
Връзка между анаболитни и катаболитни процеси 



Метаболизъм на инсулина 



Автотрофен и 
хетеротрофен тип 
хранене 



Автотрофна асимилация на С - бактерии, водорасли,  висши 
растения  

Бактериална фотосинтеза – в анаеробни и аеробни условия  

 
• В анаеробни условия: 
- Бактерии от род Chlorobium и  Chloropseudomonas 
- Серни пурпурни и зелени бактерии от род Chromatum, Thiospirillum                   
-  Несерни пурпурни и зелени бактерии от род Rhodospirilum, 
Rhodopseudomonas  
 
  Характерни особености: 
- разпространени в блата и тинести места с гниеща органична 
материя 
- обагрени са в червено, жълтокафяво,  
- пигменти бактериохлорофил и бактериопурпурин 
- като източник на Е използват светлината  
- като източник на е- за редукция на СО2 – съединения на S (H2S, S, SO2, 
SO3)  и органични съединения 
- като източник на Н+ - SН2. 



Род Chlorobium в горещите извори на Йелоустонския 
национален парк – бактериална фотосинтеза в 
анаеробни условия 



Молекула на бактериохлорофила 



 Бактериална фотосинтеза  
• в аеробни условия – цианобактерии (синьо - зелени 
водорасли)  
- като източник на Е използват светлината  
- като източник на е- и Н+ за редукция на СО2 –  Н2О 
 

Род Cyanobacteria 



Оризище, богато на фотосинтезиращи 
цианобактерии 



Земята преди 3,5 и 2,3 билиона години  



Колонии от Nostoc pruniforme 



• Фотосинтеза при висши растения 
 

Основно балансово уравнение: 
СО2+2Н2О ─ (СН2О) +О2+ Н2О 
   1/6 част от молекулата на глюкозата 
 
 
Основни процеси, извършващи се в хлоропластите: 
 
• абсорбцията на светлината от хлорофила 
• трансформация на светлинната Е в химична 
• фиксация и редукция на СО2 

• фотолизата на водата 



Растителни пигменти  



 Части от светлинния спектър, използвани от пигментите 
във фотосинтезата 



Устройство и действие на ФС  І 



Устройство и действие на ФС  ІІ 



Съвместно действие на ФС І и ФС ІІ 



Рекапитулация на светлинна фаза: 
 

• преобразуване на светлинна в химична Е – синтез на АТФ 
• фотолиза на Н2О – отделя се О2 
• получаване на редуциран коензим (НАДФ.Н2) – изходен 
субстрат за синтеза на въглехидрати и други органични 
съединения 
 
 Крайни продукти – АТФ, редуциран коензим НАДФ.Н2 и О2 
 
Рекапитулация на тъмнинна фаза: 
• синтез на органични съединения с разход на АТФ, СО2 и 
редуциран коензим НАДФ.Н2  
 



НАДФ+ - никотинамид - аденин – динуклеотидфосфат 
– коензим, участващ най-често в анаболитните реакции 



Връзка межде двете фази на фотосинтезата – светлинна и тъмнинна 



Типове фиксация на С: 

 С 3 тип фиксация (пентозо - фосфатен цикъл - цикъл на Калвин): 

- Изходни субстрати: 

СО2, Н2О, РДФ 

- Първи стабилен продукт: 

3Ф глицерат (С3) -→ 
глицералдехид 3Ф (ГАФ) Х 2 = глюкоза 



С4 тип фиксация на С – цикъл на Хеч и  Слек (за растения с кранц-
анатомия на листата: 

Мезофилни клетки 

- първичен акцептор на СО2 -  фосфоенол пируват (ФЕП – С3) 

- първи стабилен продукт оксалацетат (С4) → малат или аспартат (С4).  

Паренхим на проводящите снопчета 

- Цикъл на Калвин 



Анатомичен пререз през лист с кранц - анатомия 



 Лист с кранц – анатомия: пространствено разделяне на 
С4 фиксацията и цикъла на Калвин 





Аридни области  



Crassula 
ovata 

Adansonia digitata 

Aloe vera 

Сукулентни растения 



Конкуренция на СО2 и О2 за РДФ карбоксилазата  

(същност на фотодишането) 



Пространствено разделение на фотодишането 





Дисимилационни процеси – разграждане на въглехидратите 



Разграждане на 
въглехидрати – 
гликолиза и цикъл на 
Кребс 
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