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Περίληψη 
 

Το συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για το υδρογόνο ως καύσιµο έχει 

καταστήσει την ανανεώσιµη παραγωγή υδρογόνου από χλωροφύκη ως 

ένα ερευνητικό κλάδο µε σηµαντικές µελλοντικές εφαρµογές. Η 

φωτοχηµική παραγωγή µοριακού υδρογόνου υπό αναερόβιες συνθήκες  

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε χλωροφύκη από τον Gaffron (1939). 

Το επόµενο µεγάλο βήµα ήταν η έµµεση επέµβαση στις καλλιέργειες των 

χλωροφυκών, µε την έλλειψη του θείου από το θρεπτικό µέσο που οδηγεί 

σε αύξηση της παραγωγής υδρογόνου. Μια ακόµα σηµαντική επέµβαση 

που θα µπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής υδρογόνου 

(Melis et al. 2000).  

 

Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε η επίδραση της έλλειψης διάφορων 

ιόντων (Ca, Cl, K, N, Mg, S, P, Fe, Mn, Zn, Cu και Na) από το θρεπτικό 

µέσο µικτότροφων καλλιεργειών του χλωροφύκους Scenedesmus 

obliquus σε συνδιασµό µε την ανάπτυξή τους σε διαφορετικές εντάσεις 

φωτισµού (200 µmol m
-2

 s
-1

, 100 µmol m
-2

 s
-1

, 50 µmol m
-2

 s
-1

 και 

σκοτάδι). 

 

Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν ότι η έλλειψη των 

στοιχέιων K, Mn, Cu, Cl, S, Zn, Cu, P και Mg από το θρεπτικό µέσο 

οδηγεί σε σηµαντική επιπλέον αύξηση της παραγωγής υδρογόνου. Η 

έλλειψη καλίου παρουσίασε την µεγαλύτερη αύξηση παραγωγής 

υδρογόνου. 

 

Σε µικτότροφες καλλιέργειες Scenedesmus oblicuus η ένταση φωτισµού 

είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την παραγωγή υδρογόνου. Η βέλτιστη 

ένταση φωτισµού για την παραγωγή υδρογόνου βρέθηκε να είναι τα 50 

µmol m
-2

 s
-1

. Σε αυτές τις συνθήκες ο χειρισµός µε έλλειψη καλίου 

παρήγαγε 1,11 L H2/L PCV. Ενώ ο αντίστοιχος χειρισµός µε έλλειψη 

θείου παρήγαγε 0,64 L H2/L PCV και ο χειρισµός µάρτυρα 0,5 L H2/L 

PCV. 

 

Η παρουσία γλυκόζης πρωτίστως και δευτερευόντως η έλλειψη καλίου ή 

θείου διαφοροποιούν τον φωτοσυνθετικό µηχανισµό (µείωση των 

φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης του PSII, αύξηση της λειτουργικής 

φωτοσυλλεκτικής κεράιας, µείωση της φωτοσυνθετικής απόσβεσης) µε 

αποτέλεσµα την δραστική µέιωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης και την 

αύξηση της αναπνοής. Αυτό το γεγονός εγκαθιστά µέσα σε 24 ώρες 

ανοξικές συνθήκες στις κλειστές καλλιέργειες µε αποτέλεσµα την 

επαγωγή των υδρογενασών και την παραγωγή υδρογόνου. 
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Το µονοπάτι παραγωγής υδρογόνου που χρησιµοποιείται πρωτίστως 

στους χειρισµούς έλλειψης καλίου και θείου είναι το NPQR, οπού 

απαιτείται το PSI. Αυτό επιβεβαιώθηκε µε τη σηµαντική µείωση της 

σχέσης PSII/PSI στους εν λόγω χειρισµούς σε σχέση µε τον µάρτυρα 

(πλήρες θρεπτικό χωρίς ελλείψεις). 
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Abstract 
 

The continually expanding interest for the use of hydrogen as fuel has 

made renewable hydrogen production from green algae a research option 

with important future applications. Photochemical production of 

molecular hydrogen under anaerobic condition has first been documented 

by Gaffron (1939). The next important milestone has been the the 

manipulation of growth conditions in green algae cultures so as to 

produce a greater amount of hydrogen (Melis et al, 2000).  

 

In the present study the effect of various ion depletions (Ca, Cl, K, N, 

Mg, S, P, Fe, Mn, Zn, Cu και Na) and light intensities (200 µmol m
-2

 s
-1

, 

100 µmol m
-2

 s
-1

, 50 µmol m
-2

 s
-1

 and darkness) on hydrogen production 

has been studied on mixotrophic cultures of Scenedesmus obliquus. 

 

The experiments that took place revealed that the depletion of the 

elements K, Mn, Cu, Cl, S, Zn, Cu, P and Mg from the nutrient solution 

leads to substantially elevated hydrogen production, with K deficiency 

being responsible for the greatest amount of H2 measured. 

 

Also, in the mixotrophic cultures of Scenedesmus oblicuus, light intensity 

is inversely proportional to H2 production. The ideal light intensity for 

maximum H2 production was found to be 50 µmol m
-2

 s
-1

, where the K-

deficient cultures produced 1,11 L H2/L PCV, as opposed to the S-

deficient and control cultures which produced 0,64 L H2/L PCV and 0,5 L 

H2/L PCV respectively.   

 

The presence of glucose and secondarily the absence of K ions led to the 

differentiation of the photosynthetic mechanism (decrease of PSII 

reaction centers, increase of functional photosynthetic antennas, decrease 

of photochemical quenching) which in turn led to the dramatic decrease 

of photosynthetic efficiency and the increase of respiration. As a result, 

anoxic conditions were established within 24 hours in sealed cultures, 

resulting in the induction of hydrogenases and the subsequent production 

of hydrogen.  

 

Cultures deficient in K and S primarily utilized the NPQR pathway of 

hydrogen production, in which PSI is essential. This was confirmed by 

the substantial decrease of PSII/PSI rate in the aforementioned cultures as 

compared to the control culture (complete culture medium with no 

depletions). 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Υδρογόνο:Χαρακτηριστικά-Παραγωγή -Εφαρµογές 

 

Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο στοιχείο του περιοδικού συστήµατος, 

µε µε µοριακό αριθµό 1 και ατοµική µάζα 1,0079. Είναι το ελαφρύτερο 

και το πιο άφθονο χηµικό στοιχείο στο σύµπαν (50% της ηλιακής µάζας). 

Το άτοµό του αποτελείται από ένα πρωτόνιο στον πυρήνα και ένα 

ηλεκτρόνιο, µορφή η οποία είναι και το πιο συνηθισµένο ισότοπο του 

υδρογόνου και ονοµάζεται «πρώτιο» (1H). Σε πολύ µικρότερες 

ποσότητες υπάρχουν και άλλα ισότοπα του υδρογόνου, το δευτέριο και 

το τρίτιο, τα οποία εκτός από το ένα πρωτόνιο και το ένα ηλεκτρόνιο 

διαθέτουν αντίστοιχα και ένα ή δύο νετρόνια στον πυρήνα τους. Στην γη 

συναντάται ως αέριο (µοριακό υδρογόνο, Η2)  σε ελάχιστες ποσότητες 

στα χαµηλά στρώµατα της ατµόσφαιρας και σε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό σε µεγάλο υψόµετρο (100 χλµ). Επιπλέον, µπορείνα συµµετέχει 

σε πιο πολύπλοκες ενώσεις όπως σε ιόντα αλάτων χωρίς το ηλεκτρόνιό 

του (πχ NH4
+
, OH

-
, H

+
), σε µορφή υδριδίου (+1 e

-
) σε ανιόντα (πχ Na 

BH4) , σε υδρογονάνθρακες κλπ.   

  

Το υδρογόνο έχει τo υψηλότερο ενεργειακό περιεχόµενο ανά µονάδα 

βάρους από οποιοδήποτε άλλο γνωστό καύσιµο, 120,7 kJ/gr και 3 φορές 

µεγαλύτερο από αυτό της συµβατικής βενζίνης. Κάνει "καθαρή" καύση, 

διότι κατά την κάυση του µε καθαρό οξυγόνο παράγει µόνο νερό και 

θερµότητα. Ωστόσο, όταν καίγεται µε τον ατµοσφαιρικό αέρα, ο όγκος 

του οποίου αποτελείται κατά 78% από άζωτο, παράγονται επίσης µερικά 

οξείδια του αζώτου, σε αµελητέο ωστόσο βαθµό. 

 

Λόγω της καθαρής καύσης του, δεν συµβάλλει στη µόλυνση του 

περιβάλλοντος. Το ποσό του νερού που παράγεται κατά τη καύση είναι 

τέτοιο, ώστε να θεωρείται επίσης αµελητέο και εποµένως µη ικανό να 

επιφέρει κάποια κλιµατολογική αλλαγή δεδοµένης ακόµα και µαζικής 

χρήσης. 

Ωστόσο, υπάρχουν και µειονεκτήµατα στη χρήση του υδρογόνου ως 

καυσίµου, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται µε την ελλειπή 

σηµερινή υποδοµή και αποτελούν κυρίως τεχνικά προβλήµατα τα οποία 

αναζητούν λύση: 

Οι νέες τάσεις που θέλουν την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε 



9 

 

φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιµα, ώθησε την επιστήµη στην 

αναζήτηση λιγότερο ενεργειοβόρων µεθόδων και συστηµάτων  για την 

παραγωγή του αερίου υδρογόνου. Η στροφή της έρευνας στα βιολογικά 

συστήµατα έγινε από την ανακάλυψη (Gaffron, 1939), πως τα 

χλωροφύκη όταν βρεθούν σε αναερόβιες συνθήκες για σύντοµα χρονικά 

διαστήµατα, µπορούν να παράγουν την ενέργεια που χρειάζονται για την 

επιβίωση τους, ενεργοποιώντας µηχανισµούς που καταλήγουν στην 

παραγωγή αερίου υδρογόνου (Happe et al., 2002). Η ανακάλυψη αυτή 

φάνηκε πολλά υποσχόµενη µιας και η ενέργεια που χρειάζεται για την 

συντήρηση ενός βιολογικού συστήµατος παραγωγής υδρογόνου είναι 

ελάχιστη µπροστά στις συµβατικές βιοµηχανικές µεθόδους παραγωγής 

του αερίου. Παρά τις έρευνες των τελευταιων 7 δεκαετιών, η παραγωγή 

µεγάλων ποσοτήτων Η2 και η επίτευξη µιας συνεχούς παραγωγής δεν 

έχουν γίνει ακόµα εφικτή. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα περιγραφούν 

οι διαδικασίες που χρησιµοποιούν τα µικροφύκη για την παραγωγή 

ενέργειας από την µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς και η 

συσχέτιση των διαδικασιών αυτών µε την βιολογική παραγωγή 

υδρογόνου. 

 

 

1.2 Χλωροφύκη 
 

Τα χλωροφύκη είναι µονοκύτταροι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί οι οποίοι 

διαβιούν σε γλυκά ή υφάλµυρα ύδατα και έχουν χρησιµοποιηθεί για 

πληθώρα µελετών µοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Επιπλέον, είναι οι 

βασικοί οργανισµοί-µοντέλα για την έρευνα παραγωγής µοριακού 

υδρογόνου µέσω της φωτοσύνθεσης. Έχουν καταγραφεί περίπου 350 

γένη τα οποία περιλαµβάνουν 2650 είδη τα οποία διαφοροποιούνται 

σηµαντικά ως πρός το σχήµα και τα επιµέρους χαρακτηριστικά τους. Όλα 

τα είδη των χλωροφυκών διαθέτουν ένα µόνο χχλωροπλάστη οι οποίοι 

ορισµένα είδη µπορεί να περιλαµβάνουν πυρηνοειδή στα οποία 

αποθηκεύονται άµυλο και πρωτείνες. 

 

Η αναπαράγωγή των χλωροφυκών βασίζεται στον διπλασιασµό 

απλοειδών κυττάρων δύο τύπων (mt+ και mt-), καθώς και σε ένα 

διπλειδή ζυγώτη. Συγκεκριµένα, ένας διπλειδής ζυγώτης διαιρείται µε 

µείωση ώστε να δώσει ένα µικρό αριθµό mt+ και mt- απλοειδών 

κυττάρων, τα οποία πολλαπλασιάζονται µε αγενή διπλασιασµό. Ένα 

κύτταρο τύπου mt+ µπορεί να συντυχθεί µε ένα κύτταρο τύπου mt- 

ποροκειµένου να παραχθεί ένας διπλοειδής ζυγώτης. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο διπλοειδής ζυγώτης χρησιµοποιείται επίσης για την επιβίωση των 

χλωροφυκών σε λανθάνουσα φάση εφόσον είναι αντιµέτωπα µε αντίξοες 

συνθήκες (Van den Hoek et al, 1995; Koop, 1979).  
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Εικόνα 1: Κυτταρικός κύκλος χλωροφυκών 

 

1.3 Ένζυµα παραγωγής υδρογόνου  

 

Πολλοί προκαρυωτικοί οργανισµοί (κυανοβακτήρια) και αρκετοί 

ευκαρυωτικοί (χλωροφύκη) διαθέτουν ενζυµικά συστήµατα τα οποία 

µπορούν να καταλύουν την αναστρέψιµη αντίδραση της αναγωγής των 

πρωτονίων σε µοριακό υδρογόνο.  

 

 

Η βασική αρχή λειτουργίας των υδρογενασών όσον αφορά τη δηµιουργία 

µοριακού υδρογόνου είναι η λήψη ηλεκτρονίων από ένα µόριο – 

ηλεκτρονιοδότη (πχ. φερρεδοξίνη) και η µεταφορά τους στο ενεργό 

κέντρο του ενζύµου µέσω ενός ή περισσότερων συµπλόκων [Fe-S]. 

Πρόκειται για γεωµετρικές δοµές ατόµων σιδήρου και θείου οι οποίες 

µπορούν να «αποθηκεύουν» προσωρινά ηλεκτρόνια (Allakhverdiev et al, 

2010). Έχουν παρατηρηθεί σύµπλοκα 2Fe-2S, 3Fe-4S και 4Fe-4S. Τα 

ηλεκτρόνια ακολουθούν την αντίθετη πορεία στο µονοπάτι διάσπασης 

του µοριακού υδρογόνου.  

   2e
-
 

2Η+ + 2Fd          H2 + 2Fd 
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                         Α                                     Β                                          Γ                                                                    

 
Εικόνα 2: Απεικόνιση συµπλόκων 2Fe-2S (Α), 3Fe-4S (Β), και 4Fe-4S (Γ) 

 

Σηµειώνεται πως ορισµένες υδρογενάσες λειτουργούν µόνο προς την 

κατεύθυνση παραγωγής υδρογόνου. Επιπλέον, το κοινό χαρακτηριστικό 

όλων των υδρογενασών είναι η πολύ δραστική καταστολή τους από το 

Ο2 και το CO. Αν και ο µηχανισµός της καταστολής αυτής δεν είναι 

απολύτως ξεκάθαρος, επικρατούσα είναι η θεωρία πρόσδεσης των 

παραπάνω µορίων στα άτοµα σιδήρου του συµπλόκου [Fe-S]. Το γεγονός 

αυτό καθιστά εφικτή την παραγωγή H2 µόνο σε κύτταρα τα οποία 

διατηρούνται σε συνθήκες ανοξίας.  

 

Η παρουσία υδρογενασών σε πολλά διαφορετικά γένη µικροοργανισµών, 

τα οποία συµεριλαµβάνουν εκτός από ευκαριώτες και προκαριώτες και 

αρχαία (Vignais and Billoud, 2007), οδηγέι στην υπόθεση ότι η 

συγκεκριµένη τάξη ενζύµων εµφανίστηκε αρκετά νωρίς στον εξελικτικό 

χρόνο και συντηρήθηκε στους περισσότερους οργανισµούς. ∆εδοµένου 

ότι µπορούν να καταλύσουν αντιστρεπτή αντίδραση της αναγωγής των 

πρωτονίων σε µοριακό υδρογόνο, οι λόγοι της συντηρηµένης ύπαρξης 

µπορεί να είναι: 

 

1. Η διάσπαση υδρογόνου πρός H
+
 και + e

-
, τα οποία µε την σειρά 

τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οξειδοαναγωγικές 

αντιδράσεις του µεταβολισµού (Vignais and Billoud, 2007). 

2. Η δέσµευση της περισσείας e
-
, προκειµένου να αποτραπεί η 

δηµιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Winkler et al, 2002).  

 

Οι υδρογενάσες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ανάλογα µε την κυτταρική 

τους θέση: 

 

1. Κυτταροπλασµατικές:  Πρόκειται για διαλυτά µονοµερή  ένζυµα 

τα οποία συναντάµε σε αυστηρά αναερόβιους οργανισµούς όπως 

Clostridium pasteurianum και Megasphaera elsdenii (Vignais et al, 

2001). Είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στην απενεργοποίηση παρουσία 

µοριακού οξυγόνου και καταλύουν τόσο την αντίδραση 

παραγωγής όσο και κατανάλωσης H2. 
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2. Περιπλασµατικές: Πρόκειται για ετεροδιµερή ένζυµα που 

αποµονώθηκαν από τα είδη Desulfovibrio και καταλύουν κυρίως 

αντιδράσεις οξείδωσης του Η2 (Vignais et al, 2001). 

3. Χλωροπλαστικές: Πρόκειται για διαλυτά µονοµερή ένζυµα τα 

οποία συναντάµε στους χλωροπλάστες των χλωροφυκων (πχ στον 

Scenedesmus obliquus), όπου καταλύουν την αντίδραση 

παραγωγής υδρογόνου (Vignais et al, 2001). Η φερεδοξίνη 

αποτελεί εδώ τον δότη ηλεκτρονίων και είναι υπεύθυνη για την 

σύζευξη του ενζύµου µε την  φωτοσυνθετική αλυσίδα µεταφοράς 

ηλεκτρονίων.  

Οι υδρογενάσες µποπρούν να χωριστούν σε τρείς επιπλέον κατηγορίες 

ανάλογα µε τη σύσταση του ενεργού κέντρου τους: 

 

[NiFe]-υδρογενάσες 
 

Οι υδρογενάσες [NiFe] αποτελούνται από 1 έως 

4 υποµονάδες και το ενεργό τους κέντρο 

χαρακτηρίζεται από ένα ιόν Ni το οποίο 

συνδέεται σε ένα σύµπλοκο Fe(CN)2CO µε τη 

βοήθεια δύο συντηρηµένων κυστεινών, οι 

οποίες παρατηρούνται σε όλες τις µέχρι σήµερα 

γνωστές υδρογενάσες αυτού του τύπου 

(Allakhverdiev et al, 2010). Επιπλέον διαθέτουν 

ένα ή περισσότερα σύµπλοκα FeS. ∆ιακρίνονται 

(όπως και οι [FeFe] υδρογενάσες, βλ. 

παρακάτω) από υψηλή απόδοση, κατά κανόνα 

µε 103 έως 104 αντιδράσεις το δευτερόλεπτο 

(Allakhverdiev et al, 2010). Η κύρια λειτουργία 

αυτής της οµάδας υδρογενασών είναι η 

κατανάλωση µοριακού υδρογόνου ως τµήµα του 

µηχανισµού παραγωγής αµµωνίας σε 

συνδυασµό µε µια νιτρογενάση (Allakhverdiev 

et al, 2010). Συγκεκριµένα, η νιτρογενάση 

καταλύει την αντίδραση: 
 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η υδρογενάση διασπά το υδρογόνο που δηµιουργείται σε H
+
 

και + e
-
 . 

Εικονα 3: 

Απεικόνιση 

ενεργού κέντρου 

υδρογενάσης 

[NiFe] 
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Εικόνα 4: Σύζευξη νιτρογενάσης και [NiFe] υδρογενάσης 

 

 

[FeFe]- υδρογενάσες 
 

Πρόκειται για την πιο εκτενώς µελετηµένη κατηγορία υδρογενασών. 

Αντίθετα από τις [NiFe] υδρογενάσες, οι [FeFe] υδρογενάσες κατα κύριο 

λόγο δηµιουργούν µοριακό υδρογόνο από H
+
 και e

-
, τα οποία 

προέρχονται από την φωτοσυνθετική φωτόλυση µορίων νερού από το 

φωτοσύστηµα ΙΙ. Με άλλα λόγια, αυτή η κατηγορία των υδρογενασών 

είναι συζευγµένη στην φωτοσυνθετική διαδικασία.  

 

Η φερρεδοξίνη ως ηλεκτρονιοδότης σε συνθήκες ανοξίας µεταβιβάζει τα 

ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη φωτόλυση του νερού κατευθείαν 

στην υδρογενάση.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                         Α.                                                                           Β. 

 
 

Εικόνα 5: Α: Σχηµατική αναπαράσταση σύζευξης [FeFe] υδρογενάσης στη 

φωτοσυνθετική διαδικασία. Β: Σχηµατική αναπαράσταση στερεοδοµής [FeFe] 

υδρογενάσης.  

 

 

Όσον αφορά την δοµή τους, οι [FeFe] υδρογενάσες αποτελούνται από 

µια ή δύο υποµονάδες και το ενεργό τους κέντρο δεν διαθέτει κάποιο 

άλλο µέταλλο εκτός από σίδηρο (Allakhverdiev et al, 2010).  
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Εικόνα 6: Απεικόνιση 

ενεργού κέντρου 

υδρογενάσης [FeFe] 

 

Το ενεργό τους κέντρο αποτελείται από το 

σύµπλοκο Η (H cluster). Το σύµπλοκο αυτό 

αποτελείται από ένα «υποσύµπλοκο» 

(subcluster) 2Fe και δύο σύµπλοκα 4Fe-4S. Το 

υποσύµπλοκο 2Fe αποτελείται από δύο 

σύµπλοκα Fe(CO)(CN) τα οποία  συνδέονται 

µέσω ενός µορίου CO και ενός συµπλόκου 

διθιόλης και προστατεύεται από το εξωτερικό 

περιβάλλον από έναν αριθµό συντηρηµένων 

αµινοξέων. Επίσης,  στο αµινοτελικό άκρο 

αυτών των υδρογενασών παρατηρείται το 

σύµπλοκο F (F cluster), το οποίο αποτελείται 

από δύο σύµπλοκα 4F-4S και περιβάλλεται από 

8 συντηρηµένες κυστείνες. 

 

Το σύµπλοκο F θεωρείται υπεύθυνο για την µεταφορά των ηλεκτρονίων 

προς το ενεργό κέντρο του ενζύµου. Σηµειώνεται ότι οι [FeFe] 

υδρογενάσες είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητες στην καταστολή από  Ο2 και 

το CO. Ειδικά η καταστολή από το Ο2 είναι µη αντιστρεπτη 

(Allakhverdiev et al, 2010, Florin et al, 2001, Grossman et al, 2010). 

Αυτός θεωρείται ότι είναι ο λόγος για τον οποίο τα σύµπλοκα H και F 

είναι τόσο προστατευµένα. 

 

[Fe]- υδρογενάσες 
 

Οι [Fe] υδρογενάσες έχουν παρατηρηθεί µέχρι 

σήµερα µόνο σε µεθανογόνα βακτήρια και είναι 

αξιοσηµείωτες στο ότι δεν διαθέτουν σύµπλοκα [Fe-

S] ούτε κατάλοιπα άλλων µετάλλων. Συγκεκριµένα, 

στο ενεργό τους κέντρο βρίσκεται µόνο ένα 

σύµπλοκο Fe(CO)2 (Florin et al, 2001, Grossman et 

al, 2010). Ο µηχανισµός µεταφοράς ηλεκτρονίων 

αυτής της οµάδας υδρογενασών, καθώς και οι 

διεργασίες στις οποίες παίρνουν µέρος δεν είναι 

απολύτως ξεκάθαρα.  

 

Μέχρι τώρα οι υδρογενάσες σιδήρου ήταν ένζυµα που 

κατείχαν µόνο αναερόβια βακτήρια και πρωτόζωα µε 

δυνατότητα παραγωγής υδρογόνου. Οι υδρογενάσες Fe 

έχουν πολύ µεγάλη συγγένεια ως προς το υπόστρωµα 

τους, 100 φορές µεγαλύτερη από τις υδρογενάσες Ni-Fe.  

 

Εικόνα 7: 

Απεικόνιση 

ενεργού κέντρου 

υδρογενάσης [Fe] 
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1.4 Φωτοσυνθετική διαδικασια χλωροφυκών 
 

1.3.1 Φωτοσύνθεση – Μοριακή δοµή του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού  

 
Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα φυτά 

µετασχηµατίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε χηµική και την επενδύουν για 

τον µετασχηµατισµό ανόργανης ύλης (Η2Ο σε CO2) σε οργανική:  

 

 

Η φωτοσύνθεση στα φυτά πραγµατοποιείται στους χλωροπλάστες και 

έχει δύο διακριτά στάδια: 

• Τις «φωτεινές αντιδράσεις» στις οποίες λαµβάνει χώρα η 

απορρόφηση του φωτός, η φωτόλυση του νερού πρός µοριακό 

οξυγόνο, ηλεκτρόνια και πρωτόνια, η µεταφορά της ενέργειας στα 

κέντρα αντίδρασης, καθώς και τις αντιδράσεις µεταφοράς 

ηλεκτρονίων και πρωτονίων οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή 

NADPH  µέσω του ενζύµου FNR και ATP µέσω της ATP 

συνθάσης. 

• Τις σκοτεινές αντιδράσεις οι οποίες περιλαµβάνουν την αναγωγή 

του CO2 και την σύνθεση υδατανθράκων µέσω του κύκλου του 

Calvin, χρησιµοποιώντας το NADPH και το ATP που παράγεται 

κατά τις φωτεινές αντιδράσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: ∆οµή χλωροπλάστη 
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Ο χλωροπλάστης περιβάλλεται από την διπλή µεµβράνη του 

πλαστιδιακού φάκελου. Ο χώρος που περικλείει η εσωτερική µεµβράνη 

ονοµάζεται στρώµα, όπου βρίσκονται τα περισσότερα ένζυµα που 

καταλύουν τις σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης Επίσης, στο 

στρώµα βρίσκεται ένα εκτεταµµένο σύστηµα µεµβρανών, το οποίο 

αποτελεί συνέχεια της εσωτερικής µεµβράνης του πλαστιδιακού 

φακέλου. Οι δοµές αυτές ονοµάζονται ελασµάτια (lamellae) και σε 

κανονικά διαστήµατα διαπλατύνονται και δηµιουργούν µεµβρανώδεις 

σάκους, τα θυλακοειδή, που περιέχουν έναν εσωτερικό χώρο, τον 

µικροχώρο (lumen). Τέλος τα θυλακοειδή οργανώνονται σε µεµβρανικές 

στοιβάδες, οι οποίες ονοµάζονται grana. Οι φωτοσυνθετικές µονάδες 

βρίσκονται στις µεµβράνες των θυλακοειδών και αποτελούνται από 

πρωτεΐνες και φωτοσυνθετικές χρωστικές (χλωροφύλλες και 

καροτενοειδή), οργανωµένες σε σύµπλοκα.  

Μια λειτουργική φωτοσυνθετική µονάδα αποτελείται από τρία διακριτά 

σύµπλοκα (Εικόνα 8): το φωτοσύστηµα ΙΙ (PSII) µε το σύµπλοκο 

συλλογής φωτός (Light Harvesting Complex, LHCII), το φωτοσύστηµα Ι 

(PSI), το κυτόχρωµα b6/f (cyt b6/f) καθώς και µία συνθάση του ATP. 

Εικόνα 9: ∆οµική περιγραφή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

 

1.4.2 Φωτοσύστηµα ΙΙ 

Το φωτοσύστηµα ΙΙ είναι ένα πολυπρωτεϊνικό σύµπλοκο που αποτελείται 

από το σύµπλοκο συλλογής φωτός (LHCII) και τον πυρήνα του 

φωτοσυστήµατος (PSII core).                                                                                                                           

Το σύµπλοκο LHCII συγκροτείται από 6 πρωτεΐνες και την κεραία 

συλλογής φωτός, η οποία αποτελείται από µόρια χλωροφύλλης a, 
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χλωροφύλλης b και καροτενοειδών. Το σύµπλοκο αυτό εντοπίζεται 

περιφερειακά του PSII, συνδέει τις µεµβράνες των θυλακοειδών και 

ελέγχει την κατανοµή της ενέργειας µεταξύ του PSII και του PSI. Τo 

σύµπλοκο LHCII περιέχει σχεδόν όλη την χλωροφύλλη b και το 50% της 

χλωροφύλλης a του PSII. 

Ο πυρήνας του PSII είναι ένα πολυπεπτιδικό σύµπλοκο που περιλαµβάνει 

το κέντρο αντίδρασης, όπου πραγµατοποιείται ο πρωτογενής 

διαχωρισµός φορτίου, καθώς και το σύµπλοκο έκλυσης οξυγόνου 

(Oxygen Evolving Complex, OEC, βλ. Παραγωγή Υδρογόνου). Το 

ενεργό κέντρο του PSII αποτελείται από τις πρωτείνες D1 και D2, ένα 

ένα σύµπλοκο που περιλαµβάνει πάνω από 40 παράγοντες. Το P680 

αποτελείται από ένα διµερές χλωροφύλλης α. Η οξειδωµένη µορφή του 

P680 είναι ο ισχυρότερος βιολογικός οξειδωτικός παράγοντας, χωρίς τον 

οποίο η διάσπαση του νερού από το OEC θα ήταν αδύνατη. 

 

Το σύµπλοκο έκλυσης οξυγόνου φωτολύει το µόριο του νερού και πέραν 

της παραγωγής οξυγόνου, τροφοδοτεί το µικροχώρο µε ιόντα υδρογόνου 

τα οποία δηµιουργούν  µια διαβάθµιση µε το στρώµα, την οποία 

χρησιµοποίει ως κινητήρια δύναµη η ΑΤP συνθάση.  

 

1.4.3 Κυτόχρωµα b6/f  

Το κυτόχρωµα b6/f αποτελεί ενδιάµεσο πρωτεϊνικό σύµπλοκο µεταξύ του 

PSII και PSI στην µη κυκλική µεταφορά ηλεκτρονίων. Αποτελείται από 

τέσσερις πρωτεΐνες: το κυτόχρωµα b6, το κυτόχρωµα f, την υποµονάδα 

IV και µια πρωτεΐνη Fe-S (πρωτείνη Rieske). Τα ηλεκτρόνια που 

προκύπτουν από την απορρόφηση ενέργειας στο φωτοσύστηµα ΙΙ µέσω 

των µορίων της δεξαµενής της πλαστοκινόνης αποδίδονται στο 

πρωτεϊνικό σύµπλοκο  του κυτοχρώµατος b6/f, έπειτα στην 

πλαστοκυανίνη και από εκεί στο PSI.
 

1.4.4 Φωτοσύστηµα Ι 

Στους ευκαρυωτικούς φωτοσυνθετικούς οργανισµούς, το PSI απαρτίζεται 

από το σύµπλοκο συλλογής φωτός (LHCI) και τον πυρήνα του 

φωτοσυστήµατος Ι. Το σύµπλοκο LHCI δρα ως βοηθητική κεραία η 

οποία συγκεντρώνει το φως και µεταφέρει την ενέργεια του στον 

πρωτογενή ηλεκτρονιοδότη του κέντρου αντίδρασης, P700, που βρίσκεται 

στον πυρήνα. Εκτός από P700, το πρωτεϊνικό σύµπλοκο περιέχει επίσης 

τις χρωστικές και τους οξειδοαναγωγικούς παράγοντες που είναι 

απαραίτητοι για να επιτευχθεί η µεταφορά των ηλεκτρονίων από το PSI 

στο NADP
+
. 
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1.4.5 Μη κυκλική (γραµµική) ροή ηλεκτρονίων  
 

Η φωτεινή ενέργεια απορροφάται από τις χλωροφύλλες του LHCII οι 

οποίες διεγείρονται. Η διέγερση αυτή µεταφέρεται µέχρι τον πυρήνα του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ όπου βρίσκεται το κέντρο αντίδρασης, P680, µε 

αποτέλεσµα τελικά την ενεργειακή του διέγερση (P680*). Αυτό µε την 

σειρά του µεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στη φαιοφυτίνη (Pheo a). Η 

οξειδωµένη µορφή του P680* θα αναχθεί από ηλεκτρόνια που θα 

προκύψουν από την φωτόλυση του νερού, ενώ τα πρωτόνια θα 

κατευθυνθούν στον µικροχώρο. Η ανηγµένη φαιοφυτίνη δίνει µε την 

σειρά της ένα ηλεκτρόνιο στην κινόνη QA  και αυτή στην κινόνη QB  η 

οποία µετατρέπεται σε ηµικινόνη  Q B
 -
. Μετά από την απορρόφηση ενός 

δεύτερου φωτονίου και αφού πάρει δύο πρωτόνια από το στρώµα, η 

κινόνη QB  ανάγεται σε πλαστοκινόνη   PQH2.  

 

Τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται στο κυτόχρωµα b6/f και στη συνέχεια στην 

πλαστοκυανίνη, ενώ τα Η
+
 µεταφέρονται στο µικροχώρο. Τα ηλεκτρόνια 

τελικά καταλήγουν στο φωτοσύστηµα Ι (PSI), όπου προηγήθηκε 

διέγερση του κέντρου αντίδρασης P700*, που του επέτρεψε να µεταφέρει 

ηλεκτρόνια στην φερεδοξίνη και από κει στο NADP
+
, που το ανάγει σε 

NADPH. Η διαφορά πρωτονιακής συγκέντρωσης που δηµιουργείται, από 

την λειτουργία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µεταξύ στρώµατος και 

µικροχώρου, είναι η κινητήρια δύναµη που θα ενεργοποιήσει την 

ΑΤΡαση και θα παράγει ΑΤΡ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Σχηµατική απεικονηση της κυκλικής και µη κυκλικής ροής 

ηλεκτρονίων στις φωτεινές αντιδράσεις του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Η 

κυκλική ροή ηλεκτρονίων απεικονείζεται µε µπλέ βέλη και η µή κυκλική ροή µε 

κόκκινα βέλη. 
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1.4.6 Κυκλική Ροή Ηλεκτρονίων – Κυκλική Φωτοφοσφορυλίωση 
 

Oρισµένες φορές ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός απαιτεί περισσότερο 

ΑΤΡ από ότι NADPH, κατά κανόνα για την κάλυψη ενεργειακών 

αναγκών πέραν αυτών της φωτοσυνθετικής διαδικασίας. Σε αυτή την 

περίπτωση παράλληλα µε τη µη κυκλική ροή ηλεκτρονίων ενεργοποιείται 

και η κυκλική ροή. Κατά την κυκλική ροή ηλεκτρονίων τα ηλεκτρόνια 

που θα φτάσουν από το P700 στη φερρεδοξίνη θα προωθηθούν στη 

δεξαµενή της πλαστοκινόνης για να καταλήξουν πάλι στο κέντρο 

αντίδρασης του Φωτοσυστήµατος Ι (ΡSI). Έτσι δηµιουργείται διαφορά 

δυναµικού µεταξύ µικροχώρου και στρώµατος που οδηγεί σε σχηµατισµό 

ΑΤΡ (κυκλική φωσφορυλίωση), χωρίς τη δηµιουργία του 

οξειδοαναγωγικού παράγοντα NADPH. 

 

1.5 Μονοπάτια παραγωγής υδρογόνου από χλωροφύκη 
 

Η παραγωγή υδρογόνου, και συγκεκριµένα η παροχέτευση ηλεκτρονίων 

σε µια υδρογενάση, µπορεί να επιτευχθεί µέσω τριών µονοπατιών: ∆ύο 

φωτοελεγχόµενα µονοπάτια (εξαρτώµενο και µη εξαρτώµενο από το 

φωτοσύστηµα ΙΙ) και ένα µονοπάτι σκοτεινής ζύµωσης (dark 

fermentation) (Grossman et al, 2010). Σηµειώνεται ότι τα δύο πρώτα 

µονοπάτια βασίζονται στην αλυσίδα  µεταφοράς ηλεκτρονίων του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, ο οποίος βρίσκεται στη µεµβράνη των 

θυλακοειδών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Απεικόνιση των τριών µονοπατιών παραγωγής υδρογόνου 
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A.  Φωτοελεγχόµενη παραγωγή Η2 εξαρτώµενη από το φωτοσύστηµα 
ΙΙ: Σε αυτό το µονοπάτι τα ηλεκτρόνια προέρχονται από τη φωτόλυση 

µορίων νερού από το OEC (Oxygen Evolving Complex), το οποίο 

εντάσσεται στο φωτοσύστηµα ΙΙ. Η αντίδραση του OEC σχηµατικά είναι: 

 

 

 

2H2O          4e
-
 + 4H

+
 + O2 

 
Κατα τη φωτοσυνθετική διαδικασία σε συνθήκες ανοξίας στα 

χλωροφύκη, τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται κατά µήκος της αλυσίδας 

µεταφοράς ηλεκτρονίων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και 

καταλήγουν στη φερρεδοξίνη, και από εκεί στην υδρογενάση (εικόνα 10). 

 

B. Φωτοελεγχόµενη παραγωγή Η2 µη εξαρτώµενη από το 
φωτοσύστηµα ΙΙ: Σε αυτό το µονοπάτι η πλαστοκινόνη ανάγεται από το 

ένζυµο NPQR (NADH Plastoqinone Oxidoreductase) µε την χρήση ενός 

µορίου NADH, το οποίο προέρχεται από τον καταβολισµό του αµύλου 

προς πυροσταφυλικό. Με την την αναγωγή της πλαστοκινόνης 

συνεχίζεται κανονικά η µεταφορά του ηλεκτρονίου προς τη φερρεδοξίνη 

όπως και στο µονοπάτι της εξαρτώµενης από το PSII παραγωγής Η2 

(εικόνα 10). 

 

Γ. Σκοτεινή ζύµωση: Στο µονοπάτι αυτό δεν συµµετέχει καθόλου η 

αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού. 

Αντίθετα, η φερρεδοξίνη ανάγεται µε ένα ηλεκτρόνιο από την µετατροπή 

του πυροσταφυλικού και του CoA σε ακέτυλο-CoA σύµφωνα µε την 

αντίδραση: 

 
 

Πυροσταφυλικό + CoA + 2 οξειδωµένες φερρεδοξίνες           Ακετυλο-

CoA + CO2 + 2 ανοιγµένες φερρεδοξίνες + 2H2 
 

      

Σηµειώνεται ότι το πυροσταφυλικό προέρχεται από τον καταβολισµό του 

αµύλου (εικόνα 10). 

 

Την τελευταία δεκαετία οι έρευνα έχει κατά κύριο λόγο επικεντρωθεί 

στην διερεύνηση της έλλειψης θείου από το θρεπτικό µέσο των 

χλωροφυκών. Συγκεκριµένα, οι µελέτες αυτές αφορούν την επίδραση της 

έλλειψης θείου στις αλλαγές του φωτοσυνθετικού µηχανισµού και 

κατ’επέκταση στην αύξηση της παραγωγής υδρογόνου. 
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Αξιόλογο εύρηµα αποτελεί η µεγάλη αύξηση της παραγωγής υδρογόνου 

από καλλιέργειες Chlamydomonas reinhardtii οι οποίες αναπτύχθυκαν σε 

ερµητικά κλειστά µπουκάλια σε θρεπτικό µέσο TAP από τo οποίο έλειπε 

το θείο (Melis et al, 2000; Melis and Happe; 2001; Winkler et al, 2002; 

Zhang amd Melis, 2002; Melis, 2007; Hemschemeier et al, 2009; Zhang 

et al, 2000; Ghirardi et al; 2000).  

 

Σειρά πειραµατικών προσεγγίσεων έδειξαν ότι αυτή η αυξηµένη 

παραγωγή υδρογόνου οφείλεται πρωτίστως στην µειωµένη απόδοση του 

PSII (και ως εκ τούτου και της µέιωσης της παραγωγής του 

φωτοσυνθετικού οξυγόνου) και της µε της αναλογίας PSII/PSI (Wikoff et 

al, 1998, Ghirardi et al, 2002; Melis et al, 2000; Skoma et al, 2012; 

Laurinavichene et al, 2004). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.1. Οργανισµός 

 

Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήθηκε το µονοκύτταρο χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus (εικόνα 11). H φυλογενετική του ταξινόµηση είναι 

η εξής: 

 

 Eukaryota 

    Viridiplantae 

      Chlorophyta 

        Chlorophyceae 

          Sphaeropleales 

            Scenedesmaceae 

               Scenedesmus 

 

 

 

 

Ο Scenedesmus obliquus ανήκει στο γένος Scenedesmus, του οποίου τα 

είδη είναι µικρά µονοκύτταρα πράσινα άλγη µήκους περίπου 5-10 µm 

που τείνουν να σχηµατίζουν επίπεδες αποικίες. Ο κύκλος ζωής του 

διαρκεί περίπου 20 ώρες. Στη διάρκεια αυτή, ο διπλοειδής ζυγώτης 

διαιρείται µία ή δύο φορές δίνοντας 4-8 θυγατρικά κύτταρα, τα οποία 

µόλις σχηµατιστούν πλήρως, συνήθως αποκόπτονται µεταξύ τους. Το 

κάθε ένα από τα ακραία κύτταρα της αποικίας διαθέτει δύο κεραίες 

µήκους έως 200µm. Ανακαλύφθηκε και χαρακτηρίστηκε από τον 

Kützing, F.T. το 1833. 

 

Πρόκειται για φωτοσυνθετικό µικροοργανισµό, που παράγει οξυγόνο 

κατά τη φωτοσύνθεσή του. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της 

φωτοσυνθετικής του δραστηριότητας µοιάζει µε τα γυµνόσπερµα φυτά. 

Ο άγριος τύπος (wt) έχει την ικανότητα βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης 

και στο σκοτάδι, όπως και στο φως. ∆ηλαδή, ακόµα και σε ετερότροφες 

συνθήκες έχει διαµορφωµένους χλωροπλάστες και ενεργά 

φωτοσυστήµατα Ι και ΙΙ (εφ’ όσον του παρέχεται κάποια πηγή οργανικού 

άνθρακα στο θρεπτικό µέσο). Ο χλωροπλάστης του έχει συνήθως 

κυλινδρικό σχήµα και περιέχει ένα µοναδικό πυρηνοειδές. 

Εικόνα 12. Κύτταρα Scenedesmus 

obliquus 
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2.2. Συνθήκες Ανάπτυξης 

 

Η ανάπτυξη των οργανισµών έγινε 

σε επιµήκεις γυάλινους σωλήνες 

(διαµέτρου 5 cm), µε ειδικό στόµιο 

στο κάτω µέρος του σωλήνα, που 

επιτρέπει την παροχή αέρα στις 

καλλιέργειες, ενώ τοποθετήθηκαν 

σε ενυδρείο σταθερής 

θερµοκρασίας 30 
o
C, µπροστά από 

λάµπες λευκού φωτισµού, µε 

ένταση φωτός 100 µmol m
-2 

s
-1

 

(Εικόνα 13).  

 

Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε αυτές τις συνθήκες για 4-7 ηµέρες 

περίπου, σε υγρό µέσο καλλιέργειας (Πίνακας 1) (Bishop and Senger, 

1971), ενώ ακολούθως, χρησιµοποιήθηκαν ως µητρική καλλιέργεια για 

τη διεξαγωγή του εκάστοτε πειράµατος. 

Όλα τα πειράµατα έλαβαν χώρα σε 

ερµητικά κλειστά µπουκαλάκια µε septa, 

των 100 mL (Εικόνα 14). Η δειγµατοληψία 

γινόταν καθηµερινά την ίδια ώρα µε 

αποστειρωµένες σύριγγες, ενώ η διάρκεια 

διεξαγωγής του κάθε πειράµατος ήταν 5 

ηµέρες. Η διάρκεια των 5 ηµερών 

επιλέχθηκε ως η ιδανικότερη για την 

αποφυγή του προβλήµατος της έλλειψης 

θρεπτικών, µετά από προκαταρκτικά 

πειράµατα αναφορικά µε την καµπύλη 

ανάπτυξης του χλωροφύκους στις 

συγκεκριµένες συνθήκες. Ο τελικός όγκος 

της καλλιέργειας στο κάθε µπουκάλι ήταν 

50 mL. Η αρχική συγκέντρωση των 

κυττάρων ήταν 2 µL PCV/mL καλλιέργειας 

(Packed Cell Vollume – Πακεταρισµένα 

Κύτταρα). Τα µπουκάλια αυτά 

τοποθετήθηκαν σε θάλαµο σταθερής 

θερµοκρασίας (30 
ο
C), ενώ το φως που 

έφτανε στην επιφάνεια της καλλιέργειας ήταν ~100 µmol m
-2 

s
-1

. 

Εικόνα 14:  Μπουκαλάκι των 

100 mL, µε καλλιέγεια του 

χλωροφύκους Scenedesmus 

obliquus, ερµητικά κλειστό µε 

septa. 

Εικόνα 13: Σύστηµα προκαλ-

λιέργειας του χλωροφύκους 

Scenedesmus obliquus 
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Πίνακας 1: Συστατικά του θρεπτικού ανάπτυξης της καλλιέργειας Scenedesmus 

obliquus (Bishop and Senger, 1971) 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε mmol/L) 

CaCl2 x 2H2O 2.038 

KNO3 160.237 

MgSO4 x7H2O 19.962 

NaCl 160.849 

Na2HPO4 x2H2O 20.113 

NaH2PO4 x1H2O 58.708 

CuSO4 x5H2O 0.316 

MoO3 (85%-99.5%) 0.073 

H3BO3 46.263 

MnCl2 x4H2O 9.151 

ZnSO4 x7H2O 0.772 

FeSO4 x1H2O 0.020 

Fe(III)citrate 0.980 

 

Στη διάρκεια της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε ως οργανική πηγή 

άνθρακα, η D
+
-γλυκόζη (5 g/L) (Bishop and Senger, 1971), η οποία 

υπήρχε στο θρεπτικό όλων των µικτότροφων χειρισµών. 
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2.3. Υπολογισµός Κυτταρικής Συγκέντρωσης  

 

Ως τρόπος µέτρησης της κυτταρικής 

πυκνότητας χρησιµοποιήθηκε η 

φασµατο-φωτοµετρική καταγραφή 

της θολερότητας (Optical Density, 

OD) του µέσου καλλιέργειας στα 

550 nm σε φωτόµετρο Oceanoptics 

DH 2000 µε βάση την ακόλουθη 

καµπύλη αναφοράς:  

 

PCV (µL/mL) = 2,7733 · (A550nm/2) 

 

Εικόνα 15: φωτόµετρο DH                    

2000 της Ocean Optics 

 

2.4. Καταγραφή της Μοριακής ∆οµής και Λειτουργίας του 

Φωτοσυνθετικού Μηχανισµού µε Τεχνικές Επαγωγικού 

Φθορισµού 

 

Μόνο ένα µέρος της ενέργειας που απορροφάται από τις χρωστικές του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού χρησιµοποιείται για τη φωτοχηµεία της 

φωτοσύνθεσης. Το υπόλοιπο εκπέµπεται είτε ως θερµότητα είτε ως 

φθορισµός. Η επαγωγή του φθορισµού από φωτοσυνθετικούς 

οργανισµούς παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τους Kautsky & Hirsch 

(1931). Η επαγωγή του φθορισµού από τα φυτά πραγµατοποιείται σε δύο 

φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι ταχεία και η δεύτερη αργή. Σήµερα, 

η µελέτη της καµπύλης του επαγωγικού φθορισµού –ιδιαίτερα της 

ταχείας φάσης- έχει εξελιχθεί σε πολύτιµο ερευνητικό µέσο για τη µελέτη 

της µοριακής δοµής και λειτουργίας, αλλά και της απόδοσης του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού. Βάσει της µεθόδου των Strasser & Strasser 

(1995). 

   Ο φθορισµός αυξάνεται όταν η φωτοχηµική απόδοση της 

φωτοσύνθεσης παρεµποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγµα 

όταν δεν υπάρχει διαθέσιµος οξειδωµένος δέκτης ηλεκτρονίων σε κάποιο 

σηµείο στην πορεία της ηλεκτρονιακής µεταφοράς. Όταν ο 
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φωτοσυνθετικός µηχανισµός (wt κύτταρα), µετά από την προσαρµογή 

του στο σκοτάδι, δεχτεί την επίδραση φωτισµού, τότε ο φθορισµός του 

αυξάνεται από το αρχικό του επίπεδο (Fo) σε ένα µέγιστο επίπεδο (Fm) 

και στη συνέχεια µειώνεται βαθµιαία µέχρι ένα σταθερό επίπεδο (FS).  

   Οι µετρήσεις του επαγωγικού 

φθορισµού έγιναν µε τη φορητή 

συσκευή Plant Efficiency Analyser 

(Handy PEA Hansatech 

Instruments) (Εικόνα 16), και 

ακολούθησε επεξεργασία των 

δεδοµένων µε χρήση 

εξειδικευµένου λογισµικού 

εφαρµογής του JIP-test (Biolyzer 

HP 4.0), σύµφωνα µε τη µέθοδο 

των Strasser & Strasser (1995).  

 Όλες οι µετρήσεις έγιναν σε µπουκάλια καλλιέργειας, τα οποία προτού 

διεγερθούν είχαν παραµείνει στο σκοτάδι για 5 min, προκειµένου να 

«αδειάσουν» τα κέντρα αντίδρασης από ηλεκτρόνια. Από τις µετρήσεις 

υπολογίστηκε ο λόγος Fv/Fm, που συνδέεται άµεσα µε τη φωτοσυνθετική 

απόδοση. (Strasser and Strasser, 1995). Επίσης µε εφαρµογή του JIP-

TEST για τιµές φθορισµού, που αντιστοιχούν σε καθορισµένα στάδια [J, 

I και P (Εικόνα 15)] υπολογίστηκαν τα επιµέρους χαρακτηριστικά του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού: o λόγος ABS/RC, που συνδέεται µε το 

µέγεθος της λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας του PSII, ο λόγος 

DIo/RC, που συνδέεται µε την ενέργεια που χάνεται µε τη µορφή 

θερµότητας και ο λόγος RC/CSo, που συνδέεται µε την πυκνότητα των 

ενεργών κέντρων αντίδρασης του PSII, καθώς και µια σειρά άλλων 

παραµέτρων που αφορούν την µοριακή δοµή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 2. 

Εικόνα 16. Handy PEA για τις 

µετρήσεις του επαγωγικού 

φθορισµού 
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H µέθοδος βασίζεται σε µετρήσεις της ταχείας µεταβολής του φθορισµού 

µε ανάλυση 10 µs σε χρονικό διάστηµα 1 δευτερολέπτου. Ο φθορισµός 

µετρήθηκε µε 12-bit ανάλυση και η διέγερση έγινε από 3 διόδους 

φωτισµού (LEDs) µε ένταση ακτινοβολίας µέχρι 3000 µmol m
-2

 s
-1

 

ερυθρού φωτός (650nm). 

 

Πίνακας 2. Βασικές παράµετροι του JIP-TEST  

Μεταβλητή OJIP καµπύλης Ορισµός 

Ft Τιµή φθορισµού σε χρόνο t µετά την 

ακτινοβόληση  

F50µs Ένταση φθορισµού στα 50 µs 

F300µs Ένταση φθορισµού στα 300 µs 

FJ = F2ms Ένταση φθορισµού στο βήµα J (2 ms) της 

καµπύλης OJIP 

FI = F30ms Ένταση φθορισµού στο βήµα I (30 ms) της 

καµπύλης OJIP 

FP (= Fm) Μέγιστη ένταση φθορισµού στο P της 

καµπύλης OJIP 

tFm Χρόνος σε (ms) που απαιτείται για να 

µεγιστοποιηθεί η ένταση του φθορισµού Fm 

Area Συνολική συµπληρωµατική περιοχή ανάµεσα 

στην καµπύλη OJIP και την ευθεία που 

διέρχεται από το F = Fm 

LHC P680 QA    QB                      PQH2 Cytb6/ f    PC    P700 NADPH2 Κύκλος του

Calvin

H2O      Z ATP

O

I

D

P

M

T

Έ
ν
τα

σ
η

φ
θ
ο

ρ
ισ

µ
ο
ύ

h.ν

Fm

Fv

Fo

Fv/Fm: Φωτοσυνθετική απόδοση

Εικόνα 17. Τυπική καµπύλη επαγωγικού φθορισµού 
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Παράµετροι JIP-test 

Fo Ελάχιστη τιµή φθορισµού, που αντιστοιχεί σε 

«ανοιχτά» κέντρα (open PSII RCs, t = 0) 

Fm Μέγιστη τιµή φθορισµού, που αντιστοιχεί στο 

χρόνο όπου όλα τα κέντρα είναι «κλειστά» 

(closed PSII RCs, t = tFm) 

Fv Μεταβλητή τιµή φθορισµού τη χρονική 

στιγµή t 

Fv = Fm - Fo Μέγιστη τιµή µεταβλητής τιµής φθορισµού 

Vt = (Ft – Fo)(Fm – Fo) Σχετική µεταβολή φθορισµού τη χρονική 

στιγµή t 

VJ = (FJ – Fo)(Fm – Fo) Σχετική µεταβολή φθορισµού στο βήµα J 

Mo = (∆V/∆t)o = 

= 4(F300 µs – Fo)/(Fm – Fo) 

Αρχική κλίση σε ms της καµπύλης V = f(t) 

Sm = (Area)/(Fm – Fo) Συµπληρωµατικό εµβαδόν της καµπύλης OJIP 

(Area), οµαλοποιούµενο ως προς Fv (αποτελεί 

µέτρο του αριθµού των οξειδοαναγωγικών 

κύκλων της QA) 

Ss = VJ/Mo Συµπληρωµατικό εµβαδόν της καµπύλης OJIP 

που αντιστοιχεί µόνο στην OJ φάση 

(διάστηµα όπου η QA των RC ανάγεται µία 

φορά) 

N = Sm/Ss = SmMo(1/VJ) Μέτρο αριθµού κύκλων αναγωγής της QA στο 

διάστηµα tFm 

Eιδικές ροές ενέργειας (ανά κέντρο που ανάγει QA) 

ABS/RC = Mo (1/VJ)(1/ΦPo) Μέγεθος λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής 

κεραίας 

TRo/RC = Mo (1/VJ) Ενέργεια που παγιδεύεται ανά κέντρο 

αντίδρασης (για  t = 0) 

ETo/RC = Mo (1/VJ)Ψο Ροή ηλεκτρονίων ανά κέντρο αντίδρασης (για 

t = 0)  

 

DIo/RC = (ABS/RC) – (TRo/RC) ∆ιαχεόµενη ενέργεια ανά κέντρο ενεργό 

αντίδρασης (για t = 0) 

Αποδόσεις ή λόγοι επιµέρους ροών 

ΦPo = TRo/ABS = [1-(Fo/Fm)] Μέγιστη κβαντική απόδοση της πρωτογενούς 

φωτοχηµείας (για t = 0) 

Ψο = ΕΤο/ΤRo = 1 - VJ Πιθανότητα να προκαλέσει µια διέγερση 

(exciton) τη µετακίνηση ενός ηλεκτρονίου 

κατά µήκος της αλυσίδας πέρα από την QA
 

(για t = 0) 

ΦEo = ETo/ABS = [1-(Fo/Fm)]Ψο Κβαντική απόδοση της µεταφοράς 

ηλεκτρονίων (για t = 0) 

ΦDo = 1 – ΦPo = Fo/Fm Κβαντική απόδοση της διάχυσης ηλεκτρονίων 

(για t = 0) 

Εκτιµώµενες ροές ενέργειας ανά διεγερµένη περιοχή 

ABS/CSo Απορρόφηση ενέργειας ανά περιοχή 

διέγερσης µε βάση το Fo 
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ABS/CSm Απορρόφηση ενέργειας ανά περιοχή 

διέγερσης µε βάση το Fm 

TRo/CSo = ΦPo(ABS/CSo) Παγιδευµένη ενέργεια ανά διεγερόµενη 

περιοχή της µεµβράνης (για t = 0) 

ETo/CSo = ΦΕο(ΑΒS/CSo) Ροή ηλεκτρονίων ανά περιοχή διέγερσης  

(για t = 0) 

DIo/CSo = (ABS/CSo) – (TRo/CSo) ∆ιαχεόµενη ενέργεια ανά περιοχή διέγερσης 

 (για t = 0) 

Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης 

RC/CSo Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης 

∆είκτες επίδοσης 

PIABS = (RC/ABS) (ΦPo/1-

ΦPo)(Ψο/1-Ψο) 

Επιδόσεις ανά απορροφώµενη ενέργεια 

PICSo = (RC/CSo) (ΦPo/1-

ΦPo)(Ψο/1-Ψο) 

Επιδόσεις ανά περιοχή διέγερσης (t = 0) 

PICSm = (RC/CSm) (ΦPo/1-

ΦPo)(Ψο/1-Ψο) 

Επιδόσεις ανά περιοχή διέγερσης (t = tFm) 

SFIabs = (1-ΦPo)(1-Ψο) ∆είκτης λειτουργικότητας 

DFABS = log(PIABS) Εκτιµώµενη παραγωγή έργου ανά 

απορροφώµενη ενέργεια 
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2.5. Πολαρογραφικές Μετρήσεις Μέγιστης Φωτοσυνθετικής 

∆ραστηριότητας και Αναπνοής  

 

Οι µετρήσεις της  µέγιστης φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της 

αναπνοής έγιναν µε σύστηµα Clark type ηλεκτροδίου της Hansatech 

(Εικόνα 16). Μεταξύ ενός ηλεκτροδίου πλατίνας (κάθοδος) και ενός 

άλλου από άργυρο (άνοδος) τίθεται, µέσω ενός ηλεκτρολύτη (κορεσµένο 

διάλυµα KCl), µία µικρή ηλεκτρική τάση (~50V). Για τη µεταφορά 

ηλεκτρονίων µεταξύ ανόδου και καθόδου, χρειάζεται O2 το οποίο περνά 

από µία ηµιπερατή µεµβράνη, που χωρίζει το δείγµα από τα ηλεκτρόδια. 

Η καταγραφή της έντασης του ρεύµατος (σε A) είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης οξυγόνου του δείγµατος, η οποία θα αυξάνεται εάν το 

δείγµα φωτοσυθέτει (φώς) και θα µειώνεται εάν το δείγµα µόνο 

καταλώνει οξυγόνο λόγω αναπνοής (σκοτάδι).  

Η φωτοσυνθετική παραγωγή 

οξυγόνου από το δείγµα 

(φωτοσυνθετικά κύτταρα) 

επιτυγχάνεται µόνο µε το φωτισµό 

του δείγµατος. Η αποφυγή του 

περιοριστικού για τη φωτοσύνθεση 

παράγοντα (συγκέντρωση CΟ2 στο 

διάλυµα του δείγµατος) 

επιτυγχάνεται µε την προσθήκη 

ΝaΗCΟ3, το οποίο περιλαµβάνεται 

σε διάλυµα tricine, το οποίο επιπλέον 

δρα ως ρυθµιστικό διάλυµα του pH.  

Κύτταρα Scenedesmus obliquus συλλέχθηκαν µετά από φυγοκέντρηση 5 

min στα 1500 g και επαναδιαλύθηκαν σε διάλυµα τριζίνης (Tricine 

buffer: 34 mg ΝaΗCΟ3 και 8,96 mg Tricin σε 100 mL dΗ2Ο, PΗ: 7,6 µε 

ΚΟΗ), έτσι ώστε η πυκνότητα του αιωρήµατος σε κύτταρα να είναι 10 µL 

PCV/mL. Η οριοθέτηση του επιπέδου συγκέντρωσης του οξυγόνου από 

το 0-100% στο διάλυµα του δείγµατος γίνεται µέσω αέριου αζώτου και 

κορεσµένου σε οξυγόνο νερού, αντίστοιχα. Η µέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα καταγράφτηκε σε ένταση φωτισµού 550 µmol m
-2

 s
-1

, 

µετά από προκαταρκτικά πειράµατα σε διάφορες εντάσεις φωτισµού (ώστε 

να αποφευχθεί τόσο ο αυτοσκιασµός όσο και η φωτοαναστολή), ενώ η 

αναπνευστική δραστηριότητα µετρήθηκε σε απόλυτο σκοτάδι. Tόσο η 

µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα όσο και η αναπνοή ανήχθησαν 

ανά µL PCV. 

 

Εικόνα 18: Οξυγονόµετρο 
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2.6. Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Υδρογόνου (H2) µε 

Αέρια Χρωµατογραφία Θερµικής Αγωγιµότητας (GC-TCD) 

 

Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του παραγόµενου υδρογόνου 

χρησιµοποιήθηκε Αέρια Χρωµατογραφία Θερµικής Αγωγιµότητας GC-

TCD (Hewlett Packard 5890 Series II – Εικόνα 19), µε φέρον αέριο Αργό 

(5bar Πίεση - 23.5 ml min
-1

).  

250 µL αέριου δείγµατος 

διοχετεύονταν στην GC-TCD 

µε ειδική gas tight σύριγγα, 

όπου και ο διαχωρισµός του 

Η2 από τα υπόλοιπα αέρια 

(O2 και Ν2) γίνεται µε βάση 

τη διαφορά στη θερµική 

αγωγιµότητα των αερίων. Η 

θερµική αγωγιµότητα του 

Αργού είναι 0.0001772 

W/cmK, του Αζώτου 

0.0002598 W/cmK, του 

Οξυγόνου 0.0002674 

W/cmK και του Υδρογόνου 

0.001815 W/cmK.  

Για το διαχωρισµό χρησιµοποιήθηκε µια τριχοειδής στήλη µεγάλου 

µήκους (5A µεγέθους), ενώ η θερµοκρασία του TCD ανιχνευτή ήταν 

170
ο
C, του φούρνου 160

ο
C, και του σηµείου εισόδου της ένεσης ήταν 

180
ο
C. H ποσοτικοποίηση έγινε κάνοντας καµπύλη αναφοράς για 

γνωστές ποσότητες υδρογόνου.  

Προκειµένου οι τιµές του παραγώµενου υδρογόνου των δειγµάτων που 

µετρήθηκαν να είναι πλήρως συγκρίσιµες, διαιρλεθηκαν µε τις 

αντίστοιχες τιµές PCV (βλ. παραπάνω) έτσι ώστε να συγκριθούν µεταξύ 

τους οι τιµές υδρογόνου ανά µονάδα κυτταρικού όγκου. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Αέριος χρωµατογράφος θερµικής 

αγωγιµότητας (Hewlett Packard 5890 Series 

II) 
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2.7. Μέτρηση φθορισµού στους 77Κ 
 

Η αρχή αυτής της µεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι στους 77Κ δεν 

πραγµατοποιείται καµιά βιοχηµική αντίδραση, οπότε το αποτέλεσµα της 

µέτρησης φθορισµού θα φέρει στην επιφάνεια το PSI, το οποίο όπως 

περιγράφηκε παραπάνω, δεν είναι δυνατόν να το δούµε σε συµβατική 

µέτρηση φθορισµού. Αυτό συµβαίνει διότι ο φθορισµός του PSII 

καλύπτει µέχρις ενός σηµείου αυτόν του PSI. Αντίθετα, στους 77Κ το 

PSII φθορίζει στα ~685nm και το PSI στα ~715nm, πράγµα που µας 

επιτρέπει να τα ξεχωρίσουµε. 

 

Για την πραγµατοποίηση αυτής της µέτρησης χρησιµοποιήθηκε η 

διέγερση του δείγµατος µε 430nm για την καταγραφή του φάσµατος 

έκλυσης του φθορισµού από τα 600nm έως ~800nm µε το 

φασµατοφωτόµετρο φθορισµού (PERKIN ELMER LS 50 Β 

Fluorescence Spectrometer – Murakami, 1997). 

 

Τα δείγµατα που µετρήσαµε έιχαν 

κυτταρική συγκέντρωση PCV ίση µε 

10µl/ml κυττάρων σε διάλυµα tricine 

(βλ. 2.5). Για να πετύχουµε την 

θερµοκρασία των 77Κ τα δείγµατα 

µετρήθηκαν σε ειδικό θάλαµο του 

φασµατοφωτόµετρου, ο οποίος πρίν 

και κατά την διάρκεια των 

µετρήσεων ψυχόταν µε υγρό άζωτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: Φασµατοφωτόµετρο 

φθορισµού (PERKIN ELMER 

LS 50 Β) 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

3.1. Επίδραση της έλλειψης ιόντων από το θρεπτικό µέσο 

στην παραγωγή υδρογόνου  

 

Από τις αρχικές παρατηρήσεις του Gaffron το 1939, υπήρξε ενδιαφέρον 

για την µεγιστοποίηση της παραγωγής Η2 στα χλωροφύκη. 

Συγκεκριµένα, βασική µέθοδο διερέυνησης για την παραγωγή  Η2 

αποτέλεσε η τροποποίηση των συνθηκών καλλιέργειας. 

Η αρχική συσχέτιση της αυξηµένης παραγωγής υδρογόνου από τον 

Clamydomonas reinhardtii µε την έλλειψη κάποιου ιόντος από το 

θρεπτικό του µέσο προτάθηκε από τους Melis et al (2000) όπου η 

παραγωγή Η2 επιτυγχάνεται σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε 

ερµητικά σφραγισµένα δοχεία, παρουσία φωτός και απουσία θείου (S) 

από το θρεπτικό µέσο καλλιέργειας. Η παραγωγή υδρογόνου στις 

παραπάνω συνθήκες συσχετίστηκε µε την απενεργοποίηση του 

φωτοσυστήµατος ΙΙ (PSII), λόγω της έλλειψης του θείου (Melis et al., 

2000, Melis and Happe, 2001). 

Αναλυτικά, η απουσία θείου σύµφωνα µε τους Melis et al (2000) 

αδρανοποιεί µερικώς το PSII. Η µερική αυτή απενεργοποίηση του PSII, 

καταστέλλει το σύµπλοκο έκλυσης οξυγόνου, µε αποτέλεσµα να 

ενεργοποιείται η υδρογενάση και κατά συνέπεια η παραγωγή υδρογόνου 

(Melis et al., 2000). Η αυξηµένη αυτή παραγωγή όµως υποχωρεί 

σύντοµα, καθώς η απουσία του θείου συνοδεύεται µε ταυτόχρονη 

έλλειψη αµινοξέων µεθειονίνη και κυστεΐνη, απαραίτητων για την 

πρωτεϊνοσύνθεση. Συνολικά, η έλλειψη θείου µπορεί να βελτιστοποιήσει 

την παραγωγή H2, στην πραγµατικότητα όµως το κύτταρο έχει 

περιορισµένη ικανότητα παραγωγής του αερίου. 

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, και µε απώτερο στόχο την περαιτέρω 

έρευνα του µηχανισµού και την βελτιστοποίηση της παραγωγής του Η2 

από τα µικροφύκη, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε µικτότροφες 

καλλιέργειες Scenedesmus obliquus (δεδοµένονου ότι από προηγούµενα 

πειράµατα του εργαστηρίου πιστοποιήθηκε η απουσία παραγωγής 

υδρογόνου σε αυτότροφες καλλιέργειες) απουσία συγκεκριµένων 

θρεπτικών στοιχείων (N, K, P, S, Mg, Ca, Cl, Mn, Fe, Cu και Na) από το 

µέσο ανάπτυξης του χλωροφύκους. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο ρόλος κάθε ιόντος, που περιέχεται στο θρεπτικό µέσο 

καλλιέργειας του µικροφύκους, για την οµαλή λειτουργία του φυτικού 
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κυττάρου, καθώς και οι βιοχηµικές αλλαγές που προκαλούνται από την 

έλλειψή του. Σηµειώνεται ότι πολλά από τα δεδοµένα του παρακάτω 

πίνακα, αναφέρονται σε ανώτερα φυτά καιι όχι σε µικροφύκη, εξαιτίας 

της περιορισµένης βιβλιογραφίας. 

 

 
Πίνακας 3: Ρόλος των διαφόρων ιόντων του πλήρους θρεπτικού µέσου 

καλλιέργειας του Scenedesmus obliquus στην οµαλή λειτουργία του φυτικού 

κυττάρου, καθώς και βιοχηµικές αλλαγές που προκαλούνται απουσία αυτών. 

Χηµικό στοιχείο 
Ρόλος χηµικού στοιχείου 

στην ανάπτυξη 

Βιοχηµικές αλλαγές που προκαλούνται από την 

έλλειψη του. 

Ν 

Βιοσύνθεση πρωτεϊνών, 

νουκλεινικών οξέων και 

χλωροφυλλών 

Συσσώρευση λιπαρών οξέων και υδατανθράκων. 

(Richardson et al., 1969; Zhila et al., 2005) 

Αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης 

Μείωση των χρωστικών και ιδιαίτερα των 

χλωροφύλλων (Allen et al., 1990). 

Μείωση της φωτοσύνθεσης µέσω απενεργοποίησης 

του PSII (Peltier and Schmidt, 1991). 

Μείωση της παραγωγής Ο
2 και της δέσµευσης CO

2. 

(Berges et al., 1996; Huang et al., 2004). 

Κ 

Άνοιγµα στοµάτων –

ανταλλαγή αερίων. 

Ενεργοποίηση ενζύµων. 

∆ιατήρηση ωσµωτικότητας. 

Εκτάσεις και κινήσεις 

φυτικών κυττάρων. 

Τροπισµοί . 

Μείωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης. 

Αύξηση της αναπνοήs (Terry and Ulrich, 1973) 

Μείωση της φωτοδέσµευσης CO
2
. (Alahari and 

Apte, 1998) 

Μείωση της κινητικότητας υδρογονανθράκων στα 

ανώτερα φυτά (Bednarz et al, 1998) 

Μείωση της πρόσληψης νερού (Kanai et al, 2011) 

P 

Σύνθεση ενεργειακών 

βιοµορίων καθώς και 

βιοµορίων που εµπλέκονται 

στη φωτοσύνθεση, την 

αναπνοή και άλλες 

µεταβολικές διαδικασίες. 

Βιοσύνθεση νουκλεϊκών 

οξέων. 

 

Αύξηση της σύνθεσης αποθηκευτικών 

υδατανθράκων. 

Μείωση του λόγου πρωτεϊνών/υδατανθράκων. 

Μείωση των χλωροφυλλών και του λόγου 

RNA/DNA. 

Μείωση της δραστικότητας του PSII. (F.P.Healey 

and Hendzel, 1975) 

Αύξηση της µη φωτοχηµικής απόσβεσης (Xu et al., 

2007). 

Αύξηση του ρυθµού αποβολής πρωτονίων και 

οργανικών οξέων. (Sas et al, 2001) 

S 

Βιοσύνθεση αµινοξέων, 

συνενζύµου CoA. 

 

Επιλεκτική αποδόµηση της Rubisco (Lemna minor). 

Μείωση της δραστικότητας ή και καταστροφή του 

PSII (Chlamydomonas reinhartii) (Melis et al., 2000; 

Antal et al., 2003). 

Μειωµένη ηλεκτρονιακή ροή στη φωτοσυνθετική 

αλυσίδα µεταφοράς (Wykoff et al., 1998). 

Σηµαντική µέιωση της ποσότητας Chl (Melis et al, 

2000) 
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Mg 

Συστατικό των 

χλωροφυλλών. 

Συµπαράγοντας πολλών 

ενζύµων. 

Απαραίτητο για την 

σύνθεση και την αξιοποίηση 

του ATP. 

Αποδιοργάνωση των µεµβρανών του χλωροπλάστη 

(Hall et al., 1972). 

Μείωση της φωτοσύνθεσης. 

∆ραστική µείωση του ποσοστού των χλωροφυλλών 

(Finkle and Appleman, 1952;  Utliken , 1982) 

Ca 

∆ευτερογενείς διαβιβαστής. 

Ρυθµιστής της βιοσύνθεσης 

και ενεργοποίησης  πολλών 

ενζύµων. 

Μεταφορά ιόντων. 

Συµπαράγοντας σε 

ορισµένα ένζυµα. 

Αλλαγή στις  χλωροπλαστικές µεµβράνες. (Karim 

and Vlamis, 1962) 

Αύξηση της διαπερατότηας των µεµβρανών και 

µείωση της αντοχής των κυττάρων σε υποτονικές 

συνθήκες ωσµοτικής πίεσης. (Simon, 1978) 

 

Cl 

Σύνθεση βιοµορίων (π.χ 

αυξίνη). 

Φωτόλυση του νερού µέσω 

προστασίας του PSII από 

αναστολείς. 

Ωσµωτική ρύθµιση. 

Μειωµένη έκλυση Ο2 από το PSII. 

Μέιωση της µη κυκλικής ροής ηλεκτρονίων (Hind et 

al, 1969). 

Mn 

Συστατικό του ενεργού 

κέντρου του OEC στο PSII. 

Ενεργοποίηση αρκετών 

ενζύµων. 

Συµµετέχει στη δόµηση των 

χλωροπλαστών. 

Μείωση ενεργότητας πολλών ενζύµων 

Μείωση της φωτοφωσφορυλίωσης, της ροής 

ηλεκτρονίων στην φωτοσυνθετική αλυσίδα και των 

χλωροφυλλών.(Cheniae and Martin, 1968) 

Υπεροξειδίωση λιπιδίων (Henriques, 2003) 

Fe 

Σύνθεση βιοµορίων  

φωτοσυνθετικής και 

αναπνευστικής αλυσίδας 

(χλωροφύλλες, 

κυτοχρώµατα, φερεδοξίνη). 

Μείωση του PSI. 

Αντικατάσταση της φερρεδοξίνης µε την 

φλαβοδοξίνη. 

∆ραστικά µειωµένη βιοσύνθεση χλωροφυλλών και 

φυκοκυανινών. 

Μειωµένη απόδοση φωτοσύνθεσης (Sandmann, 

1985). 

Αύξηση του λόγου Chl a/Chl b (Sharma, 2007) 

Cu 

Συστατικό ενζύµων της 

φωτοσύνθεσης 

(πλαστοκυανίνη) και της 

αναπνοής (κυτοχρωµική 

οξειδάση). 

Μείωση της φωτοσύνθεσης. 

Μείωση της βιοσύνθεσης χλωροφυλλών. (Olszewska 

et al., 2008) 

Αλλαγή στη σύσταση των µεµβρανών. 

Μείωση της ανταλλαγής αερίων µέσω των στοµάτων 

(Shi-sheng, 2007). 

Na 

Ρυθµιστής ώσµωσης. 

Σηµαντικό ρόλο στη 

µεταφορά ιόντων. 

∆ιαταραχή της ώσµωσης και των συγκεντρώσεων 

διαφόρων ιόντων. 

Μείωση της λειτουργείας των νιτρογενασών. (Apte 

and Thomas, 1982) 

Zn 

∆οµικό συστατικό ενζύµων 

και πρωτεινών. 

Αντιοξειδωτικός 

παράγοντας 

Μείωση της φωτοσυθετικής ενεργότητα. (Tavallali 

et al, 2009) 
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Τα στοιχεία που αφαιρέθηκαν σε κάθε χειρισµό χωριστά είναι αυτά που 

περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα  (N, K, P, S, Mg, Ca, Cl, Mn, Fe, 

Cu και Na). Μερικές φορές η αφαίρεση ενός στοιχείου από το θρεπτικό 

µέσο της καλλιέργειας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αναγκαστική 

έλλειψη κάποιου άλλου ιόντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικά άλατα, όπως ακριβώς παρουσιάζονται 

στον  πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4), ώστε να εµπλουτιστεί το 

θρεπτικό στο εκάστοτε ιόν. Σηµειώνεται ότι οι ποσότητες των νέων-

εναλλακτικών αλάτων υπολογίστηκαν έτσι ώστε η µοριακότητα του 

ιόντος που προστίθεται, να είναι η ίδια ακριβώς µε αυτήν του ιόντος που 

αντικαθιστά. 

Πίνακας 4: Αναλυτική περιγραφή των αλάτων που αφαιρέθηκαν από το 

θρεπτικό µέσο καλλιέργειας, ώστε να επιτευχθεί η εκάστοτε ιοντική έλλειψη, 

καθώς και των εναλλακτικών αλατιών που προστέθηκαν σε περίπτωση 
αναγκαστικής παράλληλης έλλειψης κάποιου άλλου ιόντος. 

 Control -Ca -Cl -K -N -Mg -S -P -Fe -Mn -Zn -Cu -Na 

CaCl2.2H2O ν - Ca(NO3)2 ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

ΚΝΟ3 ν ν ν NaNO3 KCl ν ν ν ν ν ν ν ν 

MgSO4.7H2O ν ν ν ν ν - MgCl2 ν ν ν ν ν ν 

NaCl ν ν NaNO3 ν ν ν ν ν ν ν ν ν - 

Na2HPO4.2H2O ν ν ν ν ν ν ν - ν ν ν ν KH2PO4.1H2O 

ΝaH2PO4.1H2O ν ν ν ν ν ν ν - ν ν ν ν K2HPO4.2H2O 

Η3ΒΟ3 ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

MnCl2.4H2O ν ν MnSO4 ν ν ν ν ν ν - ν ν ν 

ZnSO4.7H2O ν ν ν ν ν ν ZnCl2 ν ν ν - ν ν 

CuSO4.5H2O ν ν ν ν ν ν CuCl2 ν ν ν ν - ν 

ΜοΟ3 ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν 

Fe2(SO4)3.1H2O ν ν ν ν ν ν - ν - ν ν ν ν 

Fe(III) citrate v v v v v v v v - v v v v 

 

Οι µητρικές καλλιέργειες αναπτύχθηκαν αυτότροφα σε πλήρες θρεπτικό 

µέσο καλλιέργειας, ενώ χρησιµοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του 

πειράµατος µετά από επτά ηµέρες καλλιέργειας. Η επιλογή της 

επταήµερης επώασης έγινε µε βάση το γεγονός ότι µετά την τέταρτη 

ηµέρα της καλλιέργειας τα κύτταρα βρίσκονται ήδη στην φάση της 

στασιµότητας, ενώ οι επιπλέον 3 ηµέρες δόθηκαν για την διασφάλιση της 

πλήρους έλλειψης θρεπτικών. 

 

Από αυτή τη µητρική καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα για 

καλλιέργεια σε ερµητικά κλειστά µπουκάλια χωρίς να µεσολαβήσει 

φυγοκέντριση ή πλύση (βλ. Υλικά και Μέθοδοι) και στα οποία 
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χρησιµοποιήθηκαν εξειδικευµένα θρεπτικά µέσα (πίνακας4). 

Συγκεκριµένα, από τον κάθε χειρισµό απουσίαζε ένα ιόν, όπως 

περιγράφηκε παραπάνω. Η επώαση των καλλιεργιών στα µπουκάλια 

έγινε σε συνεχή φωτισµό εντάσεως 100 µmol m
-2

 s
-1

. 

Στις καλλιέργειες αυτές µετρήθηκε η παραγωγή υδργόνου µε χρήση GC-

TCD και η ανάπτυξη των κυττάρων (εκφρασµένη σε PCV) τις µέρες 1, 2, 

3 και 5 (σηµειώνεται ότι η µέρα κατασκευής των καλλιεργειών θεωρείται 

ως µέρα 0). Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζονται οι τιµές PCV 

(µl/ml) και ο λόγος των τιµών υδρογόνου ανά PCV: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21: A: Κινητική ανάπτυξης υδρογόνου και B: Κινητική παραγωγής του 

χλωροφύκους Scenedesmus obliquus.Οι χειρισµοί ήταν: 

 

  

                                

Στις τιµές PCV, σε όλους του χειρισµούς ελλείψεων παρατηρείται 

διακύµανση στις τιµές σε σχέση µε το control. Ειδικά ο χειρισµός της 

Α B 
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έλλειψης αζώτου στην πέµπτη µέρα παρουσιάζει τιµή PCV µικρότερη 

του control κατά σχεδόν 36%, κάτι που αντικατοπτρίζει τον θεµελιώδη 

ρόλο του αζώτου στον µεταβολισµό του κυττάρου. Το άζωτο είναι 

σηµαντικό στοιχείο για τη βιοσύνθεση των αµινοξέων και κατά συνέπεια 

την πρωτεΐνοσύνθεση, διαδικασίες οι οποίες παρέχουν τα δοµικά υλικά 

για την κυτταροδιαίρεση (βλ πίνακα 3). 

 

Όσον αφορά τις τιµές παραγωγής υδρογόνου οι ελλείψεις  K, Mn, Cu, Cl, 

S, Zn, Ca, P και Mg παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές από τις αντίστοιχες 

του µάρτυρα (βλ πίνακα 5).  
 

 Πίνακας  5: ∆ιαφορές στα επίπεδα συνολικής παραγωγής Η2 σε σχέση µε το 

control στους χειρισµούς που εµφανίζουν µεγαλύτερη παραγωγή απο αυτό      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eκόνα 22: Ηµερήσιος ρυθµός παραγωγής Η2 ανά κυτταρικό όγκο στους 

χειρισµούς που εµφανίζουν µεγαλύτερη παραγωγή απο το control. Οι χειρισµοί 

ήταν:                                     

Χειρισµός Ποσοστό αύξησης παραγωγής Η2 σε σχέση µε το Control (%) 

-K +166.5 

-Mn +127.0 

-Cu +110.9 

-Cl +33.6 

-S +16.7 

-Zn +16.5 

-Ca +12.6 

-P +10.3 

-Mg +8.5 
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Πιθανοί λόγοι που συγκεκριµένες ελλείψεις θα µπορούσαν να οδηγήσουν 

σε ιδιαίτερα αυξηµένη παραγωγή υδρογόνου (µεγαλύτερη από αυτή της 

έλλειψης θείου) είναι οι παρακάτω: 

 

Α. Έλλειψη Καλίου 
Η έλλειψη καλίου έχει ως αποτέλεσµα την δραστική µείωση της 

ενεργότητας του OEC, και µείωση της παραγωγής ATP και NADPH στα 

πλαίσια της φωτοσύνθεσης (Terry & Ulrich, 1973), κάτι που σηµαίνει ότι 

πολύ σύντοµα µπορεί να δηµιουργείται ανοξία και εποµένως αυξάνεται η 

ενεργότητα των υδρογενασών. Επιπλέον, η πιθανήµείωση της παραγωγής 

ATP και NADPH ενδεχοµένως σηµαίνει µείωση της δράσης των 

αντίστοιχων ATP-συνθασών και NADPH-οξειδοαναγωγασών, πράγµα 

που σηµαίνει ότι τα διαθέσιµα ηλεκτρόνια και πρωτόνια είναι ίσως πιο 

πιθανό να χρησιµοποιηθούν από τις υδρογενάσες, κάτι που θα µπορούσε 

να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή υδρογόνου κατά 166% σε σχέση µε 

την καλλιέργεια µάρτυρα (Πίνακας 5, είκόνα 21). 

 

Β. Έλλειψη Μαγγανίου 
∆εδοµένου ότι το µαγγάνιο είναι δοµικό συστατικό του OEC (βλ, 

εισαγωγή), η έλλειψη του οδηγεί σε αδυναµία φωτόλυσης, δηλαδή 

παραγωγής οξυγόνου, και άρα σε ανοξία, πράγµα που ευνοεί την 

λειτουργία των υδρογενασών. Λόγω της έλλειψης φωτόλυσης, κατά πάσα 

πιθανότητα τα µονοπάτια παραγωγής υδρογόνου που είναι ενεργά είναι 

αυτά που δεν απαιτούν την λειτουργία του φωτοσυστήµατος ΙΙ, δηλαδή 

τα µονοπάτια της φωτοπαραγωγής µη εξαρτώµενης από το φωτοσύστηµα 

ΙΙ και της σκοτεινής ζύµωσης. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης υδρογόνου 

του χειρισµού αυτού επιβεβαιώνουν την παραπάνω υπόθεση εργασίας 

παρουσιάζοντας συγκεντρώσεις Η2 υψηλότερες κατά 127% σε σχέση µε 

την καλλιέργεια του µάρτυρα. 

 

Γ. Έλλειψη Χαλκού 
Η καταγραφή της συγκέντρωσης Η2 σε καλλιέργειες απ’όπου απουσίαζε 

ο χαλκός έδειξε παραγωγή αυξηµένη κατά 110% σε σχέση µε την 

καλλιέργεια του µάρτυρα. Τα αποτελέσµατα αυτά ενδεχοµένως 

οφείλονται στην αλλαγή της λιπιδιακής σύστασης του 

µικροπεριβάλλοντος κάποιων µορίων της φωτοσυνθετικής αλυσίδας 

µεταφοράς ηλεκτρονίων (Droppa et al, 1987), κάτι που οδηγεί σε 

καταστολή της µεταφοράς ηλεκτρονίων στο φωτοσύστηµα ΙΙ (και 

ενδεχόµενη µεταφορά τους στις υδρογενάσες).  

 

∆. Έλλειψη Χλωρίου  
Η έλλειψη χλωρίου οδήγησε σε παραγωγή αρκετά υψηλότερη παραγωγή 
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υδρογόνου (33,6% σε σχέση µε την καλλιέργεια µάρτυρα). Τα 

αποτελέσµατα αυτά ενδεχοµένως να οφείλονται στην αλλαγή της 

λειτουργίας του φωτοσυστήµατος ΙΙ (Hind et al, 1969). ∆εδοµένου ότι το 

χλώριο αποτελεί δοµικό στοιχείο για το OEC (βλ. εισαγωγή), η έλλειψη 

του κατά πάσα πιθανότητα µειώνει την δραστηριότητα του PSII και άρα 

αυξάνεται η ενεργότητα των υδρογενασών.  

 

Ε. Έλλειψη Θείου 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη έλλειψη έχει µελετηθεί εκτενώς 

στα µικροφύκη όσον αφορά την παραγωγή υδρογόνου, τόσο στον 

Scenedesmus obliquus όσο και στην Chlamydomonas Reinhardtii. 

Σύµφωνα µε τους Winkler et al. (2002) η σχετικά µικρή αύξηση της 

παραγωγής υδρογόνου του Scenedesmus oblicuus (17% σε σχέση µε την 

καλλιέργεια µάρτυρα) διαφέρει σηµαντικά από το συγγενές χλωροφύκος 

Chlamydomonas Reinhardtii, το οποίο σε συνθήκες έλλειψης υδρογόνου 

παράγει σηµαντικά περισσότερο υδρογόνο (Winkler et al, 2002). Οι 

πιθανοί λόγοι που προτείνουν οι Winkler et al (2002) είναι εξής: 

 

Σε συνθήκες έλλειψης θείου, το Chlamydomonas Reinhardtii περιορίζει 

µειώνει τον φω αλλά όχι την αναπνοή, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

ανοξία η οποία ευνοεί την λειτουργία των υδρογενασών. Αντίθετα, το 

Scenedesmus oblicuus ενδεχοµένως να µην καταστέλλει τον 

φωτοσυνθετικό µηχανισµό, µε αποτέλεσµα οι υδρογενάσες να 

λειτουργούν σε µικρότερο βαθµό λόγω της επίδρασης του οξυγόνου 

(Winkler et al, 2002). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι αυτός δεν είναι 

σίγουρα ο λόγος γιατί και ο Scenedesmus oblicuus έδειξε µέιωση της 

φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και αναπνοής (εικόνα 22). 

 

Επιπλέον, το επιχείρηµά τους ότι ίσως ο Scenedesmus oblicuus ως 

απόκριση στην έλλειψη θείου να καταστέλλει σε κάποιο βαθµό όλες τις 

µεταβολικές διεργασίες, εποµένως και την λειτουργία των υδρογενασών 

(Winkler et al, 2002) δεν φαίνεται να ευσταθεί διότι τα αποτελέσµατά 

µας δείχνουν σχετικά παρόµοια αύξηση της καλλιέργειας σχετικά µε 

αυτή του µάρτυρα (εικόνα 19). 

 

Το τρίτο επιχείρηµα, σύµφωνα µε το οποίο ο Scenedesmus oblicuus 

ενδεχοµένως να παράγει και ένα άλλο, εναλλακτικό, τελικό ανοιγµένο 

προϊόν, εκτός από το µοριακό υδρογόνο επίσης δεν φαίνεται να ευσταθεί, 

γιατί τα φάσµατα GC-TCD δεν έδειξαν κάτι τέτοιο. 
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3.2 Eπίδραση της έλλειψης του καλίου και θείου στην 

παραγωγή υδρογόνου σε καλλιέργειες Scenedesmus obliquus 

σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού 
 

Στο προηγούµενο πείραµα παρατηρήθηκε µια ιδιαίτερα αυξηµένη 

παραγωγή υδρογόνου (>2,5 φορές υψηλότερη από την καλλιέργεια 

µάρτυρα) στον χειρισµό όπου το κάλιο απουσίαζε από το θρεπτικό µέσο 

ανάπτυξης τους µικροφύκους. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, 

αποφασίστηκε να επικεντρωθούµε στην επιδραση της έλλειψης καλίου 

στην παραγωγή υδρογόνου. Σχεδιάστηκε σειρά χειρισµών µε 

καλλιέργειες έλλειψης καλίου σε διαφορετικές εντάσεις φωτισµού (200, 

100 και 50 µmol m
-2

s
-1

), καθώς και σε σκοτάδι. Εκτός από τους 

χειρισµούς µε την έλλειψη καλίου επιλέχθηκε και η µελέτη αντίστοιχων 

χειρισµών µε έλλειψη θείου, καθώς και χειρισµών µε πλήρες θρεπτικό 

λόγω της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 
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Εικόνα 23: Κινητική παραγωγής υδρογόνου του χλωροφύκους Scenedesmus 

obliquus στα [Α] 200 µmol m
-2

 s
-1

, [Β] 100 µmol m
-2

 s
-1

, [Γ] 50 µmol m
-2

 s
-1

 και σε 

[∆] 0 µmol m
-2

 s
-1

.Οι χειρισµοί ήταν: 
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Γ 
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Eκόνα 24: ∆ιαφορές στα επίπεδα ηµερήσιας παραγωγής Η2 σε σχέση µε το 

control του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στα [Α] 200 µmol m
-2

 s
-1

, [Β] 100 

µmol m
-2

 s
-1

, [Γ] 50 µmol m
-2

 s
-1

 και σε [∆] 0 µmol m
-2

 s
-1

.Οι χειρισµοί ήταν: 
 

 

 

 

Πίνακας  6: ∆ιαφορές στα επίπεδα συνολικής παραγωγής Η2 σε σχέση µε το 

αντίστοιχο control στις διαφορετικές εντάσεις φωτισµού 

 
 

 

 

Χειρισµός 
Ποσοστό συνολικής αύξησης παραγωγής Η2 σε 

σχέση µε το Control (%) 

-K, 200 µmol m
-2

 s
-1

 71.6 

-S, 200 µmol m
-2

 s
-1

 0 

-K, 100 µmol m
-2

 s
-1

 166,5 

-S, 100 µmol m
-2

 s
-1

 16,7 

-K, 50 µmol m
-2

 s
-1

 122,1 

-S, 50 µmol m
-2

 s
-1

 28,6 

-K, 0 µmol m
-2

 s
-1

 15,9 

-S, 0 µmol m
-2

 s
-1

 19,7 

Γ ∆ 
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Πίνακας  7: Συνολική παραγωγή Η2 εκφρασµένη σε L H2/L PCV 

 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όλοι οι χειρισµοί, µε εξαίρεση τους 

χειρισµούς του σκοταδιού, παρουσιάζουν µια συνολική άνοδο στην 

παραγωγή υδρογόνου/PCV όσο µειώνεται η ένταση φωτισµού, µε την 

παραγωγή στα 200 µmol m
-2

 s
-1

 να είναι ιδιαίτερα µικρή. Σε όλους τους 

χειρισµούς, οι καλλιέργειες µε έλλειψη καλίου εµφάνισαν σταθερά την 

µεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου ακολουθούµενες από τις καλλιέργειες 

µε έλλειψη θείου (πίνακες 6 και 7, εικόνες 23 και 24). Επιπλέον, ο 

χειρισµός της έλλειψης καλίου εµφάνισε την µεγαλύτερη παραγωγή 

υδρογόνου τις µέρες 2 και 3 ενώ στον χειρισµό έλλειψης θείου ο 

µεγαλύτερος ρυθµός παραγωγής υδρογόνου εµφανίζεται τη µέρα 3. 

 

Ένα ακόµα αξιοσηµείωτο γεγονός στους χειρισµούς που αναπτύχθηκαν 

στο σκοτάδι ήταν η παραγωγή υδρογόνου από τη µέρα 1 (δεν 

παρατηρήθηκε σε καµία άλλη ένταση φωτισµού) καθώς και η 

επακόλουθη και συνεχής µείωση του ρυθµού παραγωγής του (εικόνες 23 

και 24). Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι σε συνθήκες σκοταδιού η 

φωτοσύνθεση ουσιαστικά σταµατάει από την µέρα 0 της καλλιέργειας,  

αυτό, σε συνδιασµό µε την κυτταρική αναπνοή δηµιουργεί συνθήκες 

έλλειψης οξυγόνου στις καλλιέγειες αυτές πολύ γρηγορότερα από ότι αν 

επωάζονταν σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισµού, πράγµα που επιτρέπει 

στις υδρογενάσες να λειτουργήσουν σε µεγάλο βαθµό πολύ νωρίτερα. 

Επιπλέον, η παραγωγή υδρογόνου στο σκότάδι τη µέρα 1 σε όλους τους 

χειρισµούς παρουσιάζει αρκετά κοντινές τιµές, πράγµα που ίσως δείχνει 

ότι τη µέρα 1 η παύση της φωτοσύνθεσης σε µεγάλο βαθµό υπερβαίνει 

τις επιπτώσεις των ελλείψεων, ενδεχοµένως γιατί δεν έχουν προλάβει να 

εκδηλωθούν πλήρως ακόµα.  

 

Χειρισµός Παραγωγή Η2 ( L H2/L PCV ) 

Control, 200 µmol m
-2

 s
-1

 0.023 

-S, 200 µmol m
-2

 s
-1

 0.023 

-K, 200 µmol m
-2

 s
-1

 0.040 

Control, 100 µmol m
-2

 s
-1

 0.263 

-S, 100 µmol m
-2

 s
-1

 0.307 

-K, 100 µmol m
-2

 s
-1

 0.701 

Control, 50 µmol m
-2

 s
-1

 0.500 

-S, 50 µmol m
-2

 s
-1

 0.643 

-K, 50 µmol m
-2

 s
-
1 1.110 

Control, 0 µmol m
-2

 s
-1

 0.064 

-S, 0 µmol m
-2

 s
-1

 0.077 

-K, 0 µmol m
-2

 s
-1

 0.074 
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Η αντιστρόφως ανάλογη σχέση της παραγωγής υδρογόνου µε την ένταση 

του φωτισµού ίσως να έχει να κάνει µε το ότι µικρότερη ένταση 

φωτισµού σηµαίνει µικρότερη παραγωγή οξυγόνου από το OEC (βλ. 

εισαγωγή), το οποίο σε συνδιασµό µε την σταθερή αναπνοή των 

µιτοχονδρίων ίσως οδηγει σε ταχύτερη µείωση των επιπέδων οξυγόνου 

και άρα σε µεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου.    

 

 

3.3 Eπίδραση της έλλειψης του καλίου και θείου στην 

φωτοσυνθετική και αναπνευστική διαδικασία 
 

Προκειµένου να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την επίδραση 

της έλλειψης ιόντων και του φωτισµού στην φωτοσυνθετική ενεργότητα 

του Scenedesmus obliquus, µετρήσαµε την µέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα και παραγωγή στις µέρες 0 και 1. Σηµείωνεται ότι το 

δείγµα που µετρήθηκε τη µέρα 0 αντιπροσώπευε την αρχική µητρική 

καλλιέργεια. Οι πολαρογραφικές µετρήσεις οξυγόνου 

πραγµατοποιήθηκαν µε οξυγονόµετρο (clarck type). Όλα τα δείγµατα και 

στις δύο µετρήσεις είχαν ίδια κυτταρική πυκνότητα (10 µl PCV/ml). 
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Εικόνα 25: Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αναπνοή του 

χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στην µητρική καλλιέργεια της µέρας 0 (Α) 

και τους χειρισµούς της µερα; 1 (Β - Ε) στις εντάσεις φωτισµού 200 (Β), 100 (Γ) 

και 50 µmol m
-2

 s
-1

 (∆), καθώς και σε σκοτάδι (Ε) σε διαφορετικές ελλείψεις 

ιόντων από το θρεπτικό µέσο. Control 200: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση 

φωτισµού 200 µmol m
-2

 s
-1

.  -S 200: Χειρισµός µε έλλειψη θείου σε ένταση 

φωτισµού 200 µmol m
-2

 s
-1

. -K 200: Χειρισµός µε έλλειψη καλίου σε ένταση 

φωτισµού 200 µmol m
-2

 s
-1

. Control 100: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση 

φωτισµού 100 µmol m
-2

 s
-1

.  -S 100: Χειρισµός µε έλλειψη θείου σε ένταση 

φωτισµού 100 µmol m
-2

 s
-1

. -K 100: Χειρισµός µε έλλειψη καλίου σε ένταση 

φωτισµού 100 µmol m
-2

 s
-1

. Control 50: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 

50 µmol m
-2

 s
-1

.  -S 50: Χειρισµός µε έλλειψη θείου σε ένταση φωτισµού 50 µmol 

m
-2

 s
-1

. -K 50: Χειρισµός µε έλλειψη καλίου σε ένταση φωτισµού 50 µmol m
-2

 s
-1

. 

Control 0: Χειρισµός µάρτυρα σε απόλυτο σκοτάδι.  -S 0: Χειρισµός µε έλλειψη 

θείου σε απόλυτο σκοτάδι. -K 0: Χειρισµός µε έλλειψη καλίου σε απόλυτο 

σκοτάδι.  Αναπνευστική δραστηριότητα  Μέγιστη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα (Net photosynthesis).  

 

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της πειραµατικής σειράς έδειξαν ξεκάθαρα ότι 

όλοι οι χειρισµοί σε όλες τις εντάσεις φωτισµού παρουσιάζουν 

σηµαντική µέιωση στον φωτοσυνθετικό ρυθµό και εξίσου σηµαντική 

αύξηση στον ρυθµό αναπνοής σε σχέση µε τον χειρισµό µάρτυρα της 

µέρας 0 (εικόνα 25). 

 

Ο χειρισµός µε πλήρες θρεπτικό φωτοσυνθέτει περισσότερο, 

ακολουθούµενος από τον χειρισµό µε έλλειψη θείου και ο χειρισµός µε 

έλλειψη καλίου παρουσιάζει την µικρότερη φωτοσύνθεση σε όλους τους 

χειρισµούς. ∆εδοµένου ότι η ανοξία αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα 

για την ενεργότητα των υδρογενασών, τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται 

σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του πειράµατος της παραγράφου 3.2, 

κάθώς υποστηρίζουν την υπόθεση ότι µικρότερη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα οδηγεί σε µικρότερη παραγωγή οξυγόνου, πράγµα που 

έχει ως αποτέλεσµα την υψηλότερη ενεργότητα των υδρογενασών. 

 

Επίσης σε συµφωνία µε τις υποθέσεις του πειράµατος της παραγράφου 

3.2, οι µετρήσεις παραγωγής οξυγόνου είναι ανάλογες  µε την ένταση του 

φωτισµού. Παρατηρείται µείωση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας 

όσο µειώνεται ο φωτισµός (φαινόµενο φωτοπροσαρµογής του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού, Walters and Horton 1994, Papadakis et al, 

2005, Navakoudis et al, 2007), πράγµα που σε συνδιασµό µε τις 

αυξανόµενες αντίστοιχες τιµές παραγωγής υδρογόνου που 

παρατηρήθηκαν στο πείραµα 3.2 υποστηρίζει την υπόθεση ότι µέιωση 

της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας οδηγεί σε αύξηση παραγωγής 

υδρογόνου. 
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Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι χειρισµοί της έλλειψης καλίου 

παρουσιάζουν µικρότερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα από τους 

αντίστοιχους χειρισµούς της έλλειψης θείου. Με αυτά τα δεδοµένα, σε 

συνδιασµό µε τη εξίσου αυξηµένη αναπνευστική δραστηριότητα, θα 

µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι στους χειρισµούς της έλλειψης καλίου 

έχουµε γρηγορότερη εγκαθίδρυση ανοξίας, που θα έιχε ως αποτέλεσµα 

την πιο έντονη δραστηριότητα των υδρογενασών. 

 

 

3.4 Eπίδραση της έλλειψης του καλίου και θείου στην 

Μοριακή δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού 
 

∆εδοµένου του ρόλου του φωτοσυνθετικού µηχανισµού στη παραγωγή 

υδρογόνου, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε την κατασταση του PSII και 

ακολούθως τη φωτοσυνθετική απόδοση των χλωροφυκών σε συνθήκες 

έλλειψης διαφορετικών ιόντων, καθώς και σε διαφορετικές συνθήκες 

φωτισµού. 

 

Ως εκ τούτου επαναλάβαµε τους ίδιους χειρισµούς µε το πείραµα της 

προηγούµενης ενότητας (3.3) και καταγράψαµε µε τεχνικές επαγωγικού 

φθορισµού την µοριακή δοµή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού 

µηχανισµού (βλ. Υλικά και µέθοδοι). Η εν λόγω τεχνική µας επιτρέπει 

την καταγραφή αλλαγών στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό στις 

επικρατούσες συνθήκες (συνθήκες ανοξίας) αφού οι καλλιέργειες 

µπορούν να µετρηθούν χωρίς να βγούν από τα µπουκάλια, στις ίδιες 

ατµοσφαιρικές συνθήκες µε τις µετρήσεις παραγωγής υδρογόνου στο 

προηγούµενο πείραµα. 
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Εικόνα 26: Παράµετροι φωτοσυνθετικής απόδοσης σε σχέση µε την µητρική 

καλλιέργεια (Control 0) των χειρισµών µάρτυρα των τεσσάρων εντάσεων 

φωτισµού την 5
η
 µέρα καλλιέργειας. C 200: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση 

φωτισµού 200 µmol m
-2

 s
-1

. C  100: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 100 

µmol m
-2

 s
-1

. C 50: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 50 µmol m
-2

 s
-1

. C 0: 

Χειρισµός µάρτυρα σε απόλυτο σκοτάδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 27: Σύγκριση της παραµέτρου Fv/Fm ανάµεσα στη µητρική καλλιέργεια 

(Control) των χειρισµών µάρτυρα των τεσσάρων εντάσεων φωτισµού την 5
η
 

µέρα καλλιέργειας. C 200: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 200 µmol m
-2

 

s
-1

. C  100: Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 100 µmol m
-2

 s
-1

. C 50: 

Χειρισµός µάρτυρα σε ένταση φωτισµού 50 µmol m
-2

 s
-1

. C 0: Χειρισµός 

µάρτυρα σε απόλυτο σκοτάδι. 
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Eκόνα 28: Αντιπροσωπευτικοί παράµετροι της φωτοσυνθετικής δοµής και 

λειτουργείας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε σχέση µε το control (εδώ 

ορίζεται ως 1) του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στα: [L200/1] Μέρα 1, 

200 µmol m
-2

 s
-1

, [L200/2] Μέρα 2, 200 µmol m
-2

 s
-1

, [L200/3] Μέρα 3, 200 µmol 

m
-2

 s
-1

, [L200/5] Μέρα 5, 200 µmol m
-2

 s
-1

, [L100/1] Μέρα 1, 100 µmol m
-2

 s
-1

, 

[L100/2] Μέρα 2, 100 µmol m-2 s-1, [L100/3] Μέρα 3, 100 µmol m-2 s-1, [L100/5] 

Μέρα 5, 100 µmol m-2 s
-1

. Οι χειρισµοί ήταν: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L50/1 

L200/5 L100/5 

D1 

L50/2 D2 
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Eκόνα 29: Αντιπροσωπευτικοί παράµετροι της φωτοσυνθετικής δοµής και 

λειτουργείας του φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε σχέση µε το control (εδώ 

ορίζεται ως 1) του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στα: [L50/1] Μέρα 1, 50 

µmol m
-2

 s
-1

, [L50/2] Μέρα 2, 50 µmol m
-2

 s
-1

, [L50/3] Μέρα 3, 50 µmol m
-2

 s
-1

, 

[L50/5] Μέρα 5, 50 µmol m
-2

 s
-1

, [D1] Μέρα 1, 0 µmol m
-2

 s
-1

, [D2] Μέρα 2, 0 

µmol m-2 s-1, [D3] Μέρα 3, 0 µmol m-2 s-1, [D5] Μέρα 5, 0 µmol m-2 s
-1

. Οι 

χειρισµοί ήταν: 

 

 

Αν λάβουµε υπ’όψην τις διαφοροποιήσεις του δείκτη Fv/Fm (εικόνα 27) 

που προκύπτουν ανάµεσα στην αυτότροφη µητρική καλλιέργεια 

(Control) και τους αντίστοιχους χειρισµούς µάρτυρα σε όλες τις εντάσεις 

φωτισµού (C 200, C 100, C 50 και C 0), παρατηρούνται ξεκάθαρα 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις οποίες οµαδοποιούνται όλοι οι 

µικτότροφοι χειρισµοί. 

 

Οι χειρισµοί αυτοί παρουσιάζουν σε σχέση µε την αυτότροφη µητρική 

καλλιέργεια ξεκάθαρη µείωση των ενεργών κέντρων αντίδρασης 

(RC/CSo) , σηµαντική αύξηση του µεγάθους της φωτοσυλλεκτικής 

L50/3 D3 

L50/5 D5 
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κεραιας (ABS/RC) και κατά συνέπεια εξίσου αυξηµένη µη- φωτοχηµική 

διάχυση της ενέργειας (DIo/RC) και µέιωση της φωτοχηµικής απόσβεσης 

(Ψ0). Αποτέλεσµα των  παραπάνω είναι η µείωση της φωτοσυνθετικής 

απόδοσης (PI(abs)) (εικόνα 26). Οι παρατηρήσεις αυτές δικαιολογούν 

την µειωµένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα των µικτότροφων 

χειρισµών µάρτυρα έναντι της µητρικής καλλιέργειας (εικόνα 25). 

 

Όσον αφορά την καταγραφή της µοριακής δοµής και λειτουργείας του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού όλων των µικτότροφων χειρισµών (-K, -S) 

στην πορεία του χρόνου σε σχέση µε τον αντίστοιχο µικτότροφο χειρισµό 

µάρτυρα µια επιπλέον µικρή διαφοροποίηση των φωτοσυνθετικών 

παραγόντων στην ίδια κατεύθυνση µε τα παραπάνω (εικόνες 28 και 29), 

πράγµα που δικαιολογεί την υψηλότερη ανοξία και κατ’ επέκταση την 

αυξηµένη παραγωγή υδρογόνου στους χειρισµούς µε έλλειψη καλίου ή 

θείου στις µικτότροφες καλλιέργειες.      
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3.5 Eπίδραση της έλλειψης του καλίου και θείου στην 

αναλογία PSII/PSI 
 

Προκειµένου να έχουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τους λόγους για 

τους οποίους στις ελλείψεις παρατηρείται µειωµένη φωτοσυνθετική 

δραστηριότητα, µετρήσαµε και τον φθορισµό στους 77Κ τις µέρες 0 και 

2 σε χειρισµούς που επωάστηκαν στα 50µmol m
-2

 s
-1

. Η µέτρηση του 

φθορισµού στους 77Κ επιλέχθηκε να γίνει την µέρα 2 διότι τότε 

παρατηρείται ο µεγαλύτερος παραγωγής υδρογόνου. Έτσι, έιναι 

σηµαντικό να γνωρίζουµε µε λεπτοµέρειες την κατάσταση του 

φωτοσυνθετικού µηχανισµού την συγκεκριµένη µέρα. Η µέρα 0 

επιλέχθηκε για να έχουµε µια συνολική εικόνα των αλλαγών την µέρα 2 

σε σχέση µε το control. Η ένταση φωτισµού των 50µmol m
-2

 s
-1

 

επιλέχθηκε διότι σε αυτήν παρατηρούνται οι µεγαλύτερες τιµές 

παραγωγής υδρογόνου.  Σηµειώνεται ότι στις µετρήσεις φθορισµού 

στους 77Κ το PSII διεγέρθηκε µε 430nm και φθορίζει στα 680nm, ενώ το 

PSI στα 715nm.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Φθορισµός του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus στους 77
ο
Κ . 
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Εικόνα 31: Α: Λόγοι των µετρήσεων φθορισµού που αντιστοιχούν στο PSII 

(680nm) και στο PSI (715nm) στους διάφορους χειρισµούς. Β1-4: Καµπύλες 0JIP 

κανονικοποιηµένες ως προς το F0. Γ: Μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 

των διαφόρων χειρισµών. Ο  χειρισµοί είναι: Control 0d: Μητρική καλλιέργεια. 

Control 2d: Χειρισµός µάρτυρα την δεύτερη µέρα καλλιέργειας στα 50 µmol m
-2

 

s
-1

. -S 2d: Χειρισµός µε έλλειψη θείου την δεύτερη µέρα καλλιέργειας στα 50 

µmol m
-2

 s
-1

. -Κ 2d: Χειρισµός µε έλλειψη καλίου την δεύτερη µέρα καλλιέργειας 

στα 50 µmol m
-2

 s
-1

. 

 

Από τις τιµές της αναλογίας των φωτοσυστηµάτων (εικόνα 31 Α) 

παρατηρούµε ότι η ποσότητα των PSII τόσο του control όσο και των 

χειρισµών έλλειψης µειώνεται σε µεγάλο βαθµό ανάµεσα στις µέρες 0 

και 2.  

 

Συγκεκριµένα, παρατηρούµε την µεγαλύτερη µείωση στον χειρισµό µε 

έλλειψη καλίου, ακολουθούµενο από τον χειρισµό µε έλλειψη θείου. Αν 

και η διαφορά ανάµεσα στον χειρισµό του µάρτυρα και τους χειρισµούς 

των ελλείψεων είναι σηµαντική, η διαφορά ανάµεσα στις δυο ελλείψεις 

ειναι αµελητέα, πράγµα που δείχνει παρόµοια φωτοσυνθετική 

συµπεριφορά. Η παρατήρηση αυτή έιναι σε συµφωνία µε τα 

αποτελέσµατα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας της ίδιας έντασης 

φωτισµού (εικόνα 31 Γ), όπου όντως παρατηρούµε πολύ κοντινή 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα ανάµεσα στους δύο χειρισµούς 

ελλείψεων.  

 

Εάν τα παραπάνω αποτελέσµατα συγκριθούν µε τις αντίστοιχες καµπύλες 

0JIP (εικόνες Β1-Β4) παρατηρείται το ίδιο πρότυπο. Συγκεκριµένα, οι 

καµπύλες φθορισµού του µάρτυρα (Control 2d) και των χειρισµών 

έλλειψης (-S 2d, -K 2d) εµφανίζουν, παρόλο που µεταξύ τους εµφανίζουν 

πολύ µικρή διαφοροποίηση, παρουσιάζουν σηµαντική µείωση σε σχέση 

µε την καµπύλη της µητρικής καλλιέργειας (Control 0d). Η µέιωση αυτή 

αντανακλά την πτώση στην φωτοσυνθετική τους απόδοση σε σχέση µε 

την µητρική καλλιέργεια. Επιπλέον, οι κάµπυλες 0JIP όσο και τα 

αποτελέσµατα του φθορισµού στους 77Κ δικαιολογούν την µικρή 

διαφοροποίηση της µέγιστης φωτοσυνθετικής ενεργότητας ανάµεσα στον 

χειρισµό µάρτυρα και τις δύο ελλείψεις, κθάως και την µεγάλη διαφορά 

τους από την µητρική καλλιέργεια (εικόνα 31 Γ). 

 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα φθορισµού χαµηλής θερµοκρασίας 

επιβεβαιώνουν όλα τα προηγούµενα, όπου οι µικτότροφες συνθήκες 

καλλιέργειας σε συνδιασµό µε τις ελλείψεις καλίου και θείου ωθούν τα 

µικροφύκη στο να υιοθετήσουν την φωτοελεγχόµενη, µη 

φωτοεξαρτώµενη από το PSII παραγωγή υδρογόνου (Hemschemeier et 

al, 2008), κάτι που απαιτεί την ύπαρξη του PSI. Από αυτά τα πειράµατα 
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φαίνεται ότι τόσο η έλλειψη θείου όσο και η έλλειψη καλίου αυξάανουν 

σηµαντικά αυτό το µονοπάτι παραγωγής υδρογόνου και συµφωνούν µε 

τα ευρήµατα του πίνακα 6. 

 

 

 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα, βλέπουµε ότι η έλλειψη 

καλίου οδήγησε στην µεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου όλων των 

χειρισµών (εικόνα 23, πίνακας 7). Ο λόγος για την παραγωγή αυτή 

φαίνεται να είναι οι χαµηλές τιµές φωτοσύνθεσης (εικόνα 25), οι οποίες 

σε συνδιασµό µε τις αντίστοιχες υψηλές τιµές αναπνοής δίνουν τις 

µεγαλύτερες τιµές κατανάλωσης οξυγόνου από όλους τους χειρισµούς. Η  

µειωµένη φωτοσύνθεση και η αυξηµένη αναπνοή φαίνεται να 

συµπεριλαµβάνονται στις βασικές επιπτώσεις της έλλειψης καλίου και 

θείου, δεδοµένου ότι έχει επισηµανθεί στη βιβλιογραφία σε 

διαφορετικούς φωτοσυνθετικούς οργανισµούς (Sangakkara et al, 2000, 

Zhao et al, 2001, Terry and Ulrich, 1973, Raja Reddy and Zhao, 2005, 

Degl’Innocenti et al, 2009). Ο λόγος για τις χαµηλές τιµές φωτοσύνθεσης 

φαίνεται µεταξύ άλλων να είναι και η χαµηλή αναλογία PSII/PSI (εικόνες 

27 και 28Α).  

 

Οι Terry and Ulrich (1973) παραθέτουν ένα πιθανό λόγο για την 

µειωµένη αναλογία PSII/PSI στον χειρισµό της έλλειψης καλίου, η οποία 

µάλλον οφέιλεται στην µειωµένη πρόσληψη µαγγανιόυ ως συνέπεια της 

έλλειψης καλίου. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της 

δραστηριότητας του OEC και έτσι θα µπορούσε να εξηγήσει τόσο την 

µέιωση της αναλογίας PSII/PSI όσο και την µέιωση της φωτοσυνθετικής 

δραστηριότητας (εικόνες 31Α και 31Γ). 

 

Όσον αφορά την επίδραση του φωτισµού, σε όλους τους χειρισµούς 

αυτής της εργασίας φάνηκε ότι η ένταση φωτισµόυ φαίνεται να είναι 

αντιστρόφως ανάλογη της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας. Ακολούθως, 

όσο µειώνεται η φωτοσυθετική δραστηριότητα η δράση των 

υδρογενασών και άρα η παραγωγή υδρογόνου αυξάνεται. Το µοτίβο αυτό 

παρατηρήθηκε και στις τρείς εντάσεις φωτισµού (εικόνες 23 και 24), µε 

την ανώτερη παραγωγή να εµφανίζεται στα 50 µmol m
-2

 s
-1

. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι Laurinavichene et al (2004) χαρακτήρισαν ως 

βέλτιστη τιµή φωτισµού για παραγωγή υδρογόνου σε άλλειψη θείου το 

εύρος 30-40 µmol m
-2

 s
-1

, το οποίο είναι πολύ κοντινό µε την βέλτιστη 

ένταση φωτισµού του πειράµατος 3.2. 

 

Επιπλέον, η παντελής έλλειψη φωτοσύνθεσης, και άρα παραγωγής 
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οξυγόνου, θεωρητικά θα έπρεπε να εξασφαλίσει τη µέγιστη δυνατή 

λειτουργικότητα των υδρογενασών (λόγω έλλειψης καταστολής από το 

οξυγόνο, βλ. εισαγωγή). Επιπλέον, οι υψηλές τιµές αναπνοής θα 

µπορούσαν να συνδέονται µε υψηλότερους ρυθµούς γλυκόλυσης, και άρα 

µε υψηλότερη δραστηριότητα του µονοπατιού της γλυκόλυσης, κάτι που 

θα δικαιολογούσε µεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου µέσω του 

µονοπατιού σκοτεινής ζύµωσης (βλ εισαγωγή). Επειδή όµως το µονοπάτι 

NPQR για την λειτουργεία του απαιτεί την λειτουργεία του PSI και αυτό 

µε τη σειρά του απαιτεί φωτισµό, δεν µπορεί να τρέξει στο σκοτάδι και 

δείχνει ξεκάθαρα ότι η µικρή ποσότητα υδρογόνου στο σκοτάδι είναι 

προιόν της σκοτεινής ζύµωσης. Με αυτά τα δεδοµένα, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι στις µικτότροφες συνθήκες καλλιέργειας (φώς + 

γλυκόζη) το µεγαλύτερο µέρος του υδρογόνου παράγεται από το 

µονοπάτι NPQR.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Τα κεντρικά συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας µπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

 

1. Το χλωροφύκος Scenedesmus oblicuus µικτότροφα ή ετερότροφα σε 

κλειστά συστήµατα παράγει σηµαντική ποσότητα υδρογόνου µέσω των 

µονοπατιών της NPQR και της σκοτεινής ζύµωσης. 

 

2. Η έλλειψη των στοιχέιων K, Mn, Cu, Cl, S, Zn, Cu, P και Mg από το 

θρεπτικό µέσο οδηγεί σε σηµαντική επιπλέον αύξηση της παραγωγής 

υδρογόνου. Η έλλειψη καλίου παρουσίασε την µεγαλύτερη αύξηση 

παραγωγής υδρογόνου. 

 

3. Σε µικτότροφες καλλιέργειες Scenedesmus oblicuus η ένταση φωτισµού 

είναι αντιστρόφως ανάλογη µε την παραγωγή υδρογόνου. Η βέλτιστη 

ένταση φωτισµού για την παραγωγή υδρογόνου βρέθηκε να είναι τα 50 

µmol m
-2

 s
-1

. Σε αυτές τις συνθήκες ο χειρισµός µε έλλειψη καλίου 

παρήγαγε 1,11 L H2/L PCV. Ενώ ο αντίστοιχος χειρισµός µε έλλειψη 

θείου παρήγαγε 0,64 L H2/L PCV και ο χειρισµός µάρτυρα 0,5 L H2/L 

PCV. 

 

4. Η παρουσία γλυκόζης πρωτίστως και δευτερευόντως η έλλειψη καλίου ή 

θείου διαφοροποιούν τον φωτοσυνθετικό µηχανισµό (µείωση των 

φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης του PSII, αύξηση της λειτουργικής 

φωτοσυλλεκτικής κεράιας, µείωση της φωτοσυνθετικής απόσβεσης) µε 

αποτέλεσµα την δραστική µέιωση της φωτοσυνθετικής απόδοσης και την 

αύξηση της αναπνοής. Αυτό το γεγονός εγκαθιστά µέσα σε 24 ώρες 

ανοξικές συνθήκες στις κλειστές καλλιέργειες µε αποτέλεσµα την 

επαγωγή των υδρογενασών και την παραγωγή υδρογόνου. 

 

5. Το µονοπάτι παραγωγής υδρογόνου που χρησιµοποιείται πρωτίστως 

στους χειρισµούς έλλειψης καλίου και θείου είναι το NPQR, οπού 

απαιτείται το PSI. Αυτό επιβεβαιώθηκε µε τη σηµαντική µείωση της 

σχέσης PSII/PSI στους εν λόγω χειρισµούς σε σχέση µε τον µάρτυρα 

(πλήρες θρεπτικό χωρίς ελλείψεις).     
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