
Метаболизъм на 
азотсъдържащи вещества



1. Значение на азотсъдържащите вещества 
за микробната клетка

Азотът е втория по значимост елемент след 
въглерода за съществуването на микробната
клетка. Той участва в изграждането на ДНК, РНК, 
ензимите и всички други белтъци, както и в 
редица биологично активни вещества в 
микроорганизмите. 

Различните микроорганизми използват
разнообразни източници на азот - атмосферен, 
амонячен, нитратен и органичен. В зависимост
от източниците на азот, използван за 
биосинтетичните процеси, микроорганизмите се 
делят на две основни групи: аминоавтотрофни и 
аминохетеротрофни.



2. Видове микроорганизми в 
зависимост от източниците на азота N2

а/ аминоавтотрофни микроорганизми
Източниците на азот за аминоавтотрофните

микроорганизми са неорганични вещества -
атмосферен азот, нитрити, нитрати и амониеви соли. 
Доказано е, че независимо от източника
непосредственото включване на азота в 
биосинтетичните процеси става под формата на 
амоняк. Следователно първата фаза за усвояване на 
неорганичен азот от посочените вещества е тяхната
редукция до амоняк (NH3) под действието на 
микробни ензими. Полученият NH3 впоследствие
участва в синтеза на органични вещества.



• азотфиксиращи микроорганизми

Известни са микроорганизми, които могат да се хранят със
свободен азот и да изграждат от него разнообразните
азотсъдържащи органични съединения на своите клетки. Тези
фиксиращи молекулен азот микроорганизми живеят свободно в 
почвата или се намират в симбиоза с висши растения. Чрез 
биологичната фиксация на атмосферния N2 се натрупват в почвата
значителни количества, в достъпна за растенията форма.

Фиксирането на N2 преминава по следния път, като се катализира
от ензима нитрогеназа:



По-важните азотфиксатори са
следните:

 Свободноживеещите азотфиксиращи
бактерии: аеробни (р.

Azotobacter и р. Azotomonas) и 
анаеробни (р. Clostridium).

Аеробните азотфиксатори живеят
предимно в почвата. Те имат големи
клетки, Грам-отрицателни са и 
образуват слузести вещества. 
Използват се за производство на 
бактериални торове (азотобактерин);

р. Azotobacter

р. Clostridium



 Грудкови бактерии (р. Rhizobium)

По корените на бобовите култури (фасул, 
грах, леща, лупина, люцерна и др.) под 
действието на бактериите от р. Rhizobium се 
образуват грудки, в които се свързва
молекулния N2. Бактериите имат
пръчковидна форма, Грам- отрицателни са, 
строги аероби и фиксират N2 само в 
симбиоза. Така те осигуряват себе си и 
растението с азотни съединения, а 
получават от растението органични
съединения. Грудковите бактерии се 
използват за производство на бактериални
торове (нитрагин). 

Способност да фиксират атмосферния N2 
притежават и много други микроорганизми -
някои гъби, актиномицети, а също и много 
цианобактерии.

р. Rhizobium



• денитрифициращи микроорганизми

Тези микроорганизми могат да редуцират нитратите до нитрити, амоняк и 
молекулен N2. В началото нитратите се редуцират до нитрити с участието на 
ензима нитратредуктаза, след което нитритите се редуцират до амоняк с 
помощта на ензима нитритредуктаза.

Полученият амоняк се включва в синтезата на аминокиселините:

Аминирането на кетоглутаровата
киселина до глутаминова киселина е 
главната “входна врата” на 
неорганичния (амонячния) азот към
органичните азотни вещества. Така
азотът може да постъпи в живите 
организми. От глу- таминовата
киселина, по пътя на преаминирането, 
се синтезират много аминокиселини и 
други азотсъдържащи съединения.



б/ Аминохетеротрофни микроорганизми
• Микроорганизмите, които в своето развитие се 
нуждаят от органичен източник на азот като
аминокиселини, белтъци, нуклеотиди и други, се 
наричат аминохетеротрофни. Някои от тях използват
като източник на аминокиселини различни белтъци
след разграждането им под действието на 
протеолитични ензими. 

• Получените аминокиселини след това се подлагат
на дезаминиране, декарбоксилиране и други
биодеградивни изменения. Този процес се нарича
амонификация или гниене на белтъците. При него се 
образуват вещества с неприятна миризма и токсично 
действие като амоняк, сероводород, индол, скатол и 
др. Този процес е нежелан в хранително-вкусовата
промишленост, защото развитието на гнилостните
микроорганизми променя белтъчните продукти от 
растителен и животински произход и влошава
качествата им.




