
Бактериална 
фотосинтеза



1. Същност

• Към фотосинтезиращите организми се отнасят три различни
групи Грам- отрицателни прокариоти. Това са пурпурните, 
зелените и цианобактериите.

• Цианобактериите осъществяват фотосинтеза с отделяне на О2 и 
притежават пигментна система, която е аналогична с тази на 
фотосинтезиращите еукариоти. Дълго време се смята, че тази
група е една от основните класове или типове водорасли. От 1960 
г. се установява безспорно, че структурата на клетките им е 
типична за прокариотите.



• За разлика от цианобактериите, фототсинтезиращите бактерии 
(пурпурни и зелени) фотосинтезират само в анаеробни условия и без 
отделяне на О2. 

• Фотосинтезиращите бактерии не могат да използват водата като
източник на водород. За техния растеж са необходими други донори на 
водород. Такива могат да бъдат съединенията на сярата, молекулен
водород и органични вещества. Не всеки донор на водород може да 
бъде използван от различните видове фототрофи. 

• В зависимост от природата на използваните съединения се различават
три семейства фототрофни бактерии: Rhodospirillaceae – (несерни) 
Chromatiaceae (пурпурни серни) и Chlorobiaceae (зелени бактерии).



Rhodospirillum rubrum
Сем. Rhodospirillaceae – (несерни
фотосинтезиращи бактерии) 

Thiospirillum jenense
Сем. Chromatiaceae
(пурпурни серни бактерии)

Chlorobium ferrooxidans
Chlorobiaceae (зелени бактерии)



2. Фотосинтетични
процеси
• Фотосинтезиращите
микроорганизми използват
СО2 като основен източник на 
С и енергията на слънчевата
светлина. Те синтезират
органични вещества чрез 
редукция на СО2 с помощта на 
АТФ и Н2 (електрони). 
Синтезата на органични
вещества чрез този механизъм
се осъществява по пътя на 
фотосинтезата, която протича в 
две фази.



а) светлинна фаза

• Светлинната фаза е зависима пряко от слънчевата светлина. Тук се 
осъществява превръщането на слънчевата енергия в химична. 
Фотосинтезиращите бактерии съдържат фотоактивни пигменти
(бактериохлорофили а, в, с, d, е; каротиноиди, фикоеритробилини). Под 
влияние на слънчевата светлина се избиват електрони от пигментните
молекули, които са групирани във фотосистеми: I и II. При преминаването на 
електроните през верига от преносители, подобни на дихателните ензими, се 
синтезира АТФ. Съществува циклично и нециклично фотофосфорилиране. 

• През тази фаза се редуцира НАДФ+ до НАДФH.

• При безкислородната бактерийна фотосинтеза, ролята на водата се 
изпълнява от H2S:



б) тъмнинна фаза

• При автотрофните микроорганизми, СО2 се фиксира чрез 
цикъла на Калвин.

1. Карбоксилиране
2. Хидрогениране
/редукция/ 
3. Въстановяване
/кондензация и 
преустройство на 
захарофосфати/



4. Значение

• Фотосинтезата е основен начин за синтез на органични вещества. 
Ролята на микроорганизмите в този процес е изключително важна. 
Счита се, че повече от половината от фотосинтезните процеси се 
осъществяват от едноклетъчни организми (водорасли, бактерии).


