансдукция: Двукомпонентна система - варианти 
Системата фосфо-релей 

 ХК се автофосфорилира и след това трансферира фосфориловата група към вътрешен 
домен, а не към отделен РР протеин. Фосфорилната група след това се прехвърля на 
хистидин фосфотрансфераза (НРТ) и впоследствие до терминален РР, който може да 
предизвика желания отговор. 

Сигнал-трансдуциращите ХК са ключовите елементи в двукомпонентните системи за сигнална 
трансдукция. Примери са EnvZ, който играе централна роля в осморегулацията, и CheA, който играе 
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централна роля в системата за хемотаксис. ХК обикновено имат N-краен лиганд-свързващ домен и 
С-краен киназен домен; киназният домен е отговорен за автофосфорилиране на хистидин с АТФ, 
трансфера на фосфор до аспартат от RR и (с бифункционални ензими) трансфер на фосфор от 
аспартил фосфат обратно към AДФ или към вода. 
ХК могат грубо да бъдат на два класа: ортодоксални и хибридни 
Повечето ортодоксални ХК функционират като рецептори в ЦПМ и имат сигнален пептид и 
трансмембранен сегмент(и), който разделя протеина на периплазмичен N-терминален сензорен 
домен и високо консервирано цитоплазмено С-терминално киназно ядро. Не всички ортодоксални 
ХК са свързани с мембрана, например азотната регулаторна киназа NtrB (GlnL) е разтворим 
цитоплазмен ензим 
Хибридните кинази съдържат множество фосфодонорни и фосфоацетатни места и използват 
многостепенни фосфо-релей схеми, вместо единичен фосфорилов трансфер. В допълнение към 
сензорния домен и сърцевината, те съдържат CheY-подобен приемник и His-съдържащ 
фосфотрансферен (HPt) домейн. Hpr серин / треонин киназа PtsK е сензор в многокомпонентна 
фосфо-релей система в контрола на въглеродната катаболитна репресия в бактериите. Тази киназа 
е необичайна, тъй като разпознава своята третична структура; тя е член на ново семейство, което 
не е свързано с никой от описаните по-рано белтък- фосфорилиращи ензими. Рентгеноствуктурен 
анализ на кристален ензим с пълна дължина от Staphylococcus xylosus показва, че ензимът се състои 
от два ясно разделени домена, сглобени вспецифична хексамерна структура 
 

Слайд 43-44 
Сензорност и сигнална трансдукция - Quorum Sensing: Quorum sensing може да функционира като 

процес на вземане на решения във всяка децентрализирана система, стига отделните компоненти 

да: 

 Притежават средство за оценка на броя на другите компоненти, с които те взаимодействат; 
 Демонстрират стандартна реакция, когато се установи прагов брой компоненти. 

В бактериите, quorum sensing – система от стимули и отговори, свързани с плътността на 
популацията и те използват quorum sensing, за да координират поведението си въз основа на 
плътността. Много бактериални видове използват quorum sensing за координиране на генната 
експресия според плътността на популацията им. Quorum sensing може да се осъществи в рамките 
на един вид или различни видове и може да регулира множество различни процеси, които по 
същество служат като обща комуникационна мрежа. 

Слайд 45-46 
Механизъм на действие на quorum sensing: Когато индукторът се свърже с рецептора, той активира 
транскрипцията на определени гени, включително тези за синтезата на индуктор. Съществува малка 
вероятност бактерията да открие собствения си секретиран индуктор; за да се активира 
транскрипцията, клетката трябва да срещне сигнални молекули, секретирани от други клетки в 
нейната среда. Когато в района има само няколко други бактерии от същия вид, дифузията 
намалява концентрацията на индуктора в околната среда почти до нула, така че бактериите 
произвеждат малко индуктор. С нарастването на популацията, концентрацията на индуктора се 
увеличава и предизвиква синтезата на повече индуктор. Това представлява положителна обратна 
връзка и рецепторът изцяло се активира; активирането индуцира положителното регулиране на 
други специфични гени, което води до нинициация на транскрипцията във всички клетки 
приблизително по едно и също време. 

Слайд 47-48 
 
Пример! 
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Биолуминесцентната луцифераза на Vibrio fischeri е невидима, ако се произвежда от отделна 
клетка. Чрез quorum sensing, производството на луцифераза се ограничава до ситуации, в които 
клетъчните популации са големи и клетките на V. fischeri са в състояние да избегнат загуба на 
енергия при производството на безполезен продукт. 
Триизмерните структури на протеини, участващи в quorum sensing (три LuxS ортолози), бяха 
публикувани за първи път през 2001 г. 
През 2002 г. се определя кристалната структура на рецептора LuxP на Vibrio harveyi и неговия 
индуктор AI-2 (който е един от малкото биомолекули, съдържащи бор).  
Много бактериални видове, включително Е. сoli произвеждат AI-2. Сравнителен геномен и 
филогенетичен анализ на 138 генома от бактерии, археи и еукариоти установи, че ензимът LuxS, 
необходим за синтезата на AI-2, е широко разпространен в бактериите, докато периплазмичният 
свързващ протеин LuxP присъства само в щамовете Vibrio, което води до заключението, че 

 Или другите организми могат да използват компоненти, различни от AI-2 сигналната 
трансдукторна система на щамовете Vibrio, за да уловят сигнала на AI-2; 

 Или изобщо нямат такава кворум-чувствителна система. 
Слайд 49-50 

Контрол на транскрипцията в Archaea: Археите са генетично различни от бактериите и еукариотите; 

до 15% от протеините, кодирани от всеки един археен геном, са уникални за домена, въпреки че 

повечето от тези уникални гени нямат известна функция. От уникалните протеини с определена 

функция, повечето принадлежат към Euryarchaea и участват в метаногенезата. Белтъците, общи за 

археите, бактериите и еукариотите, са свързани предимно с транскрипция, транслация и 

нуклеотиден метаболизъм. Друга характерна особеност на археите е организацията на гени със 

сходна функция - такива като ензими, които катализират стъпки в един и същ метаболитен път, в 

нови оперони, и големи различия в тРНК гените и техните аминоацил тРНК синтетази. 

Транскрипцията и транслацията в археите наподобяват тези в еукариотите повече, отколкото в 
бактериите, като архейната РНК полимераза и рибозомите са много близки до техните еквиваленти 
в еукариотите. Въпреки че археите има само един вид РНК полимераза, нейната структура и 
функция в транскрипцията изглежда близка до тази на еукариотната РНК полимераза II, с подобени 
общи транскрипционни фактори, насочващи свързването на РНК полимеразата към генния 
промотор. Съществуват обаче, други архейни транскрипционни фактори, които са по-близки до тези 
в бактериите. Пост-транскрипционната модификация е по-проста, отколкото в еукариотите, тъй 
като повечето архейни гени нямат интрони, въпреки че в техните гени за тРНК и рРНК и в няколко 
гена, кодиращи белтъци се срещат много интрони. 


