
Биосинтеза

Лекция 9

 Микроорганизмите – разнообразни метаболитни пътища и процеси, за да

осигурят:

 Производство на енергия

 Хранителни вещества

 Тези метаболитни пътища са необходими за:

 Оцеляването на вида

 Поддържане на клетъчната функция

 Основните метаболитни пътища изискват субстрати, за образуване на по-

големи, по-сложни продукти

 Биосинтетични процеси - производство на по-сложни продукти, които са

необходими за растежа и поддържането на живота.

 За функционирането на метаболитните пътища:

 Прекурсорни съединения (субстрати)

 Химическа енергия

 Ензими

Биосинтеза (анаболизъм)
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 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

 Серия от химични реакции, осигурява прекурсори за

биогенезата на сложни продукти

 Прекурсорите включват аминокиселини и редуциращи

агенти като НАДH

 Допълнителни пътища, които изискват прекурсори,

образувани от ЦТК, включват биосинтеза на аминокиселини

и нуклеотиди

Субстрати за биосинтеза
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 Основни метаболитни пътища, осигуряващи прекурсори

(субстрати):

 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: глюконеогенеза,

липиден метаболизъм, пентозо фосфатен цикъл и ЦТК

Субстрати за биосинтеза
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 Основни стратегии за набавяне на химична енергия:

 Окислително фосфорилиране

 Субстратно фосфорилиране

 Фотофосфорилиране

 Ензими за биосинтеза:

 Многостъпални ензимни реакции

 Сложна регулация

Химична енергия и ензими за биосинтеза
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 Фиксирането на СО2 - необходимо, за да се осигури органичен

въглерод

 Основните биосинтетични пътища за СО2 фиксация:

 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

Фиксиране на СО2
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Цикъл на Калвин
Реакциите от цикъла на Калвин - три основни етапа:

 Фиксиране

 Редуциране

 Регенериране на рибулоза

Етап 1: Фиксиране

 Основни компоненти:

 СО2, 

 Ензим, наречен рибофузо бифосфат карбоксилаза (RuBisCO)

 3 молекули рибулозно бисфосфат (RuBP). RuBisCO катализира реакцията между 

СО2 и RuBP

 Материален баланс: 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; образуват се нови връзки

 Този процес се нарича въглеродно фиксиране, тъй като CO2 се "фиксира" от 

неорганична форма в органична молекула.
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Цикъл на Калвин
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Цикъл на Калвин
Етап 2: Редукция

 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.



Биосинтеза

Лекция 9

Цикъл на Калвин
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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, са необходими 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.
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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

 2 молекули 3-PGA:

 1 молекула - в редукционната фаза (фаза 2)

 1 молекула 3-PGA  - в гликолиза и глюконеогенеза

 Структурата на 3-PGA позволява да бъде комбинирана и пренаредена, за 

да се образуват захари, които могат да се транспортират до допълнителни 

клетки или да се съхраняват за енергия.
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Фаза 1: Междинни продукти за фиксиране на СО2

Цикъл на Калвин
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Фаза 2: Междинни продукти за редукция

 1,3-бисфосфоглицерат и продукти на AДФ

 Продукти на AДФ (получени от хизролиза на АТФ) – използват се в 

допълнителни пътища и се превръщат обратно в АТФ. Превръщанията на ATФ в 

AДФ и обратно са ключов процес за доставяне на енергия в много процеси. 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+ е коензим, участващ в анаболитни реакции като синтеза на липиди

и нуклеинови киселини

 Рi често е резултат от регулаторните метаболитни процеси. Рi се използват 

в процеси като буфериране, преобразуване на AMФ / AДФ в АТФ.

Всички междинни продукти на фаза 2 често се регенерират обратно в цикъла на Калвин
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Фаза 2: Междинни продукти за редукция

Цикъл на Калвин
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Фаза 3: Регенериране на 

рибулоза

 GAP - 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 синтеза на 

въглехидрати 
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Регулация на цикъла на Калвин

Фаза 1: Фиксиране – ключови ензими

 Рибулозо бифосфат карбоксилаза (RuBisCO)

 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 съсотяние, наличие на фосфат и 

СО2„

 Различните фактори, влияещи върху активността на RuBisCO пряко засягат фаза 1 

от цикъла "Калвин" 
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Регулация на цикъла на Калвин

Фаза 2: Редукция

 3-PG молекулите, синтезирани във фаза 1, се редуцират до G3P; медиираща роля на 

АТФ и НАДФН

 1 от 2 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

 Алдолаза – типичен гликолитичен ензим, разграждащ фруктозо-1,6-бисфосфат 

до DHAP и G3P. В цикъла на Калвин, той катализира обратната реакция

 Алдолаза - стимулиране на обратна реакция в глюконеогенезата. След това 

фруктозо-1,6-бисфосфатът, образуван във фаза 2, се превръща във фруктозо-6-

фосфат



Биосинтеза

Лекция 9

Регулация на цикъла на Калвин

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
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Обратен цикъл на Кребс

 Цикъл на Кребс - 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. 

 Обратен  цикъл на Кребс -

производство на въглеродни 

съединения от СО2 и Н2О. 

Химичните реакции са обратни 

на тези от цикъла на Кребс. 
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Обратен цикъл на Кребс

 Обратният цикъл на Кребс:

 Изисква донор на електрони – водород, сулфид или тиосулфат.

 Алтернатива на фотосинтезата, която също произвежда органични 

молекули

 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, 

отговорен за разцепването на цитрат до оксалоацетат и ацетил СоА.
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Обратен цикъл на Кребс

 Обратният цикъл на Кребс включва следните реакции:
 Оксалоацетат се превръща в малат (НАДDH / H+ и 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)

 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 процеси
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Пътят Ацетил-СоА

 Пътят ацетил коензим А (CoA), път на Wood-

Ljungdahl или редуктивен ацетил-СоА път -

основен метаболитен път, използвани от 

бактериите

 Н2 - донор на електрони

 СО2 - акцептор на електрони за 

получаване на ацетил-СоА 

 Пътят ацетил-СоА - ключова роля в цикъла 

на Кребс: транспортиране на въглеродни 

атоми

 Ключов ензим - Ацетил-СоА синтетаза: 

свързва СО и метилова група, за да се 

получи ацетил-СоА

 Ацетил-СоА функционира като тиоестер 

между коензим А и оцетната киселина



Биосинтеза

Лекция 9

Микроорганизми и пътя Ацетил-СоА

 Екологично предимство - използване на  Н2 и СО2 за получаване на ацетил-СоА.

 Специфичните видове микроорганизми, които използват пътя ацетил-СоА, включват 

метаногени и ацетогени

 Метаногени

 Археи, които произвеждат СН4 като страничен метаболитен продукт. Обитават 

разнообразви 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

 Ацетогенеза – типични анаероби

 Ацетогените използват СО2 като източник на въглерод и Н2 като източник на 

енергия.
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3-хидроксипропионатен цикъл

 Две основни фази, фиксиране на въглероден диоксид и асимилация на 

глиоксилат. 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

 Ацетил-СоА карбоксилазата катализира карбоксилирането на ацетил-СоА до 

малонил-СоА.

 Идентифициран 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 в 

микроорганизмите е в неговата способност да превръща мастните киселини във 

въглехидрати. Многожество организми, включително бактерии, гъби и растения могат 

използват глиоксилат за тези процеси.
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Биосинтеза на полизахариди

Полизахариди:

 Дълги въглехидратни молекули от повтарящи се мономерни единици, свързани с 

гликозидни връзки

 Варират по структура от линейни до силно разклонени; често са доста хетерогенни

 Най-често срещан мономер – глюкоза, в активирана форм:

 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
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Биосинтеза на липиди

Липиди

 Широка група естествено срещащи се молекули - мазнини, восъци, 

стероли, мастноразтворими витамини (като витамини А, D, Е и К), 

моноглицериди, диглицериди, триглицериди, фосфолипиди и др.

 Основни биологични функции - съхранение на енергия, като

структурни компоненти на клетъчните мембрани и като важни

сигнални молекули

 Амфипатични молекули - формират структури като везикули, липозоми

или мембрани във водна среда
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Биосинтеза на липиди

Липиди

 Биологичните липиди - два различни типа биохимични подгрупи или „ 

градивни блокове ": кетоацилни и изопренови групи

 кондензация на кетоацилни групи - мастни киселини, 

глицеролипиди, глицерофосфолипиди, сфинголипиди, захаролипиди

и полипетиди

 кондензация на изопренови субединици - стеролови липиди и 

пренолни липиди

 Ензимите за биосинтезата - две групи:

 при животни и гъби – единичен многофункционален протеин

 в растителни пластиди и бактерии - отделни ензими за всяка стъпка
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Биосинтеза на бактериални полиестери

РНА

 Полихидроксиалканоати или PHA - линейни полиестери, продукт на 

бактериална ферментация на захар или липиди

 Продуцирани от бактериите за съхранение на въглерод и енергия; над

150 вида

 Продуцирани в условия на дефицит на микроелементи и О2 и излишък 

на С.

 РНА – биоразградими, термопластични, използват се в 

производството на биопластични материали

 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
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Биосинтеза на бактериални полиестери

РНА

 PHA синтази - ключови ензими на PHA биосинтезата

 Субстрати - коензим А

 Двата класа PHA синтази – 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; синтезират

се от множество бактерии, включително Ralstonia eutropha и Alcaligenes latus

HA MCL от хидрокси мастни киселини със средни вериги, 6-14 С атома; 

множество бактерии, напр. Pseudomonas putida

 Aeromonas hydrophila и Thiococcus pfennigii - ко-полиестер от горните два вида 

хидрокси мастни киселини

 Най-простата и най-често срещана форма на PHA - ферментативно

производство на поли-бета-хидроксибутират (поли-3-хидроксибутират, P3HB), 

който се състои от 1000 до 30000 мономера
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Биосинтеза на поликетидни производни

Поликетиди

 Декарбоксилираща кондензация но производните на малонил-СоА производни, 

по подобен начин на биосинтезата на мастни киселини; ензим поликетид

синтаза (PKS)

 Дериватизация и модификация в биоактивни естествени продукти с 

разнообразни биологични и фармакологични свойства

 Три класа:

 тип I поликетиди (макролиди, продуцирани от мултимодулни мегасинтази

 тип II (често ароматни молекули)

 тип III (често малки ароматни молекули, продуцирани от гъбни видове)

 Поликитидни антибиотици, противогъбни средства, цитостатици, 

антихолестеремични, антипаразитни, кокцидиостатици, промотори на растежа

на животни и естествени инсектициди - търговска употреба. 
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Биосинтеза на аминокиселини

АК

 22 АК – белтъчни АК; 20 АК – кодирани от универсален генетичен код; 

селеноцистеин и пиролизин се включват в белтъците чрез уникални 

синтетични механизми

 Селеноцистеин - транслираната тРНК включва SECIS елемент, 

който кара UGA кодона да кодира селеноцистеин вместо стоп 

кодон.

 Пиролизинът (Pyl или О) - АК, подобна на лизин, но с прибавен

пиролинов пръстен, свързан със странична 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. 
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Биосинтеза на N-бази

Пурини

 Пурините – синтезират се 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 

5'-фосфорибозиламин, глутамат и пирофосфат - катализирана от пирофосфат

амидотрансфераза, която се активира от PRPP и се инхибира от AMP, GMP и 

IMP.
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Биосинтеза на N-бази

Пурини

 А и Г - от нуклеотида инозин монофосфат (IMP), първото съединение за 

формиране на пълна пуринова пръстенна система

 IMP – синтезира се по сложен биохимичен път. С и N атомите 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
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Биосинтеза на N-бази

Пирамидини

 Сглобяване преди да бъдат прикрепени към PRPP

 Първият регулиран етап в биосинтезата на пиримидин 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

 Дихидроороатът навлиза в МХ на еукариотните микроорганизми, 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

 Първите три ензима се кодират от един и същи ген в Metazoa (CAD); в гъби съществува

подобен белтък, но липсва функцията на дихидроротазата: друг протеин катализира

втората стъпка. В други организми (бактерии, Archaea и други Eukaryota), първите три 

стъпки се извършват от три различни ензима. 
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Биосинтеза на тетрапироли

Тетрапироли

 Порфирините - група от естествено срещащи сеорганични съединения; основна роля -

поддържанетна аеробния живот

 Порфирините - хетероциклични структури, съставени от четири модифицирани пиролови

подгрупи, свързани помежду чрез метанови мостове (= СН-)

 Порфирините - силно конюгирани системи; абсорбират интензивно във видимия спектър;  

оцветени са; свързват се с метали за образуване на комплекси

 Основният порфирин е порфин; заместени порфини – порфирини

H2porphyrin + [MLn] 2+ → M (порфиринат) Ln-4 + 4 L + 2Н +

 Порфирини, съдържащи желязо - хемопротеини ; различни цитохроми, корини, бактерио-

хлорини (някои фотосинтетични бактерии), изобактериохлорин, бактериохлорофили и др.

 Ключова стъпка за биосинтеза 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 кръговият тетрапирол


