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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το υδρογόνο θεωρείται το ιδανικό μελλοντικό καύσιμο και αναμένεται να 

συνεισφέρει στην παγκόσμια οικονομία προσφέροντας μια σταθερή και συμφέρουσα 

πηγή ενέργειας. Η ικανότητα των χλωροφυκών να παράγουν υδρογόνο 

ανακαλύφθηκε πριν 75 χρόνια από τον Gaffron και τους συνεργάτες του (1940). 

Έκτοτε έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής 

υδρογόνου με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ο ευρύτερα γνωστός τρόπος για μέγιστη 

παραγωγή υδρογόνου από χλωροφύκη είναι η στέρηση θείου. Το κύριο όμως 

πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι πως η απόδοση του υδρογόνου δεν είναι 

συνεχής. Στην παρούσα εργασία, η στέρηση καλίου παρουσιάζεται ως ένας 

βιοχημικός/βιοενεργητικός διακόπτης για συνεχή παραγωγή υδρογόνου με υψηλή 

απόδοση μέσω του φωτοσυνθετικού μηχανισμού.  

Η δράση του καλίου στο κύτταρο μπορεί εν μέρει να αντικατασταθεί από το 

νάτριο γεγονός που επιτρέπει την βιωσιμότητα του κυττάρου σε στέρηση καλίου. 

Παρόλα αυτά, το νάτριο δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κάλιο στην μετατροπή της 

γλυκόζης σε άμυλο. Το γεγονός αυτό αυξάνει σημαντικά την απόδοση του 

παραγόμενου υδρογόνου μέσω του PSII ανεξάρτητου μονοπατιού σε μικτότροφες 

καλλιέργειες χλωροφυκών , επειδή η αναγωγή της γλυκόζης τροφοδοτεί συνεχώς με 

ηλεκτρόνια την δεξαμενή πλαστοκινόνης της φωτοσυνθετικής αλυσίδας. 

Επιπρόσθετα, η απενεργοποίηση του PSII (άρα και η παρεμπόδιση έκλυσης 

οξυγόνου), η επιπλέον σύνθεση και ενεργοποίηση του φωτοσυστήματος Ι και της 

πλαστιδιακής υδρογενάσης δημιουργούν μια σταθερή αύξηση στην παραγωγή 

υδρογόνου, μέσω του PSII ανεξάρτητου μονοπατιού. 

 Η ικανότητα εσωτερικής ρύθμισης αυτών των πολυεπίπεδων διαδικασιών σε 

κλειστό σύστημα καλλιέργειας του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus, επέτρεψε 

την εγκαθίδρυση αναερόβιων συνθηκών και τη συνεχή ροή ηλεκτρονίων στην  

ενεργοποιημένη υδρογενάση, έχοντας ως αποτέλεσμα συνεχή παραγωγή υδρογόνου 

με υψηλή απόδοση.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το μοριακό υδρογόνο παράγεται και καταναλώνεται σε πληθώρα 

προκαρυωτικών οργανισμών  αλλά και σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς μέσω ενός 

ενζύμου που ονομάζεται υδρογενάση. Το υδρογόνο μπορεί να καταναλωθεί από 

κάποιους οργανισμούς ως αναγωγική πηγή ή να συντεθεί εξομαλύνοντας την 

«ηλεκτρονιακή πίεση» μέσα στο κύτταρο (Peters 1998). Η φωτοσυνθετική 

παραγωγή υδρογόνου περιορίζεται από την ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου, το 

οποίο αποτελεί ισχυρό αναστολέα της υδρογενάσης. Γι’ αυτό το λόγο η παραγωγή 

υδρογόνου παρατηρείται σε κλειστό σύστημα μετά από ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα επώασης των κυττάρων στο σκοτάδι όπου δημιουργούνται στιγμιαία 

ανοξικές συνθήκες, στις οποίες μπορεί να δράσει η υδρογενάση. Αυτή τη στιγμή 

στη διεθνή βιβλιογραφία η στέρηση θείου αποτελεί την πιο δημοφιλή προσέγγιση 

για την παραγωγή υδρογόνου στο φως (Melis et al. 2000) διότι με τη μέθοδο αυτή 

επιτυγχάνονται ανοξικές συνθήκες, ακόμη και σε συνεχή φωτισμό, λόγω 

διαταραχής των επιπέδων φωτοσύνθεσης και αναπνοής με αποτέλεσμα να 

επάγεται η έκφραση του ενζύμου της υδρογενάσης και να παράγεται υδρογόνο 

ακόμα και στο φως. Όμως η παραγωγή υδρογόνου δεν είναι σταθερή εφόσον η 

έλλειψη θείου επηρεάζει σημαντικές κυτταρικές διαδικασίες, καθιστώντας αυτήν 

την προσέγγιση ακατάλληλη για τη διατήρηση ενός συνεχούς και υψηλής 

απόδοσης μηχανισμού παραγωγής υδρογόνου .  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της πλήρης στέρησης 

καλίου (ενός εκ των σημαντικότερων θρεπτικών μακροστοιχείων) στην παραγωγή 

υδρογόνου μέσω των αλλαγών που προκαλεί στη δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού, σε κύτταρα του χλωροφύκους Scenedesmus 

obliquus ανεπτυγμένα σε κλειστό σύστημα. Εξετάστηκε επίσης η απόδοση του 

παραγόμενου υδρογόνου από κύτταρα Scenedesmus obliquus ανεπτυγμένα σε 

πλήρη στέρηση καλίου, κάτω από διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης που 

αφορούν την αρχική κυτταρική συγκέντρωση, την ένταση φωτισμού, την αρχική 

συγκέντρωση γλυκόζης στο θρεπτικό μέσο, τον όγκος υγρής καλλιέργειας και τη 

μηχανική ανάδευση.  
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Εικόνα 1.1.Σχηματική απεικόνιση της δομής 
του χλωροπλάστη. Πηγή:Purves et al., Life: The 
Science of Biology, 4th Edition, by Sinauer 
Associates (www.sinauer.com) and WH 
Freeman (www whfreeman com) 

 

1.1 Φωτοσύνθεση 

Φωτοσύνθεση είναι η φυσικοχημική διαδικασία μέσω της οποίας οι φυτικοί 

οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική. Μέσω της φωτοσυνθετικής 

διαδικασίας η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε μια εκμεταλλεύσιμη από τους 

οργανισμού μορφή ενέργειας, την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP). Το ATP αποτελεί 

το ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων και χρησιμοποιείται στον κύκλο του Κάλβιν 

για την αφομοίωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τη σύνθεση οργανικών 

ενώσεων. Η φωτοσύνθεση είναι η μόνη διαδικασία που διατηρεί ενεργειακά την ζωή 

στο πλανήτη και λαμβάνει χώρα σε ειδικά οργανίδια, τους χλωροπλάστες. Η 

φωτοσύνθεση μπορεί να διακριθεί σε φωτεινές αντιδράσεις, και σκοτεινές 

αντιδράσεις. Οι φωτεινές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα στα θυλακοειδή του 

χλωροπλάστη (εσωτερικές μεμβράνες) και περιλαμβάνουν την απορρόφηση 

φωτονιακής ενέργειας από την προσπίπτουσα ακτινοβολία, τη μεταφορά ηλεκτρονίων 

κατά μήκος της φωτοσυνθετικής αλυσίδας και τη σύνθεση του αναγωγικού NADPH, 

ενώ παράλληλα συντίθεται ATP και εκλύεται οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτόλυσης 

του νερού. Στις σκοτεινές αντιδράσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο στρώμα του 

χλωροπλάστη, χρησιμοποιούνται τα ΑΤΡ και NADPH τα οποία συντίθενται κατά τις 

φωτεινές αντιδράσεις για την αφομοίωση του CO2 και τη σύνθεση οργανικών 

ενώσεων μέσω κύκλου του Κάλβιν.  

1.2  Χλωροπλάστης 
Ο χλωροπλάστης είναι το οργανίδιο 

στο οποίο πραγματοποιείται η φωτοσύνθεση. 

Το σχήμα του είναι συνήθως φακοειδές με 

διάμετρο περίπου 4-5 μm . Περιβάλλεται από 

διπλή μεμβράνη η οποία ονομάζεται 

πλαστιδιακός φάκελος (Εικόνα 1.1). Εκτός 

από το διπλό μεμβρανικό φάκελο ο 

χλωροπλάστης περιέχει και ένα εσωτερικό 

σύστημα μεμβρανών τα θυλακοειδή, τα οποία 

όταν στοιβάζονται πυκνά δημιουργούν τα 

grana και διαχωρίζονται από τα θυλακοειδή 

http://www.sinauer.com/
http://www.whfreeman.com/
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 Εικόνα 1.2. Σχηματική απεικόνιση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Διακρίνονται τα κύρια 

πρωτεϊνικά σύμπλοκα: φωτοσύστημα ΙΙ (PSII), κυτόχρωμα b6f (Cytb6f), φωτοσύστημα Ι (PSI), 

ΑΤΡ συνθάση (ATPase), καρβοξυλάσης/οξυγενάσης της 1,5 διφωσφορικής ριβουλόζης 

(Rubisco). Πηγή: (Allen et al. 2011) 

 

του στρώματος. Τις μεμβράνες των θυλακοειδών περιβάλλει το στρώμα στο οποίο 

λαμβάνουν χώρα οι σκοτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Στις μεμβράνες των 

θυλακοειδών βρίσκονται ενσωματωμένα τα λειτουργικά σύμπλοκα 

πρωτεϊνών/χρωστικών του φωτοσυνθετικού μηχανισμού: Το φωτοσύστημα ΙΙ(PSII) 

με τη φωτοσυλλεκτική κεραία LHCII ( Light Harvesting Complex II), το 

φωτοσύστημα Ι (PSI), το κυτόχρωμα b6f (Cytb6f) και η ATP συνθάση (ATPase). 

Κάθε ένα από αυτά τα σύμπλοκα παρουσιάζει διαφορετική χωροταξική κατανομή 

στη μεμβράνη του θυλακοειδούς. Το PSI και η ATPάση εντοπίζονται κυρίως στα 

θυλακοειδή του στρώματος ενώ τα PSII και το Cytb6f εντοπίζονται πρωτίστως στα 

grana (Daum et al. 2010). 

 

1.3 Μοριακή Δομή και Λειτουργία  του Φωτοσυνθετικού 

Οργανισμού 

Τα κύρια σύμπλοκα του φωτοσυνθετικού μηχανισμού , όπως προαναφέρθηκε, 

είναι το φωτοσύστημα ΙΙ (PSII) με την φωτοσυλλεκτική κεραία LHCII (Light 

Harvesting Complex II), το φωτοσύστημα Ι (PSI), το κυτόχρωμα b6f (Cytb6f) και η 

ATP συνθάση (ATPase) (Allen et al. 2011) (Εικόνα 1.2).  
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1.3.1 Φωτοσύστημα ΙΙ 

Το φωτοσύστημα ΙΙ είναι ένα πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο το οποίο 

διαχωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη με διαφορετική ενζυμική δράση το καθένα: το 

φωτοσυλλεκτικό σύμπλοκο LHCII και τον πυρήνα του (PSII core).  

Στα φυτά το σύμπλοκο LHCII αποτελείται από τρία πολυπεπτίδια (Lhcb1-3) 

τα οποία οργανώνονται σε ετεροτριμερή. Κάθε LHCII αποπρωτεΐνη δεσμεύει 8 μόρια 

χλωροφύλλης a, έξι μόρια χλωροφύλλης b και τέσσερα καροτενοειδή (Drop et al. 

2014). Το LHCII περιλαμβάνει άλλες τρείς πρωτεΐνες, τις  Lhcb4, Lhcb5 και Lhcb6 

επίσης γνωστές ως CP29, CP26 και CP24, οι οποίες απαντώνται σε μονομερή μορφή 

και δεσμεύουν επίσης χρωστικές σε διαφορετική όμως αναλογία από τα 

ετεροτριμερή. Η παρουσία πολλών διαφορετικών χρωστικών διασφαλίζει τη βέλτιστη 

αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας από το φωτοσυνθετικό μηχανισμό καθώς 

καλύπτεται μεγαλύτερο εύρος ακτινοβολιών που μπορούν να απορροφηθούν(Drop et 

al. 2014). 

Το σύμπλοκο έχει τέσσερις διακριτούς αλλά αλληλεπικαλυπτόμενους ρόλους 

στη φωτοσύνθεση: 

1. Συλλέγει φωτόνια τα οποία μεταφέρει ως ενέργεια διέγερσης στα ενεργά 

κέντρα των PSII και PSI (Broess et al. 2006).  

2. Διανέμει την ενέργεια που συλλέγει ανάμεσα στα PSII και PSI ανάλογα με 

τις ανάγκες του κυττάρου (state transitions). Η διανομή αυτή ελέγχεται 

μέσω της φωσφορυλίωσης και της αποφωσφορυλίωσης του LHCII 

(Consoli et al. 2005). 

3. Συμβάλει στη στοίβαξη των θυλακοειδών κοντά ενδυναμώνοντας έτσι τη 

δομή των grana και κατ’ επέκταση είναι ως ένα βαθμό υπεύθυνο για τη 

χωροταξική κατανομή και οργάνωση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού 

(Dekker & Boekema 2005). 

4. Προστατεύει τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό μέσω της μη φωτοχημικής 

απόσβεσης (NPQ) της περίσσειας ενέργειας (Horton et al. 2005; Tsiavos 

et al. 2012). 

Ο πυρήνας του PSII (Core Complex, CCII) είναι ένα πολυπεπτιδικό σύμπλοκο 

που περιλαμβάνει το κέντρο αντίδρασης (Reaction Center, RC) , όπου 



Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Βιολογίας 
 

11 
 

πραγματοποιείται  ο πρωτογενής διαχωρισμός φορτίου, την εσωτερική κεραία 

συλλογής φωτός (πρωτεΐνες CP47 & CP43) και το σύμπλοκο οξείδωσης του νερού 

από όπου εκλύεται το οξυγόνο (Oxygen Evolving Complex, OEC). Το κέντρο 

αντίδρασης του PSII σχηματίζεται από δύο πεπτίδια, τα D1 και D2, στα οποία 

εντοπίζεται το P680, που είναι ο πρωτογενής δότης ηλεκτρονίων  και αποτελείται από 

ένα διμερές χλωροφύλλης a (Boekema et al. 1995). Το κέντρο παραγωγής οξυγόνου 

(OEC)  βρίσκεται στη πλευρά του μικροχώρου του θυλακοειδούς, όπου γίνεται η 

διάσπαση του νερού (φωτόλυση) και ο διαχωρισμός των φορτίων με αποτέλεσμα την 

παραγωγή 4πρωτονίων, 4 ηλεκτρονίων και 1 μορίου οξυγόνου ανά 2 μόρια νερού. 

1.3.2 Το φωτοσύστημα Ι 

Το φωτοσύστημα Ι (PSI) αποτελείται από δύο μέρη: το κέντρο αντίδρασης RC 

και τη φωτοσυλλεκτική κεραία (LHCI) (Caffarri et al. 2014).  Η κρυσταλλική δομή 

του PSI έχει εξακριβωθεί τόσο σε κυανοβακτήρια (Krauß et al. 1996) αλλά και σε 

φυτά (Ben-Shem et al. 2003). Το κέντρο αντίδρασης περιλαμβάνει λιγότερες 

πρωτεϊνικές υπομονάδες από ότι το κέντρο αντίδρασης του PSII (~15 υπομονάδες) 

(Caffarri et al. 2014) και προσδένει έναν αριθμό μορίων χλωροφύλλης a και β-

καροτένιου, διαφορετικό σε κάθε οργανισμό (Dekker & Boekema 2005). Οι δύο 

μεγάλες υπομονάδες PsaA και PsaB σχηματίζουν ένα ετεροδιμερές και προσδένουν 

διάφορους συμπαράγοντες που σχετίζονται με την απορρόφηση ενέργειας και την 

μεταφορά των ηλεκτρονίων. Εκτός από τις μεγάλες υπομονάδες PsaA και PsaB, το 

PSI περιέχει και μικρές πρωτεϊνικές υπομονάδες οι οποίες εξυπηρετούν διάφορες 

διαδικασίες όπως η πρόσδεση της πλαστοκυανίνης, της φερρεδοξίνης και του LHCI 

(Caffarri et al. 2014). Το φωτοσυλλεκτικό σύμπλοκο LHCI αποτελέιται από τέσσερις 

πρωτεϊνικές υπομονάδες (Lhca1-Lhca4) και είναι εμπλουτισμένο με χρωστικές αλλά, 

σε αντίθεση με το LHCII, δεσμεύει μόνο μικρό ποσοστό των χρωστικών της 

μεμβράνης του θυλακοειδούς (Amunts & Nelson 2008).  

1.3.3 Το κυτόχρωμα b6f 

Το κυτόχρωμα b6f (Cyt b6f) αποτελεί ένα ενδιάμεσο πρωτεϊνικό σύμπλοκο 

στη μη κυκλική φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων, καθώς προσλαμβάνει τα 

ηλεκτρόνια από την ανηγμένη πλαστοκινόνη (PQ) και τα μεταβιβάζει στο PSI. 

Σχηματίζει διμερή μεγέθους 220 kD και κάθε μονομερές αποτελείται από οχτώ με 

εννιά υπομονάδες, από τις οποίες οι τέσσερις μεγαλύτερες είναι: η υπομονάδα του  
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κυτοχρώματος f η οποία λειτουργικά παρομοιάζει το κυτόχρωμα c1 στο 

μιτοχονδριακό σύμπλοκο bc1, η υπομονάδα του κυτοχρώματος b η οποία περιέχει 

δύο ομάδες αίμης τύπου b, η υπμονάδα IV και η πρωτεΐνη Rieske με το σύμπλοκο 

[2Fe-2S] (Dekker & Boekema 2005; Baniulis et al. 2008). Το Cyt b6f περιέχει 

κάποιες κοινές υπομονάδες με το  μιτοχονδριακό κυτοχρώμα  Cyt bc1 (Baniulis et al. 

2008). 

1.3.4 Η ATP συνθάση 

 Η ΑΤΡ συνθάση (ATPase) του φωτοσυνθετικού μηχανισμού ανήκει στις 

ATPάσες που χρησιμοποιούν πρωτόνια σαν ενεργειακή δύναμη, δηλαδή 

χρησιμοποιεί την ηλεκτροχημική 

διαφορά δυναμικού των πρωτονίων  

εκατέρωθεν της μεμβράνης των 

θυλακοειδών (Δψ), που 

δημιουργείται από την αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων, 

προκειμένου να συνθέσει ΑΤΡ από 

ADP και μία φωσφορική ρίζα (Pi) 

(Mitchell 1966). Γενικά είναι αρκετά 

συντηρημένο σύμπλοκο με τα 

βασικά δομικά χαρακτηριστικά 

παρόμοια με εκείνα των αντίστοιχων 

ενζύμων των μιτοχονδρίων και των βακτηρίων (Nelson et al., 2002). Αποτελείται από 

ένα διαμεμβρανικό τμήμα (CFo) και ένα εκτεθειμένο στο στρώμα (CF) (Εικόνα 1.3). 

Ολόκληρο το σύμπλοκο CFo-CF1  φαίνεται να λειτουργεί σαν περιστρεφόμενος 

κινητήρας που κινείται λόγω της ηλεκτροχημικής διαφοράς δυναμικού  Δψ και ο 

ρότορας του αποτελείται από τις υπομονάδες c, γ και ε. Μια πλήρη περιστροφή του 

ρότορα αντιστοιχεί στην παραγωγή ενός ATP (Gruber et al. 2001). 

1.3.5 Γραμμική και κυκλική ροή ηλεκτρονίων 

Η ενέργεια που δεσμεύεται από το LHCII  μπορεί να ακολουθήσει μία από τις 

παρακάτω οδούς: τη φωτοχημική απόσβεση (φωτεινές αντιδράσεις) ή τη μη 

φωτοχημική απόσβεση (NPQ). Κατά τη φωτοχημική απόσβεση τα φωτόνια που 

δεσμεύονται μεταφέρονται στα κέντρα αντίδρασης του PSΙΙ όπου γίνεται ο 

Εικόνα 1.3. Σχηματική απεικόνιση της ΑΤΡ 
συνθάσης. 
Πηγή:http://tainano.com/chin/Molecular%20Biol

 

http://tainano.com/chin/Molecular%20Biology%20Glossary.htm
http://tainano.com/chin/Molecular%20Biology%20Glossary.htm
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διαχωρισμός των φορτίων και ακολουθεί η μεταφορά των ηλεκτρονίων κατά μήκος 

της φωτοσυνθετικής αλυσίδας (μη κυκλική ροή ηλεκτρονίων) (Εικόνα 1.4). Οι 

φωτεινές αντιδράσεις περιλαμβάνουν την μεταφορά των φωτονίων στο Ρ680 το οποίο 

διεγείρεται (Ρ680*) και μεταφέρει ένα ηλεκτρόνιο στη φαιοφυτίνη (Pheo a). Το 

ηλεκτρόνιο αυτό αναπληρώνεται από ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται από τη 

φωτόλυση του νερού. Η ανηγμένη φαιοφυτίνη μεταφέρει το ηλεκτρόνιο στην κινόνη 

Α(QA) και ακολούθως στην κινόνη Β (QB) και την πλαστοκινόνη (PQΗ2). Η 

πλαστοκινόνη μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στο Cytb6f το οποίο με τη σειρά του τα 

μεταβιβάζει στην πλαστοκυανίνη (PC) και έπειτα μεταφέρονται στο PSI. Από το PSI 

(το οποίο έχει διεγερθεί Ρ700*) τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται στην φερρεδοξίνη (Fd) 

και τελικά καταλήγουν στο NADP+, το οποίο ανάγουν σε NADPH. Κατά τη διάρκεια 

της μεταφοράς των ηλεκτρονίων, στο επίπεδο της δεξαμενής της πλαστοκινόνης, 

μεταφέρονται πρωτόνια από το στρώμα στο μικροχώρο του θυλακοειδούς (Tikhonov 

2014). Επίσης παράγονται πρωτόνια και μοριακό οξυγόνο από την φωτόλυση του 

νερού. Η διαφορά δυναμικού που δημιουργείται μεταξύ μικροχώρου και στρώματος 

αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την παραγωγή του ΑΤΡ από την ΑΤΡ συνθάση 

σύμφωνα με τη χημειοσμωτική θεωρία του Michel (Michel & Oesterhelt 1980).  

 

 Εικόνα 1.4. Γραμμική  ροή ηλεκτρονίων. Το φως που προσπίπτει απορροφάται από το LHCII, η 

ενέργεια μεταφέρται στο κέντρο αντίδρασης του PSII όπου λαμβάνει χώρα η διάσπαση του νερού 

και ο διαχωρισμός φορτίου στο ενεργό κέντρο του PSII.Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται μέσω της 

αλυσίδας ηλεκτρονίων από την πλαστοκινόνη (PQ) στο Cytb6f κι έπειτα στο PSI, στη 

φερρεδοξίνη (Fd) και καταλήγουν στο NADP+ (Πηγή : Pearson Education, 

http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectures/ps01.htm).  
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  Ορισμένες φορές οι ενεργειακές  ανάγκες του κυττάρου σε ΑΤΡ ξεπερνάνε 

την ανάγκη για NADPH. Ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός μπορεί να ρυθμίζει την ροή 

ηλεκτρονίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται μόνο ΑΤΡ και καθόλου ο 

αναγωγικός παράγοντας NADPH. Αυτό επιτυγχάνεται με την κυκλική ροή 

ηλεκτρονίων κατά την οποία η ανηγμένη φερρεδοξίνη μέσω της δεξαμενής της 

πλαστοκινόνης επιστρέφει τα ηλεκτρόνια στο Cytb6f . Το κυτόχρωμα μεταφέρει  τα 

ηλεκτρόνια μέσω της πλαστοκυανίνης πίσω στο PSI δημιουργώντας έτσι όλο και 

μεγαλύτερη διαβάθμιση πρωτονίων εκατέρωθεν της μεμβράνης του θυλακοειδούς 

(Εικόνα 1.5).  

 

Εικόνα 1.5. Κυκλική ροή ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια που δέχεται η φερρεδοξίνη από το 

PSI επιστρέφονται στην πλαστοκινόνη (PQ), κι από εκεί στο κυτόχρωμα b6f, στην 

πλαστοκυανίνη (PC) και πάλι στο PSI δημιουργώντας μια κυκλική ροή η οποία επιτρέπει την 

σύνθεση ΑΤΡ χωρίς την δημιουργία του αναγωγικού μέσου NADPH (Πηγή : Pearson Education, 

http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/lectures/ps01.htm). 

1.4 Παραγωγή υδρογόνου από χλωροφύκη 

Η παραγωγή υδρογόνου από χλωροφύκη είναι γνωστή εδώ και 75 χρόνια και 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Hans Gaffron και τους συνεργάτες τους 

(Gaffron 1940; Gaffron & Rubin 1942) στο μονοκύτταρο χλωροφύκος Scenedesmus 

obliquuus. Σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου εκφράζεται το γονίδιο μιας υδρογενάσης, 

η οποία καταλύει την φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου. Τα απαραίτητα 

ηλεκτρόνια προέρχονται είτε από την οξείδωση του νερού από το φωτοσύστημα ΙΙ 
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(PSII), το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη απελευθέρωση μοριακού 

οξυγόνου, είτε από τον καταβολισμό ενδογενών υποστρωμάτων με την ταυτόχρονη 

παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (Melis & Happe 2001). Σήμερα γνωρίζουμε πως 

υπάρχουν τρία διαφορετικά μονοπάτια βιοσύνθεσης υδρογόνου από χλωροφύκη 

(Εικόνα 1.6): 

1. Το PSII εξαρτώμενο μονοπάτι 

2. Το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι 

3. Το φωτοανεξάρτητο μονοπάτι (dark fermentation) 

 

Εικόνα 1.6. Μεταβολικά μονοπάτια που σχετίζονται με την παραγωγή υδρογόνου στα 
χλωροφύκη. Διακρίνονται τρία μονοπάτια παραγωγή υδρογόνου: το PSII εξαρτώμενο μονοπάτι 
(μωβ γραμμή) όπου τα ηλεκτρόνια προέρχονται από την φωτόλυση του νερού, το PSII 
ανεξάρτητο μονοπάτι (πορτοκαλί γραμμή), όπου τα ηλεκτρόνια προέρχονται από τον 
καταβολισμό ενδογενών υποστρωμάτων και το μονοπάτι της φωτοανεξάρτητης ζύμωσης (μπλε 
γραμμή) όπου τα ηλεκτρόνια προέρχονται από τον μεταβολισμό αποθηκευμένων 
πολυσακχαριτών στο σκοτάδι. P680: ενεργό κέντρο PSII, PQ: δεξαμενή πλαστοκινόνης, Cytb6f: 
κυτόχρωμα b6f, P700: ενεργό κέντρο PSI, Fd: φερρεδοξίνη, HYD: υδρογενάση, PFOR: 
οξειδωαναγωγάση πυροσταφυλικού- φερρεδοξίνης, FNR: αναγωγάση φερρεδοξίνης- NAD(P)+. 
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1.4.1 PSII εξαρτώμενο μονοπάτι 

Το PSII καταλύει την φωτόλυση του νερού από την οποία παράγεται μοριακό 

οξυγόνο και ηλεκτρόνια, τα οποία μεταφέρονται μέσω του P680 στη φωτοσυνθετική 

γραμμική ροή ηλεκτρονίων και καταλήγουν στην φερρεδοξίνη. Η φερρεδοξίνη 

μπορεί να μεταβιβάσει τα ηλεκτρόνια είτε στην οξειδωαναγωγάση φερρεδοξίνης 

FNR), η οποία ανάγει το NADP+ σε NADPH, είτε στην υδρογενάση, η οποία 

χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρόνια αυτά και πρωτόνια μπορεί να συνθέσει μοριακό 

υδρογόνο (Florin et al. 2001). Θεωρητικά το μονοπάτι αυτό είναι το πιο αποδοτικό 

όσον αφορά την σύνθεση υδρογόνου(παράγεται Η2 και Ο2 σε αναλογία 2:1), όμως 

επειδή το οξυγόνο είναι ισχυρός αναστολέας των [Fe-Fe] υδρογενασών η παραγωγή 

υδρογόνου σταματά όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι υψηλά. 

1.4.2 PSII ανεξάρτητο μονοπάτι 

Τα ηλεκτρόνια, τα οποία προέρχονται από τον καταβολισμό ενδογενών 

υποστρωμάτων στο φως (π.χ. άμυλο), εισέρχονται στην φωτοσυνθετική αλυσίδα στο 

σημείο της πλαστοκινόνης (PQ) μέσω μιας διαμεμβρανικής αναγωγάσης του 

NAD(P)H. Τα ηλεκτρόνια ακολουθούν έπειτα την φωτοσυνθετική αλυσίδα 

μεταφοράς και καταλήγουν στην φερρεδοξίνη μέσω του PSI. Η ανηγμένη 

φερρεδοξίνη μπορεί έπειτα να χρησιμοποιηθεί από την υδρογενάση για τη σύνθεση 

μοριακού υδρογόνου. Σε αυτήν την περίπτωση το PSII παραλείπεται όμως επειδή και 

πάλι η όλη διαδικασία λαμβάνει χώρα στο φως, οξυγόνο εξακολουθεί να παράγεται 

από το PSII ως παραπροϊόν και η δράση της υδρογενάσης αναστέλλεται. Ο μόνος 

τρόπος να παρακαμφθεί η ανασταλτική δράση του οξυγόνου είναι αυτό να 

καταναλώνεται γρήγορα μέσω της αναπνοής. 

1.4.3 Φωτοανεξάρτητο μονοπάτι 

Σε αναερόβιες συνθήκες (σκοτάδι), αποθηκευμένοι πολυσακχαρίτες 

μεταβολίζονται για να παραχθεί το απαραίτητο ATP. Παράλληλα παράγεται NADH 

το οποίο πρέπει να επαναοξειδωθεί ώστε να ανακυκλωθεί. Τα τελικά προϊόντα της 

ζύμωσης στα χλωροφύκη διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών ειδών και μπορεί να 

περιλαμβάνουν αιθανόλη, φορμικό οξύ, γαλακτικό οξύ, οξικό οξύ, γλυκερόλη, 

διοξείδιο του άνθρακα και μοριακό υδρογόνο (Catalanotti et al. 2013). Οι 

πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την φωτοανεξάρητη ζύμωση στα χλωροφύκη 
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προέρχονται κυρίως από το γένος Chlamydomonas. Στην Chlamydomonas το 

πυροσταφυλικό που προκύπτει απ τον καταβολισμό ενδογενών υποστρωμάτων 

μπορεί να μεταβολιστεί σε ακέτυλο-συνένζυμο Α είτε από το ένζυμο pyruvate 

formate lyase (PFL) με την ταυτόχρονη παραγωγή φορμικού οξέως, είτε από το 

ένζυμο  pyruvate ferredoxin oxidoreductase (PFOR) με την ταυτόχρονη παραγωγή 

ακέτυλου-συνενζύμου Α και διοξειδίου του άνθρακα και τη μεταφορά ηλεκτρονίων 

στη φερρεδοξίνη (Catalanotti et al. 2013). Η ανηγμένη φερρεδοξίνη μπορεί έπειτα να 

δώσει τα ηλεκτρόνια στην υδρογενάση για την παραγωγή υδρογόνου (Catalanotti et 

al. 2013) .   

1.4.4 Παραγωγή υδρογόνου σε συνθήκες στέρησης θείου 

 Σε συνθήκες έλλειψης θείου, καλλιέργειες του χλωροφύκους 

Chlamydomonas reinhardtii σε κλειστά συστήματα, μπορούν να παράξουν 

αξιοσημείωτες ποσότητες υδρογόνου ακόμη και στο φως (Melis et al. 2000). Αυτό 

επιτυγχάνεται με το χρονικό διαχωρισμό της φωτοσυνθετικής παραγωγής οξυγόνου 

από το PSII και της παραγωγής υδρογόνου από την υδρογενάση. Η διαδικασία 

χωρίζεται σε δυο στάδια: 

• Στο πρώτο στάδιο τα κύτταρα καλλιεργούνται σε πλήρες θρεπτικό μέσο και 

συνεχίζει να λαμβάνει χώρα η φωτοσυνθετική διαδικασία με την ταυτόχρονη 

παραγωγή οξυγόνου, την αύξηση της βιομάζας και την αποθήκευση 

υδατανθράκων. 

• Στο δεύτερο στάδιο τα κύτταρα καλλιεργούνται σε θρεπτικό μέσο με έλλειψη 

θείου οπότε παρεμποδίζεται η λειτουργία του PSII και επακόλουθα εδραιώνεται η 

ανοξία, ενεργοποιείται η υδρογενάση και παράγεται μοριακό υδρογόνο. 

Παράλληλα παρατηρείται καταβολισμός του αποθηκευμένου αμύλου και 

ενδογενών πολυσακχαριτών. 

Σε έλλειψη θείου η λειτουργία του PSII παρεμποδίζεται επειδή η Rubisco ( 

ribulose-1,5-biphosphate carboxylase/oxygenase) αποικοδομείται και η σύνθεση της 

D1, της κύρια πρωτεΐνη του ενεργού κέντρου του PSII, εξασθενεί με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η ικανότητα των κυττάρων για επιδιόρθωση του PSII, γεγονός που έχει ως 

συνέπεια την μείωση της φωτοσυνθετικής  παραγωγής οξυγόνου(Melis 2007). 

Παράλληλα, η αναπνευστική λειτουργία στα μιτοχόνδρια παραμένει αμετάβλητη με 

αποτέλεσμα να μειώνονται διαρκώς τα επίπεδα του οξυγόνου και να εγκαθίσταται 
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σταδιακά συνθήκες ανοξίας. Σε συνθήκες έλλειψης θείου κύτταρα του χλωροφύκους 

Chlamydomonas reinhardtii σε ερμητικά κλειστές καλλιέργειες παράγουν υδρογόνο 

στο φώς αλλά όχι στο σκοτάδι. Η υδρογενάση δηλαδή ενεργοποιείται στο φως αρκεί 

να υπάρχει ανοξία. Επιπλέον κατά την παραγωγή υδρογόνου τα κύτταρα 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αμύλου και ενδογενών πολυσακχαριτών (Melis & 

Happe 2014). Ο καταβολισμός ενδογενών υποστρωμάτων εξυπηρετεί δυο σκοπούς: 

την παραγωγή του απαραίτητου για την επιβίωση ATP και την διοχέτευση  

ηλεκτρονίων στην φωτοσυνθετική αλυσίδα στο σημείο της πλαστοκινόνης μέσω μιας 

αναγωγάσης του NADPH. Τα ηλεκτρόνια αυτά μεταφέρονται μέσω της φερρεδοξίνης 

στην υδρογενάση και παράγεται μοριακό υδρογόνο. Επιπροσθέτως, ο καταβολισμός 

ενδογενών υποστρωμάτων αυξάνει την αναπνευστική λειτουργία με αποτέλεσμα να 

καταναλώνεται ταχύτερα το λιγοστό οξυγόνο που υπάρχει και επάγεται η υδρογενάση 

(Melis 2007). 

 Ο τρόπος αυτός παραγωγής υδρογόνου ναι μεν αποδίδει μεγάλες ποσότητες 

Η2 απαιτεί όμως την εναλλαγή των κυττάρων από συνθήκες έλλειψης θείου σε 

πλήρες θρεπτικό ώστε να μπορέσουν να φωτοσυνθέσουν και να αποθηκεύσουν νέες 

ποσότητες αμύλου και υδατανθράκων. Η εναλλαγή αυτή προκαλεί καθυστέρηση και 

αποτελεί ανυπέρβλητό εμπόδιο στην παραγωγή βιουδρογόνου σε βιομηχανική 

κλίμακα. 

1.5 Υδρογενάσες 

Οι υδρογενάσες είναι μεταλλο-ένζυμα που καταλύουν την αντιστρεπτή 

οξείδωση του μοριακού υδρογόνου: 2Η+  + 2e- ⇆ H2 

Η αντίδραση είναι αντιστρέψιμη και εξαρτάται από το οξειδοαναγωγικό 

δυναμικό  των υποστρωμάτων του ενζύμου. Όταν υπάρχει δέκτης ηλεκτρονίου 

καταναλώνουν μοριακό υδρογόνο, ενώ όταν υπάρχει δότης ηλεκτρονίου παράγουν 

μοριακό υδρογόνο. Οι υδρογενάσες εντοπίζονται κυρίως σε αναερόβιους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς,  όμως έχουν βρεθεί και σε φωτοσυνθετικά μικροφύκη. 

Ο πρωταρχικός τους ρόλος είναι η διατήρηση των μεταβολικών οδών σε συνθήκες 

απουσίας οξυγόνου ώστε να διατηρείται η παραγωγή ATP και να διασφαλίζεται η 

επιβίωση του οργανισμού. 
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 Η οικογένεια των υδρογενασών χωρίζεται σε τρεις κύριες ομάδες με βάση τη 

δομή των συμπλόκων μετάλλου-θείου που σχηματίζονται στο ενεργό κέντρο του 

ενζύμου (Vignais 2007). Το ενεργό κέντρο μπορεί να περιέχει είτε ένα άτομο 

νικελίου και ένα άτομο σιδήρου ([Ni-Fe] υδρογενάσες), είτε δύο άτομα σιδήρου ([Fe-

Fe] υδρογενάσες). Έχει χαρακτηριστεί και μία τρίτη ομάδα υδρογενασών, οι 

λεγόμενες [Fe] υδρογενάσες, των οποίων το ενεργό κέντρο δεν περιέχει συμπλοκο 

μετάλλου-θείου  αλλά έναν συμπαράγοντα σιδήρου και οι οποίες εντοπίζονται σε 

κάποια μεθανογενή αρχαία. Οι [Ni-Fe] υδρογενάσες απαντώνται σε όλες τις 

οικογένειες βακτηρίων και αναστέλλονται αντιστρεπτά από το οξυγόνο. Οι [Fe-Fe] 

υδρογενάσες, ή αλλιώς Fe-only υδρογενάσες,  χαρακτηρίστηκαν αρχικά σε αναερόβια 

βακτήρια και πρωτόζωα, πλέον όμως γνωρίζουμε ότι απαντώνται και σε 

ευκαριωτικούς οργανισμούς, όπως τα  χλωροφύκη Chlamydomonas 

reinhardtii,Chlamydomonas moewussi, Chlamydomonas noctigama, Scenedesmus 

obliquus,Scenedesmus vacuolatis, Lobochlamys segnis, Chlorella fusca (Winkler et 

al. 2002). Οι [Fe-Fe] υδρογενάσες αποτελούνται από μια έως τέσσερις υπομονάδες 

και  είναι 100 φορές αποδοτικότερες από τις [Ni-Fe] υδρογενάσες, παρουσιάζουν 

όμως μεγαλύτερη ευαισθησία στο οξυγόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα. Η τρίτη 

κατηγορία των [Fe] υδρογενασών φαίνεται να μην  εμπλέκεται στην παραγωγή 

υδρογόνου. Καταλύουν την αναγωγή του διοξειδίου του άνθρακα σε μεθάνιο 

χρησιμοποιώντας υδρογόνο γι’ αυτό και απαντώνται σε μεθανογενείς οργανισμούς 

(Dasgupta et al. 2010).  

Ο μοναδικός τύπος υδρογενασών που έχει βρεθεί σε ευκαρυώτες είναι οι [Fe-

Fe] υδρογενάσες, οι οποίες εντοπίζονται αποκλειστικά σε μεμβρανώδη οργανίδια 

όπως οι χλωροπλάστες (Vignais 2007). Η έκφραση του γονιδίου της [Fe-Fe] 

υδρογενάσης επάγεται αποκλειστικά σε συνθήκες ανοξίας καθώς το οξυγόνο την 

αναστέλλει μη αντιστρεπτά. Το καρβοξυτελικό τους άκρο περιέχει το καταλυτικό 

κέντρο και είναι αρκετά συντηρημένο ανάμεσα στα διάφορα είδη, ενώ το αμινοτελικό 

άκρο περιέχει πολλαπλά κατάλοιπα κυστεΐνης. Η χρήση κρυσταλλογραφίας με 

ακτίνες Χ, επέτρεψε τη μελέτη των δομών των [Fe] υδρογενασών των βακτηρίων 

Clostridium pasteurianum και Desulfovibrio desulfuricans (Nicolet et al. 1999; Peters 

1998). Οι πρωτεΐνες αυτές είναι διμερείς, περιέχουν πολλαπλά [Fe-S] σύμπλοκα 

καθώς και έναν μοναδικό συμπαράγοντα σιδήρου ([Fe-S]) στο καταλυτικό του 

κέντρο, το ονομαζόμενο σύμπλοκο H. Το σύμπλοκο H συνδέεται με την πεπτιδική 
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αλυσίδα μέσω τεσσάρων διατηρημένων καταλοίπων κυστεΐνης και εισέρχεται σε ένα 

υδροφοβικό «κανάλι» το οποίο δημιουργείται από υδρόφοβα αμινοξικά κατάλοιπα. Ο 

χωρικός αυτός διαχωρισμός φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στη μεταφορά 

πρωτονίων και υδρογόνου από το καταλυτικό κέντρο στην εξωτερική επιφάνεια της 

πρωτεΐνης και αντίστροφα (Vignais et al. 2001). Στο αμινοτελικό άκρο, επιπρόσθετα 

σύμπλοκα [4Fe-4S] ή [2Fe-2S] συνθέτουν το ονομαζόμενο σύμπλοκο F το οποίο 

φαίνεται να παρεμβάλλεται στην μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ του δότη ή δέκτη 

ηλεκτρονίων και του καταλυτικού συμπλόκου H. 

Οι πλαστιδιακές  [Fe-Fe] υδρογενάσες φαίνεται να μην έχουν προέλθει από τα 

κυανοβακτήρια καθώς τα τελευταία περιέχουν μόνο [Ni-Fe] υδρογενάσες . Οι [Fe-Fe] 

υδρογενάσες που έχουν βρεθεί στα μικροφύκη είναι μονομερής, μεγέθους 45-50 kDa 

και παρουσιάζουν μια ελαφρώς διαφορετική δομή από τις υπόλοιπες [Fe-Fe] 

υδρογενάσες, υποδεικνύοντας ίσως έναν νέο τρόπο καταλυτικής λειτουργίας (Melis 

& Happe 2001). Ενώ το καρβοξυτελικό τους άκρο, που περιέχει το καταλυτικό 

κέντρο, είναι αρκετά συντηρημένο και όμοιο με αυτό των υπόλοιπων [Fe-Fe] 

υδρογενασών, το αμινοτελικό τους άκρο είναι αρκετά μικρότερο και δεν περιέχει το 

σύμπλοκο F. Όμως, οι αλληλουχίες των μικροφυκών περιέχουν επιπλέον 16 έως 45 

αμινοξέα τα οποία απουσιάζουν από τις βακτηριακές [Fe-Fe] υδρογενάσες. Τα 

επιπλέον αυτά αμινοξέα δημιουργούν μια εξωτερική θηλιά όταν η πρωτεΐνη παίρνει 

την τελική της στερεοδιαμόρφωση. Η θηλιά αυτή μπορεί με κάποιο τρόπο να 

αντικαθιστά το σύμπλοκο F  υποβοηθώντας την υδρογενάση να προσδέσει μέσω 

ηλεκτροστατικών δεσμών τη φερεδδοξίνη, που αποτελεί τον δότη ηλεκτρονίων.  Στο 

χλωροφύκος Scenedesmus obliquus, η πρωτεΐνη της υδρογενάσης απομονώθηκαν 

ύστερα από επώαση των κυττάρων σε ανοξικές συνθήκες (Florin et al. 2001). Η 

υδρογενάση αυτή ανήκει στις [Fe-Fe] υδρογενάσες, είναι μονομερής, με 

υπολογιζόμενο μέγεθος 44.5kDa, γεγονός που την καθιστά την μικρότερη 

υδρογενάση που έχει απομονωθεί μέχρι σήμερα. Το γονίδιο της υδρογενάσης του 

Scenedesmus obliquus (hydA) παρουσιάζει υψηλή συγγένεια με αυτό της 

Chlamydomonas reinhardtti. Το hydA γονίδιο μεταγράφεται στον πυρήνα και η 

πρωτεΐνη HydA μεταφέρεται μέσω ενός πεπτιδίου οδηγού στο στρώμα του 

χλωροπλάστη. Παρουσιάζει παρόμοια δομή με τις υπόλοιπες υδρογενάσες 

μικροφυκών και εκφράζεται μόνο κάτω από ανοξικές συνθήκες. 
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1.6 Ο ρόλος του καλίου στο κύτταρο 

Το κάλιο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μακροστοιχεία στο θρεπτικό 

μέσο των φωτοσυνθετικών οργανισμών. Παρόλο που το κάλιο δεν αφομοιώνεται από 

τα φυτά παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση διαφόρων διαδικασιών. Επηρεάζει μια 

πληθώρα διαδικασιών όπως η ενεργοποίηση ενζύμων, η σύνθεση πρωτεϊνών, η 

φωτοσύνθεση, η κίνηση των στομάτων και η απόκριση στην αβιοτική καταπόνηση 

στα ανώτερα φυτά (Kant & Kafkafi 2002). Το κάλιο είναι επίσης απαραίτητο για την 

διατήρηση της ομοιόστασης του pH μέσα στο κύτταρο και τη ρύθμιση της ωσμωτικής 

πίεσης (Evans & Sorger 1966).  

Κύτταρα του πράσινου φύκους Ulva pertusa όταν αναπτύχθηκαν σε έλλειψη 

καλίου παρουσίασαν μειωμένη φωτοσύνθεση και αυξημένη ενεργοποίηση των 

ενζύμων δισμουτάση του υπεροξειδίου και περοξειδάση του ασκορβικού (Goh et al. 

2010). Η στέρηση καλίου στο κυανοβακτήριο Anabaena torulosa προκάλεσε μια 

σειρά από δυσλειτουργίες, όπως η απώλεια φωτοσυνθετικών χρωστικών, μειωμένη 

φωτοσύνθεση, μειωμένη σύνθεση πρωτεϊνών και αναστολή της δράσης της 

νιτρογενάσης (Alahari & Apte 1988).  

Στα ανώτερα φυτά η ανοχή σε καταπόνηση υψηλής αλατότητας επηρεάζεται 

από την σχέση Κ+/Na+, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τις βιοενεργητικές 

διαδικασίες της φωτοσύνθεσης  (Sudhir & Murthy 2004). Η διατήρηση υψηλής 

συγκέντρωσης του καλίου προστατεύει το κύτταρο από καταπόνηση σε συνθήκες 

υψηλής  αλατότητας και διασφαλίζει τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης (Rodrigues et 

al. 2013). Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ότι η δράση του καλίου στο 

κύτταρο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αντικατασταθεί από το νάτριο, οδηγώντας 

μάλιστα σε αύξηση των επιπέδων της φωτοσύνθεσης (Gattward et al. 2012). Τέλος, 

ένας άλλος σημαντικός ρόλος του καλίου είναι η ενεργοποίηση των ενζύμων 

σύνθεσης του αμύλου (Evans & Sorger 1966). Σε συνθήκες ανεπάρκειας καλίου το 

επίπεδο του αμύλου στο κύτταρο μειώνεται ενώ παράλληλα οι υδατοδιαλυτοί 

πολυσακχαρίτες συσσωρεύονται (Gattward et al. 2012). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. Οργανισμός 

Στην παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε το μονοκύτταρο χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus (Εικόνα 2.1 ). H φυλογενετική του ταξινόμηση είναι η εξής: 

 

Βασίλειο : Φυτά  

Διαίρεση : Χλωρόφυτα 

Κλάση : Χλωροφύκη 

Τάξη : Chlorococcales 

Γένος : Scenedesmus 

Είδος : Scenedesmus οbliquus 

Ο οργανισμός αυτός είναι μονοκύτταρος ευκαρυωτικός, με ελλειψοειδή 

κύτταρα, μήκους περίπου 5-10 μm. Ο κύκλος ζωής του διαρκεί γύρω στις 20 ώρες. 

Στη διάρκεια αυτή, διαιρείται μία φορά δίνοντας 4-8 θυγατρικά κύτταρα, τα οποία 

μόλις σχηματιστούν πλήρως, συνήθως αποκόπτονται μεταξύ τους (δε σχηματίζουν 

κοινόβια). Εξελικτικά βρίσκεται πολύ κοντά στα άλλα δύο γνωστά στο ερευνητικό 

πεδίο φύκη τη Χλαμυδομονάδα (Chlamydomonas) και τη Χλωρέλλα (Chlorella). 

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. 

Δηλαδή, 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).  

 

Εικόνα 2.1. 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 τον αερισμό και την 

ανάδευση της καλλιέργειας. Οι εν λόγω 

σωλήνες τοποθετούνται σε ενυδρείο 

σταθερής θερμοκρασίας 30 oC, μπροστά από 

λάμπες λευκού φωτισμού, με ένταση 

200μmol m-2 s-1 (Εικόνα 2.2). Οι 

καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε αυτές τις 

συνθήκες για 2-3 ημέρες περίπου, έπειτα ανακαλλιεργήθηκαν προσθέτοντας νέο μέσο 

καλλιέργειας (Πίνακας 1) (Bishop & Senger 1971) ενώ ακολούθως, μετά το πέρας 3-

4 ημερών, χρησιμοποιήθηκαν ως μητρική καλλιέργεια για τη διεξαγωγή του εκάστοτε 

πειράματος. 

Όλα τα πειράματα έλαβαν χώρα σε 

ερμητικά κλειστά μπουκαλάκια με septa, των 125 

mL (διαμέτρου 5cm και ύψους 9 cm) (Εικόνα 

2.3). Η δειγματοληψία γινόταν καθημερινά την 

ίδια ώρα με αποστειρωμένες σύριγγες χωρίς να 

διαταραχθεί το κλειστό σύστημα της 

καλλιέργειας, τα μπουκαλάκια ανακινούνταν 

μηχανικά μία φορά την ημέρα ώστε να επιτευχθεί 

η διαλυτοποίηση των κυττάρων, 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 ενώ ο υπόλοιπος 

όγκος αποτελούνταν από αέρα στην αρχή κάθε πειράματος. Η αρχική συγκέντρωση 

Εικόνα 2.2. Σύστημα προκαλλιέργειας του 
χλωροφύκους Scenedesmus obliquus 

Εικόνα 2.3. Μπουκαλάκι των 125 
mL, με καλλιέργεια του 
χλωροφύκους Scenedesmus 
obliquus, ερμητικά κλειστό με septa. 
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κυττάρων στην καλλιέργεια ήταν 1 μL PCV (Packed Cell Vollume–Πακεταρισμένα 

Κύτταρα) ανά mL καλλιέργειας. Τα μπουκαλάκια αυτά βρίσκονταν σε θάλαμο 

σταθερής θερμοκρασίας (30 οC), ενώ το φως που έφτανε στην επιφάνεια της 

καλλιέργειας ήταν 100 μmol m-2 s-1. Κατά τη διενέργεια των πειραμάτων 

χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό μέσο των Bishop και Senger (1971) εμπλουτισμένο με 

5g γλυκόζης ανά λίτρο θρεπτικού. Η αρχική συγκέντρωση των κυττάρων, ο τελικός 

όγκος καλλιέργειας καθώς και η ποσότητα γλυκόζης διαφοροποιούνταν ανάλογα τις 

ανάγκες του εκάστοτε πειράματος, όπως περιγράφεται στο εκάστοτε πείραμα. 

Πίνακας 1. Συστατικά του μέσου καλλιέργειας του Scenedesmus obliquus 

(Bishop & Senger, 1971). 

ΣΥΣΤΑΤΙΚA ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε Μ) 
Πλήρες θρεπτικό 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε 
Μ) 

Θρεπτικό -Κ 
NaNO3 - 8*10-3 

CaCl2 x 2H2O 1*10-4 1*10-4 

KNO3 8* 10-3 - 

MgSO4 x7H2O 1*10-3 1*10-3 

NaCl 8*10-3 8*10-3 

Na2HPO4 9.86*10-4 9.86*10-4 

NaH2PO4 3*10-3 3*10-3 

FeSO4 x7H2O 1*10-5 1*10-5 

Fe(III)citrate 9.8*10-4 9.8*10-4 

H3BO3 4.5*10-2 4.5*10-2 

MnCl2 x4H2O 8*10-3 8*10-3 

ZnSO4 x7H2O 7*10-4 7*10-4 

CuSO4 x5H2O 3*10-4 3*10-4 

MoO3 (85%-99.5%) 1*10-4 1*10-4 

 

Για τις καλλιέργειες που απουσίαζε το κάλιο αφαιρέθηκε από το θρεπτικό το 

νιτρικό κάλιο (ΚΝΟ3). Επειδή όμως έτσι προκύπτει παράλληλη έλλειψη και σε 

νιτρικά το παραπάνω άλας αντικαταστάθηκε με το νιτρικό νάτριο (NaNO3), ώστε τα 

νιτρικά να έχουν την ίδια ακριβώς συγκέντρωση στο θρεπτικό (Πίνακας 1). 
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2.3. Υπολογισμός Κυτταρικής Συγκέντρωσης 

Δείγματα των 5 mL από τις καλλιέργειες των φυκών 

φυγοκεντρήθηκαν για 5 λεπτά στα 1500g προκειμένου να καθιζάνουν 

σε βαθμονομημένο τριχοειδή υαλοσωλήνα (Εικόνα 2.4 ) (Logothetis 

et al. 2004). Η εκτίμηση της κυτταρικής συγκέντρωσης παρουσιάζεται 

ως όγκος καθισταμένων κυττάρων (Packed Cell Volume; PCV) ανά 

mL καλλιέργειας (μL PCV/mL καλλιέργειας).  

Ως εναλλακτικός τρόπος μέτρησης της κυτταρικής πυκνότητας 

(για εξοικονόμηση ποσότητας δείγματος και χρόνου) 

χρησιμοποιήθηκε η φωτομετρική καταγραφή της θολερότητας του 

μέσου καλλιέργειας στα 550 nm (Φωτόμετρο UV/VIS Ocean Optics USB4000) 

(Dellagreca et al. 2001)ενώ παράλληλα συσχετίστηκαν οι δύο τρόποι εκτίμησης της 

κυτταρικής συγκέντρωσης με βάση την ακόλουθη καμπύλη αναφοράς: PCV(μL/mL) 

= 0,5689A550nm, R2= 0,9992. 

2.4. Επαγωγικός Φθορισμός - Φυσικοχημικές Αναλύσεις της 

Μοριακής Δομής και Λειτουργίας του Φωτοσυνθετικού Μηχανισμού 

Ένα μέρος της ενέργειας που απορροφάται από τις χρωστικές του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού χρησιμοποιείται για τη φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης 

και 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), μπορεί να εκτιμηθεί, 

εκτός των άλλων, το μέγεθος της λειτουργικής φωτοσυνθετικής κεραίας, η πυκνότητα 

των ενεργών κέντρων αντίδρασης και μια σειρά από παραμέτρους, που αφορούν τη 

δομή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Πίνακας 2). 

  Ο φθορισμός αυξάνεται όταν η φωτοχημική απόδοση της φωτοσύνθεσης 

παρεμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, για παράδειγμα όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος 

Εικόνα 2.4 . 
Διαβαθμισμένοι 
υαλοσωλήνες 
για τη μέτρηση 
PCV. 
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οξειδωμένος δέκτης ηλεκτρονίων σε κάποιο σημείο στην πορεία της ηλεκτρονιακής 

μεταφοράς. Όταν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός , μετά από την προσαρμογή του στο 

σκοτάδι, δεχτεί έντονο φωτισμό, 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) (Εικόνα 2.6).  

Οι μετρήσεις του επαγωγικού φθορισμού 

έγιναν με τη φορητή συσκευή Plant 

Efficiency Analyser (Handy PEA 

Hansatech Instruments) (Εικόνα 2.5) 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 απευθείας στα μπουκαλάκια χωρίς να διαταραχθεί 

το κλειστό σύστημα , τα οποία προτού διεγερθούν είχαν παραμείνει στο σκοτάδι για 5 

min, προκειμένου να «αδειάσουν» τα φωτοσυνθετικά κέντρα αντίδρασης από 

ηλεκτρόνια. Από τις μετρήσεις υπολογίστηκε ο λόγος Fv/Fm, που συνδέεται άμεσα με 

τη φωτοσυνθετική απόδοση (Strasser & Strasser 1995). Επίσης με εφαρμογή του JIP-

TEST για τιμές φθορισμού, που αντιστοιχούν σε καθορισμένα στάδια [J, I και P] 

(Εικόνα 2.6) υπολογίστηκαν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του φωτοσυνθετικού 

μηχανισμού: o λόγος ABS/RC, που συνδέεται με το μέγεθος της 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 το PIABS που εκφράζει τις επιδόσεις 

ανά απορροφώμενη ενέργεια  (Πίνακας 2). 

 

Εικόνα 2.5. 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). Η μελέτη της 

κατάστασης ισορροπίας έγινε με τη βοήθεια πάλι του επαγωγικού φθορισμού 

χρησιμοποιώντας κατάλληλο πρωτόκολλο στο Handy-PEA που επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της λειτουργικής κβαντικής απόδοσης του PSII (ΦPSII). Το δείγμα 

διεγειρόταν με 12 παλμούς κορεσμένου φωτός   (3000 μmol m-2 s-1) διάρκειας ενός 

δευτερολέπτου ο καθένας. Το διάστημα που μεσολαβούσε ανάμεσα στους παλμούς 

είναι 40 s. Για τους πρώτους οχτώ παλμούς υπήρχε ταυτόχρονα διαρκές ακτινικό φως 

εντάσεως 500 μmol m-2 s-1 . 

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 
Παράμετροι JIP-test  
Fo Ελάχιστη τιμή φθορισμού, που αντιστοιχεί σε «ανοιχτά» 

κέντρα (open PSII RCs, t = 0) 

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

Calvin

H2O      Z ATP

O

I

D

P

M

TΈν
τα

ση
φθ

ορ
ισμ

ού

h.ν

Fm
Fv

Fo

Fv/Fm: Φωτοσυνθετική απόδοση

Εικόνα 2.6. Τυπική καμπύλη επαγωγικού φθορισμού 
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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 = (ΔV/Δt)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), 
ομαλοποιημένο 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) Διαχεόμενη ενέργεια ανά κέντρο 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 

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  
DIo/CSo = (ABS/CSo) – (TRo/CSo) Διαχεόμενη ενέργεια ανά περιοχή διέγερσης 
Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης  
RC/CSo Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης 
Δείκτες 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) Δείκτης λειτουργικότητας 
Ικανότητα παραγωγής έργου  
DFABS = log(PIABS) Εκτιμώμενη παραγωγή έργου ανά απορροφώμενη ενέργεια 
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2.5. Εκχύλιση Πρωτεϊνών – Ποσοτική Ανάλυση Πρωτεϊνών –

Ηλεκτροφορητικός Διαχωρισμός  

Για την εκχύλιση ολικών πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε φυγοκέντρηση των 

καλλιεργειών για 5 min στα 1500 g και τοποθετήθηκαν στο λυοφιλοποιητή 

(Speedvac) για να αφαιρεθεί κάθε ίχνος υγρασίας.  Τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν με 

υγρό άζωτο ώστε να επιτευχθεί η ρήξη των κυττάρων και έπειτα προστέθηκε η 

απαιτούμενη από το διάλυμα Α ποσότητα (Α: 1 mL διαλύματος Α για κάθε 500 μL 

PCV) [200 mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA, 200 mM NaCl, 200 mM MgCl2, 0,5 

mM PMSF, 5 mM DDT, 10 μΜ Leupeptin, 10% (v/v) γλυκερόλη, 0,25% Triton X-

100 και ελάχιστη ποσότητα PVPP για τη δέσμευση των φαινολικών ενώσεων]. Όλα 

τα παραπάνω διαλύονται σε νερό με εξαίρεση το PMSF, που διαλύεται σε αιθανόλη. 

Τα δείγματα αφού επαναδιαλυθούν στην απαιτούμενη ποσότητα του διαλύματος Α, 

αφήνονται overnight στους 4οC. Στη συνέχεια φυγοκεντρούνται για 30 min στα 

18000g σε θερμοκρασία 4οC και γίνεται συλλογή του υπερκείμενου.  

Για την ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνών, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

Lowry et al. (1951). Συγκεκριμένα, 10 μL πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 

κατακρημνίσθηκαν με την προσθήκη ίσου όγκου 20% (v/v) TCA και την παραμονή 

των δειγμάτων στους 4οC για τουλάχιστον 30 min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση για 10 

min στα 17000 g, απόρριψη του υπερκειμένου και επαναδιαλυτοποίηση του ιζήματος 

με προσθήκη 100 μL διαλύματος Α (Α: 10 g 

Na2CO3, 0,1 g K-Na Tartrate, 2 g NaOH 

ανά 500 mL νερού). Στη συνέχεια, 

προστέθηκαν 1 ml διαλύματος Γ [10 mL A 

και 0,2 mL B (0,5 g CuSO4.5H2O ανά 100 

mL  νερού)] και γίνεται επώαση για 10 min. 

Κατόπιν, προστέθηκαν 100 μL διαλύματος Δ 

το οποίο περιείχε το αντιδραστήριο 

φαινόλης Folin Ciocalteu (Merck, 

Darmstadt, Germany) αραιωμένo 1:1 (v/v) 

με dH2O. Τα δείγματα επωάστηκαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 30 min και 

φωτομετρήθηκαν στα 625 nm. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την οπτική πυκνότητα 

ποσοτικοποιήθηκαν, βάσει πρότυπης καμπύλης κατασκευασμένης με bovine serum 

Εικόνα 2.7. Συσκευή 
Ηλεκτροφόρησης. 
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albumin (BSA). Ως αρνητικό πείραμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα χωρίς 

πρωτεΐνες.  

H σχετική συγκέντρωση των πρωτεϊνών επιβεβαιώθηκε με χρώση 

πηκτώματος SDS-PAGE (Polyacrylamide Gel Electrophoresis) με Coomasie brilliant 

blue R-250. Οι πρωτεΐνες αναμίχθηκαν με sample buffer, σε αναλογία 1:6 αντίστοιχα, 

(sample buffer: 25 mL από 20% (v/v) SDS, 13 mL Tris/HCl 1M pH 6,8, 0,24 g 

bromphenol blue και συμπληρώνεται με γλυκερόλη μέχρι τα 50 mL) στο οποίο έχει 

προστεθεί η απαιτούμενη ποσότητα σε μερκαπτοαιθανόλη λίγο πριν τη χρήση του (7 

μL μερκαπτοαιθανόλη για κάθε mL sample buffer) (Mattoo et al. 1981). Ακολούθως 

τα δείγματα βράζονται για 5 min, ενώ μετά τοποθετούνται απευθείας σε πάγο. 

Πήκτωμα 10% ακρυλαμίδης φορτώθηκε σύμφωνα με την προσδιορισμένη 

συγκέντρωση πρωτεϊνών μέσω της μεθόδου Lowry, ώστε για όλα τα δείγματα να 

φορτωθεί θεωρητικά ίση ποσότητα πρωτεΐνης. Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση (Εικόνα 

2.7) σε πεδίο 80 mV για την πηκτή συγκέντρωσης [stacking gel 4% - 4,5 mL dH2O, 

1,85 mL upper tris (6,06 g Trisma base pH 6,8 με πυκνό ΗCl), 1 mL Acrylamide:Bis 

(58,4 g acrylamide και 1,6 g bis σε 200 mL dH2O), 26 μL ammonium persulfate 10% 

(v/v), 11 μL TEMED] και 120 mV για την πηκτή διαχωρισμού [resolving gel 10% - 

5,9 mL dH2O, 3,75 mL lower tris (36,3 g Trisma base pH 8,8 με πυκνό ΗCl), 5 mL 

Acrylamide:Bis (58,4 g acrylamide και 1,6 g bis σε 200 mL dH2O), 0,29 mL 

γλυκερόλη 50% (v/v), 64 μL ammonium persulfate 10% (v/v), 5 μL TEMED] . Η 

πηκτή, μετά τη λήξη της ηλεκτροφόρησης, τοποθετήθηκε σε διάλυμα Coomasie 

brilliant blue R-250 (διάλυμα 50 % μεθανόλης, 10 % οξικό οξύ, 40% dH2O και 2,5g 

Coomasie brilliant blue R-250) με ήπια ανάδευση σε θερμοκρασία δωματίου για 

περίπου 20 min και ακολούθησε αποχρωματισμός με διάλυμα 50% (v/v) μεθανόλης, 

10% οξικού οξέος και 40% dH2O (v/v). Το πήκτωμα ξεπλύθηκε με dH2O και 

φωτογραφήθηκε με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή κάνοντας χρήση του λογισμικού 

Kodak Digital Science v1.9. 

2.6. Ανοσοαποτύπωση – Western Blots των Πρωτεϊνών 

Τα εκχυλίσματα ολικών πρωτεϊνών διαχωρίστηκαν με 10% SDS-PAGE, όπως 

ακριβώς περιγράφηκε παραπάνω για τις PsaA και HydA, ενώ για την D1 πρωτεΐνη   

χρησιμοποιήθηκε 13% SDS-PAGE (3,5mL dH2O, 3,75mL lower tris, 6,5mL 
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Acryl:Bis, 1,2mL γλυκερόλη, 58μL APS, 5μL TEMED). Μετά το τέλος της 

ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες μεταφέρθηκαν ηλεκροφορητικά (western blot) σε 

μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Porablot, 0,45 μm, Machelrey-Nagel 

GmbH&Co.KG.Duren). To διάλυμα μεταφοράς περιείχε 3 g Trisma base και 14,4 g 

γλυκίνης ανά λίτρο dH2O. H μεταφορά έγινε στα 80V για 1 h. 

Τα αντισώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν εναντίον της πρωτεΐνης 

PSaA, που εδράζει στο κέντρο αντίδρασης του PSI (Agrisera), της πρωτεΐνης D1, που 

εδράζει στο κέντρο αντίδρασης του PSII (Agrisera), και της υδρογενάσης HydA 

(Agrisera), το ένζυμο που συνθέτει μοριακό υδρογόνο στο χλωροπλάστη. Τα 

αντισώματα χρησιμοποιήθηκαν στην καταλληλότερη για την κάθε περίπτωση 

αραίωση, η οποία βρέθηκε μετά από προκαταρκτικές δοκιμές του εκάστοτε 

αντισώματος σε διάφορες αραιώσεις. 

Για την πραγματοποίηση των western blots ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της 

Agrisera σύμφωνα με το οποίο οι μεμβράνες αρχικά βρέχονται για 10 min σε PBS (8g 

NaCl, 0,2g KH2PO4, 1,15g Na2HPO4, 0,2g KCl, pH 7,4 με HCl σε 1 λίτρο dH2O). 

Ακολουθεί blocking για 1h με 4% σκόνη γάλακτος σε PBS-T (διάλυμα PBS με 0,05% 

Tween 20) και πλυσίματα 2x10 min σε PBS-T και 2x5 min με PBS, πριν γίνει 

επώαση στο αντίσωμα για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Επαναλαμβάνεται το 

στάδιο με τα πλυσίματα (2x10 min PBS-T και 2x5 min με PBS) πριν την ωριαία 

επώαση στο αντι-αντίσωμα. Ακολουθούν πλυσίματα 2x10 min PBS-T και 2x5 min με 

PBS, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπιδράσεις του Tween με τα διαλύματα 

ECL- τα οποία προστίθενται ακολούθως, αφού στεγνώσει ελαφρά η μεμβράνη- που 

θα προκαλούσαν έντονο background στην εμφάνιση του φιλμ, που θα ακολουθήσει. 

Οι πρωτεϊνικές ζώνες που προέκυψαν από το western των PSaA, HydA και 

D1 ποσοτικοποιήθηκαν με image J και εκφράστηκαν ως ποσοστό συγκριτικά με την 

ένταση της ζώνης του μάρτυρα.  
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Εικόνα 2.8. Αέριος Χρωματογράφος 
Θερμικής Αγωγιμότητας GC-TCD  

2.7.  Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Υδρογόνου (H2) και Οξυγόνου (Ο2) με 

Αέρια Χρωματογραφία Θερμικής Αγωγιμότητας (GC-TCD) 

Για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του οξυγόνου και του παραγόμενου 

υδρογόνου  χρησιμοποιήθηκε Αέρια Χρωματογραφία Θερμικής Αγωγιμότητας GC-

TCD (Shimadzu GC 2010 Plus, Kyoto, 

Japan – Εικόνα 2.8), με φέρον αέριο Αργό 

(5bar Πίεση - 23.5 ml min-1). 1mL αέριου 

δείγματος εγχεόταν στην GC-TCD μέσω 

αυτόματου δειγματολήπτη, όπου και ο 

διαχωρισμός του Η2 και του O2 γινόταν με 

βάση τη θερμική αγωγιμότητα των αερίων. 

Η θερμική αγωγικόμητα του Αργού είναι 

0.0001772 W cmK-1, του Οξυγόνου 

0.0002674 W cmK-1 και του Υδρογόνου 

0.001815 W cmK-1. Για το διαχωρισμό χρησιμοποιήθηκε μια τριχοειδής στήλη 

μήκους 30m, διαμέτρου 0,53mm και πάχους 20μm (Vici Metronics MC 

Poulsbo,USA) με τη θερμοκρασία του φούρνου στους 120 οC. Η θερμοκρασία του 

TCD ανιχνευτή ήταν 200οC και του σημείου εισόδου της ένεσης ήταν 180οC. H 

ποσοτικοποίηση των Η2 και Ο2 έγινε χρησιμοποιώντας καμπύλη αναφοράς για 

γνωστές ποσότητες των αερίων.  

2.8. Ποσοτικοποίηση γλυκόζης 

Για την ποσοτικοποίηση της γλυκόζης χρησιμοποιήθηκε ο μετρητής 

σακχάρου Ascensia CONTOUR. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 1500g για 5min 

και η ποσοτικοποίηση έγινε στο υγρό μέσο της καλλιέργειας.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σε προηγούμενες ερευνητικές εργασίες που διεξάχθηκαν στο εργαστήριο 

Βιοχημείας Φυτών και Φωτοβιολογίας μελετήθηκε η παραγωγή υδρογόνου από το 

μονοκύτταρο χλωροφύκος Scenedesmus obliquus σε ελλείψεις διαφορετικών 

στοιχείων από το θρεπτικό μέσο. Το στοιχείο η έλλειψη του οποίου οδήγησε στη 

μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου αποδείχθηκε το κάλιο. Στην παρούσα εργασία 

μελετήθηκε η παραγωγή υδρογόνου σε έλλειψη καλίου σε διαφορετικές συνθήκες 

ανάπτυξης που αφορούν την ένταση φωτισμού, την αρχική κυτταρική συγκέντρωση, 

την αρχική συγκέντρωση γλυκόζης, τον όγκος υγρής καλλιέργειας και την παρουσία 

συνεχής μηχανικής ανάδευση. Οι καθορισμένες συνθήκες ανάπτυξης ήταν 50 mL 

υγρής καλλιέργειας με αρχική κυτταρική συγκέντρωση 1μL PCV/mL και προσθήκη 

5g/L γλυκόζης σε ένταση φωτισμού 100 μmol m-2 s-1 σε ερμητικά κλειστά 

μπουκαλάκια συνολικού όγκου 125mL. Σε κάθε πείραμα διαφοροποιούταν ένας μόνο 

παράγοντας ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν σταθεροί. Για να επιτευχθεί η έλλειψη 

καλίου (-Κ) η αρχική καλλιέργεια φυγοκεντρήθηκε (KUBOTA 5800, σε 1300 g για 2 

λεπτά σε ρότορα RS-720) και τα κύτταρα επαναιωρήθηκαν στο νέο θρεπτικό μέσο. 

Σε κάθε πείραμα ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε καλλιέργεια ανεπτυγμένη σε πλήρες 

θρεπτικό μέσο. Για να αποφευχθούν τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ του μάρτυρα και 

του χειρισμού σε έλλειψη καλίου λόγο της φυγοκέντρισης των κυττάρων, για τον 

μάρτυρα χρησιμοποιήθηκε η ίδια διαδικασία: αρχική καλλιέργεια φυγοκεντρήθηκε, 

στις ίδιες συνθήκες, και τα κύτταρα επαναιωρήθηκαν σε νέο θρεπτικό μέσο (πλήρες). 

3.1 Παραγωγή υδρογόνου από το χλωροφύκος Scenedesmus obliquus 

σε συνθήκες έλλειψης διαφορετικών στοιχείων 

Αναπτύχθηκαν αρχικές καλλιέργειες σε πλήρες θρεπτικό μέσο για εφτά 

ημέρες, όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μεθόδους (2.2), με σκοπό  να περιοριστεί 

η διαθεσιμότητα των στοιχείων στο θρεπτικό μέσο έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως 

εμβόλιο για τα πειράματα έλλειψης των διαφόρων θρεπτικών. Σε κάθε πείραμα 

υπήρχε έλλειψη ενός μόνο στοιχείου στο θρεπτικό μέσο (ασβέστιο-Ca, χλώριο-Cl, 

κάλιο-K, άζωτο-N, μαγνήσιο-Mg, θείο-S, φώσφορος-P, σίδηρος-Fe, μαγγάνιο-Mn, 

ψευδάργυρος-Zn, χαλκός-Cu, νάτριο-Na). Σε περίπτωση που η έλλειψη ενός από 

αυτά τα στοιχεία συνοδευόταν από ταυτόχρονη ανεπιθύμητη έλλειψη ενός άλλου 
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Πίνακας 3.1.  Πλήρες θρεπτικό μέσο (control) και θρεπτικό με ελλείψεις στοιχείων. Σημειώνεται η παρουσία (+) και απουσία 
(-) κάθε στοιχείου στο θρεπτικό μέσο. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου άλατος, το άλας αυτό σημειώνεται στο 
κατάλληλο κελί. Οι ελλείψεις που δοκιμάστηκαν ήταν: (-Ca) έλλειψη ασβεστίου, (-Cl) έλλειψη χλωρίου, (-K) έλλειψη καλίου, 
(-Ν) έλλειψη αζώτου, (-Mg) έλλειψη μαγνησίου, (-S) έλλειψη θείου, (-P) έλλειψη φωσφόρου, (-Fe) έλλειψη σιδήρου, (-Mn) 
έλλειψη μαγγανίου, (-Zn) έλλειψη ψευδαργύρου, (-Cu) έλλειψη χαλκού, (-Na) έλλειψη νατρίου. 

 

στοιχείου το στοιχείο αυτό προστίθετο στο θρεπτικό μέσο σε διαφορετικό άλας στην 

κατάλληλη συγκέντρωση (Πίνακας 3.1 ). 

 

 

Η κινητική παραγωγής υδρογόνου των ελλείψεων που είχαν χαμηλότερη 

παραγωγή από τον μάρτυρα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1 . 

 

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

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

ΚNΟ3 + + + NaNO3 KCl + + + + + + + + 

MgSO4.7H2O + + + + + - MgCl2 + + + + + + 

NaCl + + NaNO3 + + + + + + + + + - 

Na2HPO4.2H2O + + + + + + + - + + + + K2HPO4.2H2O 

NaH2PO4.1H2O + + + + + + + - + + + + KH2PO4.1H2O 

Η3ΒΟ3 + + + + + + + + + + + + + 

MnCl2.4H2O + + MnSO4 + + + + + + - + + + 

ZnSO4.7H2O + + + + + + ZnCl2 + + + - + + 

CuSO4.5H2O + + + + + + CuCl2 + + + + - + 

ΜοΟ3 + + + + + + + + + + + + + 

Fe2(SO4)3.1H2O + + + + + + - + - + + + + 

Fe(III) citrate + + + + + + + + - + + + + 
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Εικόνα 3.1 . Κινητική παραγωγής υδρογόνου ελλείψεων (-N, -Fe, -Na)  με μικρότερη παραγωγή 

υδρογόνου από το μάρτυρα (control). 

Η κινητική παραγωγής υδρογόνου των ελλείψεων που είχαν παρόμοια 

παραγωγή με τον μάρτυρα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.2 . 

 

Εικόνα 3.2 . Κινητική παραγωγής υδρογόνου ελλείψεων (-Ca, -P, -Zn)  με παρόμοια παραγωγή 

υδρογόνου με το μάρτυρα (control). 
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Η κινητική παραγωγής υδρογόνου των ελλείψεων που είχαν μεγαλύτερη 

παραγωγή από τον μάρτυρα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.3. 

 

Εικόνα 3.3. Κινητική παραγωγής υδρογόνου ελλείψεων (-Cl, -K, -Mg, -S, -Mn, -Cu )  με 

μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου από το μάρτυρα (control). 

Μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου σε σχέση με το μάρτυρα παρατηρήθηκε 

στην έλλειψη καλίου (-Κ), την έλλειψη χαλκού (-Cu), την έλλειψη μαγνησίου (-Mg), 

την έλλειψη θείου (-S), την έλλειψη χλωρίου (-Cl) και την έλλειψη μαγγανίου (-Mn) 

(Εικόνα 3.3). Μικρότερη παραγωγή υδρογόνου σε σχέση με το μάρτυρα 

παρατηρήθηκε στις ελλείψεις σιδήρου (-Fe), νατρίου (-Na) και στην έλλειψη αζώτου 

(-Ν) (Εικόνα 3.1). Οι υπόλοιπες ελλείψεις στοιχείων [ψευδάργυρος (-Zn), ασβέστιο (-

Ca) και φώσφορος (-P)] δεν επηρέασαν την παραγωγή υδρογόνου , η οποία 

κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τον μάρτυρα (Εικόνα 3.2). 

Η έλλειψη καλίου οδήγησε στη μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου κάτω από 

τις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του 

πειράματος η έλλειψη καλίου οδήγησε σε 170% μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου σε 

σχέση με το μάρτυρα και σε 75% μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου σε σύγκριση με 

την έλλειψη θείου, ενώ την όγδοη ημέρα η διαφορά ήταν 130% σε σχέση με το 

μάρτυρα και 110% σε σχέση με την έλλειψη θείου. Η έλλειψη θείου χρησιμοποιείται 

ως μέτρο σύγκρισης εφόσον αποτελεί την πιο γνωστή έλλειψη στοιχείου στη 

βιβλιογραφία για αυξημένη παραγωγή υδρογόνου από το μονοκύτταρο μικροφύκος 
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Chlamydomonas reinhardtii (Melis et al. 2000; Melis & Happe 2001; Melis & Happe 

2004). 

3.2 Η επίδραση της συγκέντρωσης του καλίου και του θείου 

στο θρεπτικό μέσο στη φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου 

Προετοιμάστηκαν έξι διαφορετικά θρεπτικά μέσα ως προς τη συγκέντρωση 

τους σε κάλιο. Το αρχικό θρεπτικό μέσο περιείχε τη βέλτιστη συγκέντρωση καλίου 

(control) ενώ στα υπόλοιπα θρεπτικά η συγκέντρωση του καλίου μειωνόταν σταδιακά 

(50%, 25%, 10% και 1% της βέλτιστης συγκέντρωσης) έως την πλήρη έλλειψη του (-

Κ) (Εικόνα 3.4). Τα αποτελέσματα αφορούν την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του 

πειράματος.  Για να επιτευχθεί η έλλειψη καλίου (-Κ) η αρχική καλλιέργεια 

φυγοκεντρήθηκε στα 1300 g για 2 λεπτά και τα κύτταρα επαναιωρήθηκαν στο νέο 

θρεπτικό μέσο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς το 

εκάστοτε PCV της καλλιέργειας. 

 

Εικόνα 3.4.  Επίδραση της συγκέντρωσης του καλίου στο θρεπτικό μέσο [από τη βέλτιστη 

(control) έως την πλήρη έλλειψη] στην παραγωγή υδρογόνου. 

Είναι φανερό πως όσο μικρότερη η συγκέντρωση καλίου στο θρεπτικό μέσο 

τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή υδρογόνου. Η μέγιστη παραγωγή Η2 παρατηρήθηκε σε 

συνθήκες πλήρους έλλειψης καλίου (1,9mL H2/μL PCV). 
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Εφόσον η έλλειψη θείου είναι η πλέον γνωστή στέρηση στοιχείου στην 

βιβλιογραφία που επάγει την παραγωγή υδρογόνου προετοιμάστηκαν επίσης έξι 

διαφορετικά θρεπτικά μέσα ως προς τη συγκέντρωση τους σε θείο. Το αρχικό 

θρεπτικό μέσο περιείχε τη βέλτιστη συγκέντρωση θείου (control) ενώ στα υπόλοιπα 

θρεπτικά η συγκέντρωση του θείου μειωνόταν σταδιακά (50%, 25%, 10% και 1% της 

βέλτιστης συγκέντρωσης) έως την πλήρη έλλειψη του (-S) (Εικόνα 3.5 ). Τα 

αποτελέσματα αφορούν την τρίτη, την τέταρτη και την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του 

πειράματος.  Για να επιτευχθεί η πλήρης έλλειψη θείου (-S) η αρχική καλλιέργεια 

φυγοκεντρήθηκε στις συνθήκες που προαναφέρθηκαν και τα κύτταρα 

επαναιωρήθηκαν στο νέο θρεπτικό μέσο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

κανονικοποιημένα ως προς το εκάστοτε PCV. 

 
Εικόνα 3.5 Επίδραση της συγκέντρωσης του θείου στο θρεπτικό μέσο [από βέλτιστη (control) 

έως την πλήρη έλλειψη] στην παραγωγή υδρογόνου. 

 

Την τρίτη ημέρα η μερική έλλειψη θείου οδήγησε σε μεγαλύτερη παραγωγή 

υδρογόνου σε σχέση με το μάρτυρα. Συγκεκριμένα η συγκέντρωση θείου 50% 

οδήγησε σε 41% αύξηση στην παραγωγή υδρογόνου από το χλωροφύκος 

Scenedesmus obliquus σε σχέση με το μάρτυρα (50% θείο: 0,61 mL H2/μL PCV, 

control: 0,43 mL H2/μL PCV), ενώ οι συγκεντρώσεις 25% και 10% οδήγησαν σε 

24% και 6% αύξηση αντίστοιχα σε σύγκριση με το μάρτυρα, ενώ η συγκέντρωση 1% 

και η πλήρης έλλειψη θείου από το θρεπτικό μέσο οδήγησαν σε μηδενική παραγωγή 
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υδρογόνου. Την τέταρτη ημέρα η διαφορά στην παραγωγή υδρογόνου μεταξύ της 

συγκέντρωσης  θείου 50% και του μάρτυρα μειώθηκε περίπου στο 8% (50% θείο: 

0,84 mL H2/μL PCV, control: 0,78 mL H2/μL PCV) ενώ όλες οι υπόλοιπες 

συγκεντρώσεις θείου είχαν χαμηλότερη παραγωγή υδρογόνου από το μάρτυρα. Την 

πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος όλες οι συγκεντρώσεις θείου παρουσίασαν 

χαμηλότερη παραγωγή υδρογόνου από τον μάρτυρα (50% θείο: 0,87 mL H2/μL PCV, 

control: 0,97 mL H2/μL PCV) γεγονός που υποδηλώνει πως η έλλειψη θείου στο 

χλωροφύκος S. obliquus ύστερα από τις πρώτες τρεις ημέρες επηρεάζει γενικά τη  

λειτουργία των κυττάρων (Εικόνα 3.5). Η μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου λοιπόν 

παρατηρείται σε μερική στέρηση θείου (0,87mL H2/μL PCV σε συγκέντρωση θείου 

50% την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος) ενώ σε πλήρη έλλειψη τα 

κύτταρα δεν παρήγαγαν καθόλου υδρογόνο.  Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με 

εκείνα των Winkler et al. (2002), όπου το χλωροφύκος S. obliquus σε συνθήκες 

στέρησης θείου δεν παρήγαγε υδρογόνο, και των Melis & Happe (2001) , όπου η 

παραγωγή υδρογόνου σε κύτταρα του χλωροφύκους Chlamydomonas reinhardtii 

ανεπτυγμένα σε συνθήκες έλλειψης θείου διατηρείται έως τις 70 ώρες και από εκεί 

και ύστερα αρχίζει να μειώνεται. 

3.3 Μπορεί το Na να αντικαταστήσει την επίδραση του Κ; 

Στους χειρισμούς με έλλειψη καλίου το νιτρικό άλας KNO3 , το οποίο 

αποτελεί την πηγή καλίου στο θρεπτικό μέσο, αντικαταστάθηκε με το άλας NaNO3 

στην κατάλληλη συγκέντρωση (Πίνακας 2.1).  Το νάτριο σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να αντικαταστήσει τη δράση του καλίου στα κύτταρα και αντίστροφα 

(Gattward et al. 2012). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το νάτριο θα μπορούσε να 

αντικαταστήσει τη δράση του καλίου και στην επαγωγή της παραγωγή Η2, κύτταρα 

Scenedesmus obliquus φυγοκεντρήθηκαν και επαναιωρήθηκαν  σε θρεπτικό με 

έλλειψη νατρίου (τα άλατα NaH2PO4*1H2O και Na2HPO4*2H2O  

αντικαταστάθηκαν στις κατάλληλες συγκεντρώσεις από τα άλατα KH2PO4*1H2O 

και K2HPO4*2H2O αντίστοιχα) όπου καλλιεργήθηκαν για πέντε ημέρες. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται κανονικοποιημένα ως προς το εκάστοτε PCV (Εικόνα 

3.6). 



Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Βιολογίας 
 

40 
 

 

Εικόνα 3.6. Παραγωγή υδρογόνου σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) και νατρίου (-Na), σε σχέση 

με τον μάρτυρα (control), την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος. 

  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του παραγόμενου υδρογόνου 

υποδεικνύουν ότι η έλλειψη καλίου (-Κ) και η έλλειψη νατρίου (-Na) έχουν 

διαφορετική επίδραση στην παραγωγή υδρογόνου (Εικόνα 3.6). Η έλλειψη νατρίου 

είχε ως αποτέλεσμα μικρότερη παραγωγή υδρογόνου σε σχέση με τον μάρτυρα 

(βέλτιστη συγκέντρωση νατρίου και καλίου), ενώ η έλλειψη καλίου είχε ως 

αποτέλεσμα την μέγιστη παραγωγή Η2 (Εικόνα 3.6). Όπως φαίνεται η αύξηση στην 

παραγωγή Η2 οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη του καλίου. Επομένως η 

επίδραση της έλλειψης του καλίου στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί από το νάτριο. 

3.4 Η επίδραση της έντασης του φωτός στην παραγωγή υδρογόνου 

Η επίδραση της έντασης της φωτονιακής ακτινοβολίας μελετήθηκε σε 

τέσσερις διαφορετικές εντάσεις φωτισμού: 

1. 0 μmol m-2 s-1  (dark) 

2. 50 μmol m-2 s-1  (low light) 

3. 100 μmol m-2 s-1  (medium light) 

4. 250 μmol m-2 s-1  (high light) 
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Σε κάθε ένταση φωτισμού μετρήθηκε η παραγωγή Η2 σε κύτταρα που 

καλλιεργήθηκαν σε πλήρες θρεπτικό (control) και σε κύτταρα που καλλιεργήθηκαν 

σε πλήρη έλλειψη καλίου (-Κ) έως και την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος.  

Σε απόλυτο σκοτάδι (dark) η παραγωγή υδρογόνου ξεκινά από την πρώτη 

κιόλας ημέρα (Εικόνα 3.7). Έπειτα από τις πρώτες 24 ώρες οι τιμές του υδρογόνου 

παραμένουν σταθερές σε χαμηλά επίπεδα και χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαφορά 

μεταξύ των χειρισμών. 

 

Εικόνα 3.7 . Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου (control) 

και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) σε ένταση φωτισμού 0 μmol m-2 s-1  . 

Σε ένταση φωτισμού 50μmol m-2 s-1 η παραγωγή υδρογόνου ξεκινά μετά τη 

δεύτερη ημέρα ενώ η μέγιστη τιμή παρατηρείται την πέμπτη ημέρα τόσο για τον 

μάρτυρα όσο και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (Εικόνα 3.8). Η μέγιστη τιμή του 

παραγόμενου υδρογόνου για το μάρτυρα φτάνει τα 0,6 mL/μL PCV ενώ στην 

έλλειψη καλίου αγγίζει τα 1,45 mL/μL PCV (Εικόνα 3.8). 
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Εικόνα 3.8. Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου (control) και 

σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) σε ένταση φωτισμού 50 μmol m-2 s-1  . 

Η μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου παρατηρήθηκε σε ένταση φωτισμού 100 

μmol m-2 s-1, όπου ο μάρτυρας έφτασε την πέμπτη ημέρα τα 0,97 mL H2/μL PCV και 

η έλλειψη καλίου έφτασε τα 1,87 mL H2/μL PCV. Η παραγωγή  υδρογόνου φαίνεται 

και εδώ να ξεκινά μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας και συνεχίζει να αυξάνεται έως 

και την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος (Εικόνα 3.9).  

 

Εικόνα 3.9. Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου (control) και 

σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) σε ένταση φωτισμού 100 μmol m-2 s-1. 
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Σε ένταση φωτισμού 250 μmol m-2 s-1 η παραγωγή υδρογόνου ξεκινά μετά την 

δεύτερη ημέρα δεν φτάνει όμως τα επίπεδα παραγωγής σε ένταση φωτισμού 100 

μmol m-2 s-1. Συγκεκριμένα το υδρογόνο στον μάρτυρα αυξάνεται έως τα 0,19 mL/μL 

PCV έως την τέταρτη ημέρα και μετά παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Η 

παραγωγή υδρογόνου σε έλλειψη καλίου είναι και σε αυτήν την ένταση φωτισμού 

μεγαλύτερη από τον μάρτυρα, η μέγιστη τιμή της όμως δεν ξεπερνάει το 1 mL H2/μL 

PCV (Εικόνα 3.10). 

 

Εικόνα 3.10. Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε συνθήκες πλήρους θρεπτικού μέσου (control) 

και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) σε ένταση φωτισμού 250 μmol m-2 s-1 . 

Η παραγωγή υδρογόνου σε απόλυτο σκοτάδι, η οποία βασίζεται στο μονοπάτι 

της φωτοανεξάρτητης ζύμωσης, δεν παρουσιάζει καμία διαφοροποίηση μεταξύ του 

μάρτυρα (control) και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (-Κ) (Εικόνα 3.7). Αντιθέτως σε 

όλες τις υπόλοιπες εντάσεις φωτισμού η διαφορά μεταξύ του μάρτυρα και του 

χειρισμού σε έλλειψη καλίου είναι σημαντική με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην  

παραγωγή υδρογόνου να παρατηρείται σε ένταση φωτισμού 100 μmol m-2 s-1, όπου 

σε έλλειψη καλίου παράγονται  0,9 mL H2 /μL PCV περισσότερο σε σχέση με το 

μάρτυρα. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η παραγωγή υδρογόνου 

ρυθμίζεται από το φως και πως η έλλειψη καλίου προκαλεί αλλαγές στην παραγωγή 

υδρογόνου, οι οποίες επάγονται μόνο σε συνθήκες. 

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση της έλλειψης καλίου στο φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό για την ένταση φωτισμού 100 μmol m-2 s-1, καθώς αποδείχθηκε η 
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ευνοϊκότερη για την παραγωγή υδρογόνου.  Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 

επαγωγικού φθορισμού ύστερα από τις πρώτες 24 ώρες διεξαγωγής του πειράματος 

και ακολούθησε επεξεργασία των αποτελεσμάτων αυτών με το JIP-test. 

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν καθαρά πως οι παράμετροι του JIP-test όπως η 

μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση (FV/FM), το μέγεθος της λειτουργικής 

φωτοσυλλεκτικής κεραίας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης (ABS/RC), η πυκνότητα 

των ενεργών φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης (RC/CSo), η ενέργεια που 

εκλύεται ως θερμότητα ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης (DIo/RC) και το [PI(ABS)] που 

εκφράζει τις επιδόσεις ανά απορροφόμενη ενέργεια αποτελούν κατάλληλους δείκτες 

της ευαισθησίας ή ανοχής του φωτοσυνθετικού μηχανισμού κάτω από συνθήκες 

καταπόνησης. Τέτοιες καταπονήσεις είναι η έκθεση σε όζον (Navakoudis et al. 2003), 

η υψηλή UV-Β ακτινοβολία (Sfichi et al. 2004), η έκθεση σε χαμηλή θερμοκρασία 

(Sfakianaki et al. 2006), η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα 

(Papazi et al. 2008) και η υψηλή αλατότητα (Demetriou et al. 2007). Οι αλλαγές της 

μοριακής δομής και λειτουργίας του φωτοσυνθετικού μηχανισμού, όπως 

αντικατοπτρίζονται από τις προαναφερθείσες παραμέτρους, μεταξύ του χειρισμού 

μάρτυρα και του χειρισμού σε έλλειψη καλίου παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.11. 

 

Εικόνα 3.11. Αλλαγές στη μοριακή δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού σε 

καλλιέργειες σε συνθήκες έλλειψης καλίου σε σύγκριση με το μάρτυρα ύστερα από τις πρώτες 24 

ώρες. Fv/FM: μέγιστη φωτοσυνθετική ικανότητα, ABS/RC: μέγεθος της λειτουργικής 
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φωτοσυλλεκτικής κεραίας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης, RC/CSo : πυκνότητα των ενεργών 

φωτοσυνθετικών κέντρων αντίδρασης, DIo/RC: ενέργεια που εκλύεται ως θερμότητα ανά ενεργό 

κέντρο αντίδρασης, PI(ABS): επίδοση ανά απορροφόμενη ενέργεια,  ΦPSII: λειτουργική κβαντική 

απόδοση του PSII. 

Η έλλειψη καλίου οδήγησε σε απενεργοποίηση των ενεργών κέντρων του 

PSII (RC/CSo), αύξηση της λειτουργικής φωτοσυλλεκτικής κεραίας (ABS/RC), 

αύξηση της απολεσθείσας ενέργειας ως  θερμότητα (DIo/RC) και συνεπακόλουθα σε 

μείωση της μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης  (FV/FM) και της παραμέτρου 

[PI(ABS)]. Όλες αυτές οι αλλαγές αποδεικνύουν πως η έλλειψη καλίου επηρέασε το 

φωτοσύστημα ΙΙ (PSII). Μία επιπλέον απόδειξη είναι η μειωμένη τιμή της 

λειτουργικής κβαντικής απόδοσης του PSII (ΦPSII) στις καλλιέργειες σε έλλειψη 

καλίου σε σύγκριση με το μάρτυρα (Εικόνα 3.10). Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο 

ότι η μείωση του ΦPSII παρατηρείται όταν εδραιώνεται ανοξία στα κύτταρα, 

υποδεικνύοντας μία μείωση στη δεξαμενή πλαστοκινόνης (PQ pool) λόγω 

αναγωγικών μέσων στο στρώμα (Chochois et al. 2009). Στην προκειμένη περίπτωση, 

η μείωση του ΦPSII παρατηρήθηκε από τις πρώτες 24 ώρες στην έλλειψη καλίου και 

ως επακόλουθο η ανοξία εγκαθιδρύθηκε ταχύτερα στις καλλιέργειες σε έλλειψη 

καλίου από ότι στον μάρτυρα (Εικόνα 3.11).   

Για την ενδελεχή μελέτη της επίδρασης της έλλειψης του καλίου,  

πραγματοποιήθηκε ανάλυση με ανοσοαποτύπωση western των κύριων πρωτεϊνών του 

ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος Ι (PSaA), του ενεργού κέντρου του 

φωτοσυστήματος ΙΙ (D1) και της υδρογενάσης (HydA) την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής 

του πειράματος σε ένταση φωτισμού 100μmol m-2 s-1. Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν 

με την παρατηρούμενη αυξημένη παραγωγή υδρογόνου σε συνθήκες έλλειψης 

καλίου, καθώς η ένταση του σήματος της υδρογενάσης σε έλλειψη καλίου ήταν 11 

φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τον μάρτυρα (Εικόνα 3.12).  



Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τμήμα Βιολογίας 
 

46 
 

 

Εικόνα 3.12.  Western blot ανάλυση την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος: η ένταση του 

σήματος της υδρογενάσης (HydA) παρουσιάζεται ως ποσοστό του μάρτυρα (control: 100%). 

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στα αποτελέσματα της PsaA πρωτεΐνης του 

PSI. Η ένταση του σήματος ανοσοαποτύπωσης της PsaA από καλλιέργειες 

επωασμένες σε έλλειψη καλίου ήταν το 145% του μάρτυρα (Εικόνα 3.13). 

 

Εικόνα 3.13. Western blot ανάλυση την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος: η ένταση του 

σήματος της κύριας πρωτεΐνης του ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος I (PsaA) 

παρουσιάζεται ως ποσοστό του μάρτυρα (control: 100%). 
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Το ακριβώς αντίθετο παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα της κύριας πρωτεΐνης 

του ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος ΙΙ (D1). Η ένταση του σήματος της D1 για 

καλλιέργειες σε έλλειψη καλίου ήταν το 45% του μάρτυρα (Εικόνα 3.14).  

 

Εικόνα 3.14. Western blot ανάλυση την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος: η ένταση του 

σήματος της κύριας πρωτεΐνης του ενεργού κέντρου του φωτοσυστήματος II (D1) παρουσιάζεται 

ως ποσοστό του μάρτυρα (control: 100%). 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της ανοσοαποτύπωσης western 

προκύπτει το συμπέρασμα πως σε συνθήκες έλλειψης καλίου υπήρξε επιπλέον 

ενεργοποίηση του φωτοσυστήματος Ι με παράλληλη απενεργοποίηση του 

φωτοσυστήματος ΙΙ. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, καθώς και τη μείωση του ΦPSII και 

άρα την  γρήγορη εγκαθίδρυση της ανοξίας, μπορεί να δικαιολογηθεί η αυξημένη 

παραγωγή υδρογόνου που παρατηρείται σε συνθήκες έλλειψης καλίου.  

 

3.5 Η επίδραση της αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης στην 

παραγωγή υδρογόνου 

Για τη μελέτη της επίδρασης της αρχικής κυτταρικής  συγκέντρωσης της 

καλλιέργειας στην παραγωγή υδρογόνου δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικές αρχικές 

κυτταρικές συγκεντρώσεις: 
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1. 0,5 μL PCV/mL 

2. 1 μL PCV/mL (η συγκέντρωση αυτή χρησιμοποιούνταν έως τώρα σε όλα τα 

πειράματα) 

3. 2 μL PCV/mL 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.15.  

 

Εικόνα 3.15. Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε καλλιέργειες σε πλήρες θρεπτικό και σε 

θρεπτικό με έλλειψη καλίου σε διαφορετικές αρχικές κυτταρικές συγκεντρώσεις. 

Είναι φανερό πώς όσο μικρότερη είναι η αρχική κυτταρική συγκέντρωση τόσο 

μεγαλύτερη είναι η παραγωγή υδρογόνου ανά κυτταρικό όγκο. Σε αρχική κυτταρική 

συγκέντρωση ίση ή μικρότερη από 1 μL PCV/mL  η παραγωγή υδρογόνου ξεκινά 

νωρίτερα (2η ημέρα) από ότι σε αρχική κυτταρική συγκέντρωση 2 μL PCV/mL (3η 

ημέρα). Η μέγιστη τιμή υδρογόνου στις καλλιέργειες με αρχική κυτταρική 

συγκέντρωση 0,5 μL PCV/mL και 1 μL PCV/mL, τόσο για το μάρτυρα όσο και σε 

έλλειψη καλίου, φτάνει σε παρόμοια επίπεδα την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του 

πειράματος, ενώ σε κυτταρική συγκέντρωση 2 μL PCV/mL τα επίπεδα του 

παραγόμενου υδρογόνου είναι σαφώς χαμηλότερα (Εικόνα 3.15). Επιπλέον, η 

διαφορά στο παραγόμενο υδρογόνου ανάμεσα στο μάρτυρα και στο χειρισμό σε 

έλλειψη καλίου είναι μεγαλύτερη όταν η αρχική κυτταρική συγκέντρωση είναι 2 μL 

PCV/mL. Ως βέλτιστη λοιπόν αρχική κυτταρική συγκέντρωση προκύπτει κυτταρική 

συγκέντρωση ίση ή μικρότερη του 1μL PCV/ mL, η οποία χρησιμοποιούνταν έως 

τώρα στα πειράματα ως αρχική κυτταρική συγκέντρωση. 
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3.6 Η επίδραση της έλλειψης καλίου στο PSII ανεξάρτητο μονοπάτι 

παραγωγής υδρογόνου 

Μελετήθηκε η επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης της γλυκόζης στο 

θρεπτικό μέσο στην παραγωγή υδρογόνου εξετάζοντας πέντε διαφορετικές αρχικές 

συγκεντρώσεις γλυκόζης: 

1. 0 g/L  

2. 2,5 g/L 

3.  5 g/L (αυτή η συγκέντρωση χρησιμοποιούνταν έως τώρα σε όλα τα 

πειράματα) 

4. 7,5 g/L 

5. 10 g/L 

Τα αποτελέσματα του παραγόμενου υδρογόνου την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής 

του πειράματος παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.16. 

 

Εικόνα 3.16. Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων γλυκόζης στην παραγωγή υδρογόνου από 

καλλιέργειες σε πλήρες θρεπτικό (control) και  σε έλλειψη καλίου (-Κ) την πέμπτη ημέρα 

διεξαγωγής του πειράματος. 

Η απουσία γλυκόζης από το θρεπτικό μέσο οδήγησε σε μηδενική παραγωγή 

υδρογόνου καθώς κανένα από τα μονοπάτια φωτοσυνθετική παραγωγής υδρογόνου 

δεν μπορεί να λειτουργήσει απουσία οργανικής πηγής άνθρακα, η οποία είναι 

απαραίτητη για την εγκαθίδρυση της ανοξίας στο κλειστό σύστημα. Το PSII 
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εξαρτώμενο μονοπάτι παραγωγής υδρογόνου για να λειτουργήσει απαιτεί συνθήκες 

ανοξίας οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να εγκαθιδρυθούν απουσία γλυκόζης. Από την 

άλλη, το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι παραγωγής υδρογόνου απαιτεί την αναγωγή 

οργανικών υποστρωμάτων έτσι ώστε να τροφοδοτείται με ηλεκτρόνια η δεξαμενή 

πλαστοκινόνης (PQ pool) και την παράλληλη κατανάλωση του οξυγόνου μέσω της 

αναπνοής στα μιτοχόνδρια. Όπως ήταν αναμενόμενο η κατανάλωση οξυγόνου ήταν 

μεγαλύτερη παρουσία γλυκόζης από ότι απουσία γλυκόζης. Η παρουσία λοιπόν 

γλυκόζης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ανοξικών συνθηκών και πράγματι 

παρουσία γλυκόζης παράχθηκαν σημαντικές ποσότητες υδρογόνου τόσο από το 

μάρτυρα όσο και από το χειρισμό που αναπτύχθηκε σε έλλειψη καλίου. Όσο 

μεγαλύτερη η αρχική συγκέντρωση της γλυκόζης τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή 

υδρογόνου (Εικόνα 3.16). Παρόλα αυτά συγκέντρωση μεγαλύτερη των 5g/L οδήγησε 

σε σχετικά μικρή αύξηση του παραγόμενου υδρογόνου σε σύγκριση με την 

προστιθέμενη ποσότητα γλυκόζης.  

Όσον αφορά την κατανάλωση του οξυγόνου, στην Εικόνα 3.17 παρουσιάζεται 

η παραγωγή υδρογόνου και η κατανάλωση οξυγόνου από το μάρτυρα (control) και το 

χειρισμό σε έλλειψη καλίου (-Κ) έως την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος . 
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Εικόνα 3.17. Κινητική παραγωγής υδρογόνου και κατανάλωσης οξυγόνου για την αρχική 

συγκέντρωση γλυκόζης 5g/L  από καλλιέργειες σε πλήρες θρεπτικό (control) και  σε έλλειψη 

καλίου (-Κ). 

Η έλλειψη καλίου σε όλες τις συγκεντρώσεις γλυκόζης οδήγησε σε 

υψηλότερη παραγωγή υδρογόνου σε σχέση με το μάρτυρα ( Εικόνες 3.16 & 3.17). 

Μάλιστα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.17, το επίπεδο του οξυγόνου μειώθηκε 

στον μάρτυρα και σε συνθήκες έλλειψης καλίου και έως την τέταρτη ημέρα. Την 

πέμπτη ημέρα όμως ενώ στο μάρτυρα το επίπεδο του οξυγόνου έφτασε περίπου τα 

10,5 mL, σε συνθήκες έλλειψης καλίου το επίπεδο του οξυγόνου ήταν υψηλότερο. Τα 

αποτελέσματα αυτά εγείρουν το ερώτημα πώς είναι δυνατή η παραγωγή υδρογόνου 

παρουσία οξυγόνου. Από την άλλη, σε απουσία γλυκόζης το επίπεδο του οξυγόνου 

δεν μειώθηκε ούτε στον μάρτυρα ούτε σε συνθήκες έλλειψης καλίου και παρέμεινε 

κοντά στο αρχικό επίπεδο οξυγόνου (Εικόνα 3.18), γεγονός που συμβαδίζει με τη 

μηδενική παραγωγή υδρογόνου απουσία γλυκόζης (Εικόνα 3.16).  
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Εικόνα 3.18. Κινητική κατανάλωσης οξυγόνου απουσία γλυκόζης από καλλιέργειες σε πλήρες 

θρεπτικό (control) και  σε έλλειψη καλίου (-Κ). 

 

Ανεξάρτητα από την κατανάλωση του οξυγόνου, οι μεγαλύτερες τιμές 

υδρογόνου σε συνθήκες έλλειψης καλίου αποδίδονται στην αυξημένη κατανάλωση 

γλυκόζης και επακόλουθα της αναγωγής της (PSII ανεξάρτητο μονοπάτι ). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.19 και αφορούν την κατανάλωση 

γλυκόζης έως και την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος, ενώ στην Εικόνα 

3.20 παρουσιάζεται η κινητικής της αύξησης της βιομάζας .  
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Εικόνα 3.19.Κατανάλωση γλυκόζης σε διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις γλυκόζης στο 

θρεπτικό μέσο έως την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος. 

 

Εικόνα 3.20. Κινητική της αύξησης της βιομάζας σε αρχική συγκέντρωση γλυκόζης 5g/L. 

Η κατανάλωση γλυκόζης κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα τόσο στο 

μάρτυρα όσο και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (Εικόνα 3.19) όμως η αύξηση της 

βιομάζας περιορίστηκε σε συνθήκες έλλειψης καλίου σε σύγκριση με το μάρτυρα 

(Εικόνα 3.20).  
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Εικόνα 3.21. Κινητική αύξησης βιομάζας απουσία γλυκόζης (-glc). 

Η περιορισμένη αύξηση της βιομάζας σε συνθήκες έλλειψης καλίου 

παρατηρήθηκε μόνο παρουσία γλυκόζης στο θρεπτικό μέσο ενώ απουσία γλυκόζης 

τα αποτελέσματα αναστράφηκαν (Εικόνα 3.21).  

3.7 Η επίδραση του λόγου του όγκου του θρεπτικού μέσου προς την 

αέρια φάση 

Για τη μελέτη της επίδρασης του αρχικού όγκου του θρεπτικού μέσου σε ένα 

κλειστό σύστημα δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικοί αρχικοί όγκοι καλλιέργειας σε 

μπουκαλάκι συνολικού όγκου 125mL : 

1. 25 mL 

2. 50 mL (ο όγκος αυτός χρησιμοποιούνταν έως τώρα στα πειράματα) 

3. 100 mL 

Τα αποτελέσματα της παραγωγής υδρογόνου από καλλιέργειες αναπτυγμένες 

σε πλήρες θρεπτικό (control)  και σε θρεπτικό έλλειψης καλίου (-Κ) παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 3.22. 
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Εικόνα 3.22. Επίδραση διαφορετικών αρχικών όγκων καλλιέργειας σε πλήρες θρεπτικό (control) 

και σε θρεπτικό με έλλειψη καλίου (-Κ). 

Παρατηρήθηκε ότι όσο μικρότερος ο όγκος της καλλιέργειας στο ερμητικά 

κλειστό μπουκαλάκι τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή υδρογόνου εκφρασμένη ανά 

κυτταρικό όγκο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν τελείως απρόβλεπτο καθώς αναμενόταν 

ότι όσο μικρότερος ο αέριος όγκος, άρα και η ποσότητα οξυγόνου μέσα στο 

μπουκάλι, τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή υδρογόνου. Τα αποτελέσματα όμως έδειξαν 

το ακριβώς αντίθετο (Εικόνα 3.22). Επιπρόσθετα, για άλλη μια φορά, σε έλλειψη 

καλίου η παραγωγή υδρογόνου ήταν μεγαλύτερη από ότι στο μάρτυρα. Όσο όμως 

αυξανόταν ο όγκος της καλλιέργειας στο μπουκάλι τόσο μειωνόταν η διαφορά μεταξύ 

του μάρτυρα και του χειρισμού σε έλλειψη καλίου.  

3.8 Η επίδραση της μηχανικής ανάδευσης της καλλιέργειας 

Σε όλα τα προηγούμενα πειράματα δεν υπήρχε μηχανική ανάδευση της 

καλλιέργειας μέσα στο μπουκάλι παρά μόνο στιγμιαία μια φορά την ημέρα όταν 

λάμβαναν χώρα οι μετρήσεις. Μελετήθηκε λοιπόν η επίδραση της συνεχούς 

μηχανικής ανάδευσης της καλλιέργειας σε καλλιέργειες ανεπτυγμένες σε πλήρες 

θρεπτικό (control) και σε θρεπτικό έλλειψης καλίου(-K). Διαπιστώθηκε πως η 

συνεχής ανάδευσης οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή Η2 (Εικόνα 3.23). 
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Εικόνα 3.23. Κινητική παραγωγής υδρογόνου σε στατικές και συνεχώς αναδευόμενες (shaker) 

καλλιέργειες αναπτυγμένες σε πλήρες θρεπτικό (control) και σε θρεπτικό έλλειψης καλίου (-Κ). 

Σε συνεχή ανάδευση η παραγωγή υδρογόνου ήταν έως και 5,3 φορές 

μεγαλύτερη από τις στατικές καλλιέργειες (μηχανική ανάδευση μία φορά την ημέρα). 

Παρ’ όλη την αυξημένη παραγωγή υδρογόνου και στο μάρτυρα στην περίπτωση της 

συνεχούς ανάδευση σε έλλειψη καλίου το υδρογόνου που παράχθηκε ήταν για άλλη 

μια φορά μεγαλύτερη (Εικόνα 3.23). Η αυξημένη αυτή παραγωγή υδρογόνου θα 

μπορούσε να αποδοθεί στην καλύτερη επαφή των κυττάρων με το θρεπτικό μέσο και  

τη γλυκόζη, εφόσον είχε επιτευχθεί προηγουμένως η ανοξία. Μάλιστα η παραγωγή 

υδρογόνου στις καλλιέργειες με συνεχή ανάδευση φαίνεται να ξεκίνησε νωρίτερα 

τόσο στο μάρτυρα όσο και σε έλλειψη καλίου εφόσον ήδη την δεύτερη ημέρα το 

υδρογόνο ήταν σε υψηλά επίπεδα (Εικόνα 3.23), γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει 

την γρήγορη επίτευξη ανοξικών συνθηκών. Η γρήγορη επίτευξη της ανοξίας θα 

μπορούσε να ερμηνεύσει την αυξημένη παραγωγή υδρογόνου δεν εξηγεί όμως και 

την μεγαλύτερη παραγωγή σε συνθήκες καλίου σε σχέση με το μάρτυρα.  

Όσον αφορά την αύξηση της βιομάζας,  η ανάδευση λειτούργησε 

ανασταλτικά σε συνθήκες έλλειψης καλίου σε σχέση με το μάρτυρα, στον οποίο 

οδήγησε σε λίγο μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με τις στατικές συνθήκες (Εικόνα 

3.24).  
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Εικόνα 3.24. Κινητική της αύξησης της βιομάζας σε στατικές και συνεχώς αναδευόμενες (shaker) 

καλλιέργειες αναπτυγμένες σε πλήρες θρεπτικό (control) και σε θρεπτικό έλλειψης καλίου (-Κ). 

Η μεγαλύτερη κατανάλωση γλυκόζης θα μπορούσε να ερμηνεύσει την 

μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου σε έλλειψη καλίου όμως τα αποτελέσματα 

δείχνουν πως τόσο σε στατικές συνθήκες (static) όσο και σε συνεχή ανάδευση 

(shaker) η κατανάλωση γλυκόζης κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα (Εικόνα 3.25).  

 

Εικόνα 3.25. Κατανάλωση γλυκόζης σε στατικές (static) και συνεχώς αναδευόμενες (shaker) 

καλλιέργειες αναπτυγμένες σε πλήρες θρεπτικό (control) και σε θρεπτικό έλλειψης καλίου (-Κ) 

έως την πέμπτη ημέρα διεξαγωγής του πειράματος. 
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Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η έλλειψη 

καλίου έχει ιδιαίτερη επίδραση στην παραγωγή υδρογόνου από κύτταρα του 

χλωροφύκους S. obliquus σε κλειστό σύστημα. Καλλιέργειες σε πλήρη έλλειψη 

καλίου απέδωσαν την μεγαλύτερη ποσότητα υδρογόνου σε σύγκριση με καλλιέργειες 

σε πλήρες θρεπτικό (μάρτυρας) και σε θρεπτικό με μειωμένη συγκέντρωση καλίου 

(Εικόνα 3.4). Οι διαφοροποιήσεις του παραγόμενου υδρογόνου σε διαφορετικές 

συνθήκες ανάπτυξης , όπως η διαφορετική ένταση φωτισμού, η διαφορετική αρχική 

κυτταρική συγκέντρωση, η διαφορετική αρχική συγκέντρωση γλυκόζης στο θρεπτικό 

μέσο, ο διαφορετικός όγκος θρεπτικού μέσου και η παρουσία συνεχούς ανάδευσης, 

υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη καλίου επιδρά στην σύνθεση του 

υδρογόνου.  Η έλλειψη καλίου επηρεάζει την παραγωγή υδρογόνου μέσω αλλαγών 

που προκαλεί στη δομή και λειτουργία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού (Εικόνα 

3.11) και στα επίπεδα των πρωτεϊνών HydA, PsaA και D1 (Εικόνες 3.12-3.14). Η 

παραγωγή υδρογόνου υπό τέτοιες συνθήκες φαίνεται να είναι φωτοελεγχόμενη όπως 

προκύπτει και από τα αποτελέσματα παραγωγής υδρογόνου σε διαφορετικές εντάσεις 

φωτισμού (Εικόνες 3.7-3.10). Συγκριμένα ως βέλτιστη ένταση φωτισμού για την 

παραγωγή υδρογόνου αποδείχθηκαν τα 100 μmol m-2 s-1 (Εικόνα 3.9), ενώ στο 

σκοτάδι η παραγωγή υδρογόνου ήταν μηδενική (Εικόνα 3.7), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι το μονοπάτι της φωτοανεξάρτητης ζύμωσης δεν συνεισφέρει στην 

παραγωγή υδρογόνου στο χλωροφύκος S. obliquus. Από την άλλη, όσο μεγαλύτερη η 

αρχική συγκέντρωση γλυκόζης στο θρεπτικό μέσο τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή 

υδρογόνου, ενώ απουσία γλυκόζης παρατηρήθηκε μηδενική παραγωγή υδρογόνου 

(Εικόνα 3.16). Φαίνεται λοιπόν πως το παραγόμενο υδρογόνο προκύπτει από το PSII 

ανεξάρτητο μονοπάτι το οποίο απαιτεί τον καταβολισμό ενδογενών υποστρωμάτων 

για να λειτουργήσει. Σε αρχική κυτταρική συγκέντρωση ίση ή μικρότερη από 1μL 

PCV/mL (Εικόνα 3.15) παρατηρήθηκε μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου ενώ όσο 

μικρότερος ο όγκος του θρεπτικού μέσου τόσο μεγαλύτερη η παραγωγή υδρογόνου 

(Εικόνα 3.22). Τέλος η παρουσία συνεχούς ανάδευσης της καλλιέργειας είχε θετική 

επίδραση στην παραγωγή υδρογόνου αποδίδοντας μεγαλύτερες ποσότητες υδρογόνου 

τόσο στο μάρτυρα όσο και σε συνθήκες έλλειψης καλίου (Εικόνα 3.23).  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

βελτιστοποίηση της φωτοσυνθετικής παραγωγής υδρογόνου (Sfakianaki et al. 2006; 

Demetriou et al. 2007; Najafpour & Allakhverdiev 2012; Papazi et al. 2012). Οι 

Παπαζή et al. (2012) πρότειναν ένα νέο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο σε κύτταρα 

του χλωροφύκους S. obliquus η βιοαποικοδόμηση μέτα-υποκαταστημένων 

διχλωροφαινολών λειτουργεί ως δότης ηλεκτρονίων για αυξημένη παραγωγή 

υδρογόνου. Μία άλλη προσέγγιση για την βελτιστοποίηση της παραγωγής υδρογόνου 

είναι η έλλειψη διαφόρων στοιχείων από το θρεπτικό μέσο. Το επικρατέστερο 

πρωτόκολλο όσον αφορά τις ελλείψεις είναι η παράγωγη υδρογόνου σε φώς από 

μονοκύτταρα χλωροφύκη Chlamydomonas reinhardtii σε θρεπτικό μέσο έλλειψης 

θείου (Melis et al. 2000; Melis & Happe 2001; Antal et al. 2011).  

Καλλιέργειες του μονοκύτταρου χλωροφύκους Scenedesmus obliquus που 

αναπτύχθηκαν σε μια σειρά από ελλείψεις στοιχείων από το θρεπτικό μέσο, έδειξαν 

πως υπάρχουν πολλές ελλείψεις που αυξάνουν την παραγωγή υδρογόνου σε σύγκριση 

με το μάρτυρα (Εικόνα 3.3). Οι ελλείψεις που απέδωσαν περισσότερο υδρογόνο από 

τον μάρτυρα είναι η έλλειψη καλίου (-Κ), η έλλειψη χαλκού (-Cu), η έλλειψη 

μαγγανίου (-Mn), η έλλειψη χλωρίου (-Cl), η έλλειψη θείου (-S) και η έλλειψη 

μαγνησίου (-Mg). Η έλλειψη θείου οδήγησε σε μεγαλύτερη παραγωγή από τον 

μάρτυρα, όπως αναμενόταν, αλλά η έλλειψη καλίου οδήγησε σε μεγαλύτερη αύξηση 

στην παραγωγή υδρογόνου σε σχέση με την έλλειψη θείου στο εν λόγω χλωροφύκος. 

Όσο μεγαλύτερη ήταν η έλλειψη καλίου (από μερική έως πλήρης) τόσο μεγαλύτερη 

ήταν και η παραγωγή υδρογόνου (Εικόνα 3.4). Αντίθετα πλήρης έλλειψη θείου 

(ύστερα από φυγοκέντριση των κυττάρων) οδήγησε σε μηδενική παραγωγή 

υδρογόνου σε καλλιέργειες Scenedesmus obliquus (Εικόνα 3.5).  Οι Winkler et 

al.(2002) αναφέρουν πως το μικροφύκος Chlamydomonas και Scenedesmus έχουν 

κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές στη διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου και στην 

στρατηγική επιβίωσης τους σε συνθήκες έλλειψης θείου, γεγονός που μπορεί να 

εξηγήσει την αδυναμία του Scenedesmus να παράγει υδρογόνο σε πλήρη έλλειψη 

θείου όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε τέτοιες συνθήκες οι καλλιέργειες του 

Scenedesmus σε αντίθεση με το Chlamydomonas, καταστέλλουν ολόκληρο τον 
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κυτταρικό μεταβολισμό εφόσον όλες οι μεταβολικές διαδικασίες παραγωγής ATP 

έχουν μειωθεί στο ελάχιστο (Winkler et al. 2002).  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα αξιοσημείωτα είναι η παραγωγή υδρογόνου 

σε πλήρες θρεπτικό μέσο (μάρτυρα) και συνθήκες έλλειψης καλίου παρουσία 

οξυγόνου στο μπουκάλι. Σε στατικές καλλιέργειες δημιουργήθηκαν τρεις φάσεις. 

Στον πάτο του μπουκαλιού τα κύτταρα δημιούργησαν ένα βιοφίλμ (Κυτταρική φάση- 

ΚΦ). Επάνω από αυτήν την φάση υπήρχε το θρεπτικό μέσο (Υγρή φάση-ΥΦ) ενώ 

στην κορυφή υπήρχε ατμοσφαιρικός αέρας στην αρχή κάθε πειράματος (Αέρια 

Φάση-ΑΦ). Το οξυγόνο είναι το κύριο αέριο που επηρεάζει την παραγωγή υδρογόνου 

καθώς αποτελεί ισχυρό αναστολέα της υδρογενάσης (Ghirardi et al. 2009). Η 

συγκέντρωση του οξυγόνου στην ΚΦ ρυθμιζόταν από τρεις παραμέτρους: την 

αναπνοή των κυττάρων, την φωτοσύνθεση (παραγωγή οξυγόνου) και το διαλυτό 

οξυγόνο στην ΥΦ (διάχυση του οξυγόνου από ΥΦ στην ΚΦ λόγο επαφής των δύο 

φάσεων). Η καθίζηση των κυττάρων ως ίζημα σε συνδυασμό με την παρουσία 

γλυκόζης στο μέσο καλλιέργειας οδήγησε σε υπέρ ενεργοποίηση της αναπνοής αντί 

της φωτοσύνθεσης, σε σύγκριση με την απουσία γλυκόζης από το μέσο καλλιέργειας 

(Εικόνες 3.17&3.18). Ως αποτέλεσμα τα κύτταρα κατανάλωσαν περισσότερο 

οξυγόνο από την ΥΦ. Η μείωση  της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ΥΦ 

ισοσταθμίστηκε από την διάχυση οξυγόνου από την ΑΦ. Η παραπάνω διαδικασία 

είναι ο κύριος λόγος που το οξυγόνο που μετρήθηκε στην ΑΦ μειώθηκε τις πρώτες 48 

ώρες (πριν παρατηρηθεί παραγωγή υδρογόνου) (Εικόνα 3.17). Ανεξάρτητα από τα 

παραπάνω, η συνολική ισορροπία του οξυγόνου στην ΚΦ ήταν αρνητική 

(κατανάλωση > παραγωγή) γεγονός που επέτρεψε την ενεργοποίηση της 

υδρογενάσης και συνακόλουθα την παραγωγή υδρογόνου στην ΚΦ και την διάχυσή 

του στην ΥΦ. Η διάχυση του οξυγόνου από την ΑΦ στην ΥΦ είναι πολύ μικρότερη 

εξαιτίας του εμπλουτισμού της ΥΦ από το παραγόμενο υδρογόνο, μέχρι την τρίτη 

ημέρα, οπότε και η ΥΦ ήταν κορεσμένη σε υδρογόνο και ίχνη του άρχισαν  να 

ανιχνεύονται στην ΑΦ. Από εκεί και ύστερα, η συνολική μερική πίεση των αερίων 

στην ΥΦ ήταν μεγαλύτερη και ως εκ τούτου η ανταλλαγή αερίων ήταν πλέον δυνατή 

μόνο από την ΥΦ στην ΑΦ και όχι αντίστροφα. Επιπλέον απόδειξη για την 

παραπάνω υπόθεση αποτέλεσε η παραγωγή υδρογόνου σε διαφορετικούς όγκους  

υγρής καλλιέργειας (Εικόνα 3.22). Ο μεγαλύτερος όγκος θρεπτικού μέσου 

καλλιέργειας (μεγαλύτερη ΥΦ) συνεπάγεται μικρότερη ΑΦ και μικρότερη αρχική 
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ποσότητα οξυγόνου. Όμως επειδή ο κορεσμός της ΑΦ σε υδρογόνο έλαβε χώρα 

ταχύτερα και επειδή η μερική πίεση στην ΑΦ ήταν μεγαλύτερη από την ΥΦ δεν ήταν 

δυνατή η επιπλέον μεταφορά υδρογόνου από την ΥΦ στην ΑΦ και συνακόλουθα από 

την ΚΦ στην ΥΦ. Στις συνθήκες αυτές καθοριστικό ρόλο παίζει το μικροπεριβάλλον 

των κυττάρων , όπου είχαν επιτευχθεί ανοξικές συνθήκες παρόλο που το επίπεδο του 

οξυγόνου στην αέρια φάση δεν ήταν μηδενικό. Οι ρυθμιστικοί παράμετροι ήταν ο 

διαθέσιμος αέριος όγκος και η συνολική μερική πίεση των αερίων η οποία καθορίζει 

κατά πόσο μπορεί να επιτραπεί η διάχυση του υδρογόνου από την ΚΦ στην ΥΦ και 

από την ΥΦ στην ΑΦ. Τα παραπάνω αποτελέσματα αποσαφηνίζουν την παραγωγή 

υδρογόνου σε ένα κλειστό σύστημα χωρίς να έχουν επιτευχθεί απόλυτες ανοξικές 

συνθήκες (μηδενική συγκέντρωση οξυγόνου στην αέρια φάση), αναδεικνύοντας 

καινούργιες δυνατότητες για μελλοντικές βιώσιμες βιοτεχνολογικές εφαρμογές.  

Ωστόσο, τα παραπάνω αποτελέσματα δεν διευκρινίζουν τον καθοριστικό και 

ευεργετικό ρόλο της έλλειψης καλίου στην παραγωγή υδρογόνου. Οι μετρήσεις του 

υδρογόνου στο σκοτάδι και στο φώς (Εικόνες 3.7-3.10) απέδειξαν ότι το ποσοστό της 

φωτοανεξάρτητης ζύμωσης που συμβάλλει στην παραγωγή υδρογόνου είναι 

μηδαμινό σε σύγκριση με την παραγωγή υδρογόνου στο φως. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμφωνούν με εκείνα των Winkler et al. (2002). Η επαγωγή της παραγωγής 

υδρογόνου σε καλλιέργειες με έλλειψη καλίου αποκλειστικά στο φως υποδεικνύει ότι 

η έλλειψη καλίου μπορεί να επηρεάζει τον φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Οι μετρήσεις 

του επαγωγικού φθορισμού (Εικόνα 3.11) επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η έλλειψη 

καλίου έχει μεγάλη επίδραση στο φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Οι αλλαγές που 

προκλήθηκαν λόγο της έλλειψης καλίου στη μοριακή δομή και λειτουργία του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού εμφανίστηκαν από τις πρώτες 24 ώρες (Εικόνα 3.11), 

ύστερα από αυτό το χρονικό σημείο οι αλλαγές ήταν εντονότερες όμως οι μετρήσεις 

δεν ήταν εμπιστεύσιμες λόγω κατάρρευσης του PSII. Επιπλέον απόδειξη αποτελεί η 

σημαντική μείωση της κύριας πρωτεΐνης του ενεργού κέντρου του PSII (D1) (Εικόνα 

3.14). Ως αποτέλεσμα η ανοξία εγκαθιδρύθηκε νωρίτερα στην ΚΦ σε συνθήκες 

έλλειψης καλίου και συνακόλουθα η παραγωγή υδρογόνου ήταν μεγαλύτερη. Μία 

επιπλέον απόδειξη αυτής της υπόθεσης είναι η αφθονία της υδρογενάσης στις 

καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε έλλειψη καλίου (Εικόνα 3.12).  

Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται επίσης από τα αποτελέσματα παραγωγής 

υδρογόνου σε διαφορετικές κυτταρικές συγκεντρώσεις. Η διαφορά στο παραγόμενο 
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υδρογόνο ανάμεσα στις καλλιέργειες σε έλλειψη καλίου και στον μάρτυρα μεγάλωνε 

με την αύξηση της αρχικής κυτταρικής συγκέντρωσης (Εικόνα 3.15). Περισσότερα 

κύτταρα σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή οξυγόνου και αναπόφευκτα μειωμένη 

παραγωγή υδρογόνου, όπως και συνέβη στην περίπτωση του μάρτυρα. Εντούτοις, σε 

θρεπτικό έλλειψης καλίου η απενεργοποίηση του PSII παρεμπόδισε την παραγωγή 

οξυγόνου με αποτέλεσμα η παραγωγή υδρογόνου να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το 

μάρτυρα. Σε συνθήκες μεγάλης κλίμακας, όπου οι κυτταρικές συγκεντρώσεις είναι 

συνήθως πολύ υψηλές, η έλλειψη καλίου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα για την ταχεία παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου χωρίς να 

είναι απαραίτητη εξωγενείς παράγοντες για την επίτευξη ανοξίας. 

Παρόμοιες παρατηρήσεις καταγράφηκαν στα πειράματα με μικρότερο όγκο 

υγρού θρεπτικού μέσου (ΥΦ) σε καλλιέργειες ανεπτυγμένες σε έλλειψη καλίου 

(Εικόνα 3.22). Ο ρόλος της έλλειψης καλίου στην απενεργοποίηση του PSII ήταν 

καθοριστικός εφόσον στην προκειμένη περίπτωση η ποσότητα του οξυγόνου στον 

αέριο όγκο (ΑΦ) ήταν μεγαλύτερη. Η εγκαθίδρυση ανοξικών συνθηκών στον 

μάρτυρα επιτεύχθηκε αργότερα από ότι σε έλλειψη καλίου και ως αποτέλεσμα η 

αντίστοιχη παραγωγή υδρογόνου ήταν μικρότερη. Οι παρατηρούμενες τιμές του 

οξυγόνου στην ΑΦ ήταν μεγαλύτερες σε συνθήκες έλλειψης καλίου από  ότι στον 

μάρτυρα ύστερα από την τέταρτη ημέρα (Εικόνα 3.17). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί από την παρακάτω υπόθεση. Η κατανάλωση της γλυκόζης του θρεπτικού 

μέσου αύξησε την αναπνοή με αποτέλεσμα την μείωση του επιπέδου του οξυγόνου 

στο μικροπεριβάλλον των κυττάρων (ΚΦ) επιτρέποντας την λειτουργία του ενζύμου 

της υδρογενάσης και την σύνθεση υδρογόνου. Η παραγωγή αυτή υδρογόνου οδήγησε 

στον κορεσμό της ΥΦ σε υδρογόνο και ως αποτέλεσμα η διάχυση του οξυγόνου από 

την ΑΦ στην ΥΦ διακόπηκε επειδή η συνολική μερική πίεση των αερίων στην ΥΦ 

ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στην ΑΦ. Η υπόθεση αυτή εξηγεί και την 

μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου σε συνθήκες έλλειψης καλίου σε σύγκριση με τον 

μάρτυρα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις γλυκόζης (Εικόνες 3.16 & 3.17). Από την 

άλλη απουσία γλυκόζης δεν παράχθηκε καθόλου υδρογόνο (Εικόνα 3.15) και η 

ποσότητα του οξυγόνου ήταν σε συνθήκες έλλειψης καλίου και στο μάρτυρα 

κυμάνθηκε στο αρχικό επίπεδο οξυγόνου (Εικόνα 3.18).  

Η γρήγορη εγκαθίδρυση ανοξίας στην ΚΦ εξηγεί την ταχύτερη παραγωγή 

υδρογόνου σε στέρηση καλίου, δεν εξηγεί όμως και την μεγαλύτερη παραγωγή 
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υδρογόνου και σε συνθήκες συνεχούς ανάδευσης σε σύγκριση με τον μάρτυρα. Το 

ερώτημα αυτό αποσαφηνίστηκε από τα αποτελέσματα της μελέτη της επίδρασης που 

έχει η συνεχής ανάδευση στην παραγωγή υδρογόνου. Σε συνεχή ανάδευση τόσο στο 

μάρτυρα αλλά και στη στέρηση καλίου μετά το πρώτο εικοσιτετράωρο η ποσότητα 

του οξυγόνου στην ΑΦ ήταν μηδέν όμως σε στέρηση καλίου η παραγωγή υδρογόνου 

ήταν για άλλη μια φορά αρκετά μεγαλύτερη από τον μάρτυρα (Εικόνα 3.23). Με 

άλλα λόγια η μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην ΑΦ ήταν ευεργετική για 

την παραγωγή υδρογόνου αλλά δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Η παραπάνω 

παρατήρηση πρέπει να συνδυαστεί με τα αποτελέσματα του πειράματος με πλήρη 

έλλειψη νατρίου (Εικόνα 3.6). Το γνωστότερο στοιχείου που μπορεί να 

αντικαταστήσει γενικά τη δράση του καλίου είναι το νάτριο (Gattward et al. 2012). 

Το υδρογόνο που εκλύθηκε σε συνθήκες έλλειψης νατρίου ήταν λιγότερο από κείνο 

που εκλύθηκε από τον μάρτυρα συνεπώς η ενίσχυση της παραγωγής υδρογόνου που 

παρατηρήθηκε οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση της έλλειψης καλίου (Εικόνα 

3.6). Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη προκύπτει το συμπέρασμα πως η έλλειψη 

καλίου επιδρά σε συγκεκριμένους μηχανισμούς στους οποίους η έλλειψη νατρίου δεν 

έχει καμία επίδραση.  

Έχει αναφερθεί πως η έλλειψη καλίου προκαλεί συσσώρευση των 

υδατοδιαλυτών υδατανθράκων και ελάττωση των σακχάρων, λόγω παρεμπόδισης της 

σύνθεσης αμύλου και το νάτριο δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει το κάλιο σε αυτήν 

την περίπτωση (Gattward et al. 2012). Επομένως η γλυκόζη θα πρέπει να είναι αύτη 

που έπαιξε το βασικό ρόλο. Η κατανάλωση της γλυκόζης ανά κυτταρικό όγκο ήταν η 

ίδια ανεξάρτητα από την παρουσία ή απουσία του καλίου από το θρεπτικό μέσο. 

(Εικόνες 3.19 & 3.25). Παρόλα αυτά η αύξηση της βιομάζας δεν ήταν η ίδια. Η 

ανάπτυξη  του μικροφύκους σε συνθήκες στέρησης καλίου ήταν πάντα μικρότερη σε 

σύγκριση με τον μάρτυρα όταν υπήρχε γλυκόζη στο θρεπτικό μέσο (Εικόνες 3.20 & 

3.24 ). Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν πως  καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν 

σε στέρηση καλίου η γλυκόζη που καταναλώθηκε δεν επενδύθηκε στην αύξηση της 

βιομάζας επειδή τα κύτταρα δεν μπορούσαν να μετατρέψουν τα σάκχαρα σε άμυλο. 

Όπως φαίνεται η γλυκόζη χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή υδρογόνου σε 

στέρηση καλίου. Σε αντίθεση με τα παραπάνω η απουσία γλυκόζης από το θρεπτικό 

μέσο ανέστρεψε τα αποτελέσματα της βιομάζας. Παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση 

στη βιομάζα σε συνθήκες έλλειψης καλίου σε σχέση με το μάρτυρα η οποία μπορεί 
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να αποδοθεί σε διαφορετική διαχείριση της ενέργειας (Εικόνα 3.21). Τα παραπάνω 

αποτελέσματα αποδίδονται σε δύο διαφορετικούς ρόλους της γλυκόζης. Ο πρώτος 

αφορά την επαγωγή της αναπνοής και την ταχύτερη εγκαθίδρυση της ανοξίας στην 

ΚΦ, ένα καίριο σημείο για την παραγωγή υδρογόνου μέσω του PSII εξαρτώμενου 

μονοπατιού. Ο δεύτερος και σημαντικότερος ρόλος της γλυκόζης έγκειται στην 

άμεση αναγωγή οργανικών υποστρωμάτων. Η αναγωγή οργανικών υποστρωμάτων 

αποτελεί το κλειδί για την επαγωγή του PSII ανεξάρτητου μονοπατιού παραγωγής 

υδρογόνου στο οποίο ηλεκτρόνια εισέρχονται στη φωτοσυνθετική αλυσίδα πριν από 

το PSI στην δεξαμενή της PQ και καταλήγουν μέσω της φερρεδοξίνης στην 

υδρογενάση (Chochois et al. 2009; Gfeller & Gibbs 1984; Gibbs et al. 1986). Η 

επίδραση της στέρησης του καλίου σε συνδυασμό με την επίδραση της γλυκόζης 

οδήγησε σε ανοξικές συνθήκες νωρίτερα από ότι στον μάρτυρα εφόσον το PSII είχε 

απενεργοποιηθεί (Εικόνα 3.17). Λόγω της έλλειψης καλίου τα κύτταρα δεν 

μπορούσαν αν μετατρέψουν τα σάκχαρα σε άμυλο και ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο 

ποσοστό της γλυκόζης που μεταβολίσθηκε χρησιμοποιήθηκε για να ανεφοδιάζει την 

δεξαμενή πλαστοκινόνης με ηλεκτρόνια. Η παραπάνω υπόθεση υποστηρίζεται από τα 

αποτελέσματα ανοσοαποτύπωσης (Western blot) τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα την 

υπερέκφραση της κεντρική πρωτεΐνης του ενεργού κέντρου του PSI (Εικόνα 3.13) και 

την υπερέκφραση της υδρογενάσης (Εικόνα 3.12) με αποτέλεσμα την αυξημένη 

παραγωγή υδρογόνου. 

Το σύστημα με τις στατικές καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένας 

πλεονεκτικός και οικονομικός τρόπος να παραχθεί υδρογόνο και δεν απαιτούσε ούτε 

επιπλέον ενέργεια για συνεχή ανάδευση ούτε απόλυτες ανοξικές συνθήκες στο 

μπουκάλι της καλλιέργειας. Ο καθοριστικός ρόλος που παίζει το κάλιο στην 

φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου και η επίδραση του στο φωτοσυνθετικό 

μηχανισμό περιγράφεται στο προτεινόμενο μοντέλο στις Εικόνες 4.1, 4.2 και 4.3. 

Προτεινόμενο λειτουργικό μοντέλο 
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Εικόνα 4.1. Προτεινόμενο μοντέλο για την παραγωγή υδρογόνου σε κλειστό σύστημα σε 

αυτότροφες καλλιέργειες. Τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη διάσπαση του νερού στο PSII 

διέρχονται μέσω της φωτοσυνθετικής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων μέσω της δεξαμενής 

PQ, του PSI και της Fd και καταλήγουν στο NADP+ για τη δημιουργία NADPH. Τα σύμβολα 

και οι γραμμές στο σχήμα είναι ανάλογες των αλλαγών που προκλήθηκαν στα πρωτεϊνικά 

σύμπλοκα και τις ροές ηλεκτρονίων. Glc: γλυκόζη, PQ: πλαστοκινόνη, Fd: φερρεδοξίνη, PSI: 

φωτοσύστημα Ι, PSII: φωτοσύστημα ΙΙ, Hyd: υδρογενάση, UQ: ουβικινόνη, AOX: εναλλακτική 

οξειδάση, COX: κυτοχρωμική οξειδάση. 

 

 

Σε αυτότροφες καλλιέργειες του χλωροφύκους Scenedesmus obliquus σε ένα 

κλειστό σύστημα τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη διάσπαση του νερού από το 

PSII περνάνε κατά μήκος της φωτοσυνθετικής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων 

μέσω της δεξαμενής PQ, του PSI και της Fd και καταλήγουν στο NADP+ για τη 

δημιουργία NADPH (Εικόνα 4.1). 

 

Σε μικτότροφες καλλιέργειες Scenedesmus (με εξωγενή παροχή γλυκόζης) σε 

κλειστό σύστημα (Εικόνα 4.2) επάγεται η αναπνευστική αλυσίδα ηλεκτρονίων και η 

κατανάλωση του οξυγόνου μέσω της αναπνοής είναι μεγαλύτερη από την 

φωτοσυνθετική έκλυση οξυγόνου. Αυτός είναι ο κεντρικός διακόπτης για την 

εγκαθίδρυση της ανοξίας και επομένως για την ενεργοποίηση της υδρογενάσης και 

την παραγωγή υδρογόνου. Παράλληλα η γλυκόζη χρησιμοποιείται για την σύνθεση 
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Εικόνα 4.2. Προτεινόμενο μοντέλο για την παραγωγή υδρογόνου σε κλειστό σύστημα με 

μικτότροφες καλλιέργειες. Η κατανάλωση του οξυγόνου μέσω της αναπνοής είναι μεγαλύτερη 

από την παραγωγή του μέσω της φωτοσύνθεσης με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανοξικών 

συνθηκών και ως εκ τούτου την ενεργοποίηση της υδρογενάσης. Η γλυκόζη χρησιμοποιείται 

κυρίως για την σύνθεση αμύλου και την αύξηση της βιομάζας και σε μικρότερο βαθμό ο 

καταβολισμός της επάγει το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι. Τα σύμβολα και οι γραμμές στο σχήμα 

είναι ανάλογες των αλλαγών που προκλήθηκαν στα πρωτεϊνικά σύμπλοκα και τις ροές 

ηλεκτρονίων. Glc: γλυκόζη, PQ: πλαστοκινόνη, Fd: φερρεδοξίνη, PSI: φωτοσύστημα Ι, PSII: 

φωτοσύστημα ΙΙ, Hyd: υδρογενάση, UQ: ουβικινόνη, AOX: εναλλακτική οξειδάση, COX: 

κυτοχρωμική οξειδάση. 

 

 

του αμύλου και την αύξηση της βιομάζας και την εν μέρει επαγωγή του PSII 

ανεξάρτητου μονοπατιού σύνθεσης υδρογόνου.  

 

Ο συνδυασμός μικτότροφων καλλιεργειών Scenedesmus και στέρησης καλίου 

επιφέρει υψηλές αποδόσεις παραγωγής υδρογόνου (Εικόνα 4.3). Η στέρηση καλίου 

προξένησε ανοξικές συνθήκες νωρίτερα από τον μάρτυρα εφόσον το PSII 

απενεργοποιήθηκε (Εικόνα 4.3 ). Επιπλέον η αδυναμία των κυττάρων σε στέρηση 

καλίου να μετατρέψουν την γλυκόζη σε άμυλο ευνόησε το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι 

παραγωγής υδρογόνου.  
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Εικόνα 4.3. Προτεινόμενο μοντέλο για την παραγωγή υδρογόνου σε κλειστό σύστημα με 

μικτότροφες καλλιέργειες υπό στέρηση καλίου. Η στέρηση καλίου οδήγησε σε ανοξία ταχύτερα 

από ότι στον μάρτυρα λόγω της απενεργοποίησης της λειτουργίας του PSII. Παράλληλα, η 

αδυναμία των κυττάρων σε στέρηση καλίου να συνθέσουν άμυλο οδήγησε σε αυξημένη ροή 

ηλεκτρονίων προ το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι και συνακόλουθα στην υπερέκφραση του PSI 

και σε μεγάλη παραγωγή υδρογόνου. Τα σύμβολα και οι γραμμές στο σχήμα είναι ανάλογες των 

αλλαγών που προκλήθηκαν στα πρωτεϊνικά σύμπλοκα και τις ροές ηλεκτρονίων. Glc: γλυκόζη, 

PQ: πλαστοκινόνη, Fd: φερρεδοξίνη, PSI: φωτοσύστημα Ι, PSII: φωτοσύστημα ΙΙ, Hyd: 

υδρογενάση, UQ: ουβικινόνη, AOX: εναλλακτική οξειδάση, COX: κυτοχρωμική οξειδάση. 

 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση γλυκόζης στο θρεπτικό μέσο τροφοδοτεί την 

δεξαμενή PQ με περίσσεια ηλεκτρονίων, τα οποία προέρχονται από τον καταβολισμό 

της γλυκόζης. Για να μπορέσει το κύτταρο να  διαχειριστεί κύτταρο την μεγάλη ροή 

ηλεκτρονίων επάγει την υπερέκφραση του PSI (Εικόνα 3.14) και της υδρογενάσης 

(Εικόνα 4.3) με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη παραγωγή υδρογόνου. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία το σύστημα καλλιέργειας σε θρεπτικό μέσο με 

έλλειψη καλίου παρουσιάζεται ως ένας «έξυπνος» βιοχημικός/βιοενεργητικός 

διακόπτης για τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων παραγωγής υδρογόνου μέσω του 

φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Το PSII εξαρτώμενο και το PSII ανεξάρτητο μονοπάτι 

αυξάνουν την παραγωγή υδρογόνου σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε θρεπτικό 

μέσο με έλλειψη καλίου. Η στέρηση καλίου επηρεάζει την σύνθεση πρωτεϊνών (όπως 

της D1) με συνέπεια την υποβάθμιση της λειτουργίας του PSII.  Συνεπώς, σε στέρηση 

καλίου η παραγωγή οξυγόνου μειώνεται, λόγω εξασθενισμένης λειτουργίας του PSII, 

κάτω από το επίπεδο κατανάλωσης του μέσω της αναπνοής. Η μεταστροφή αυτή του 

λόγου παραγωγής/κατανάλωσης οξυγόνου σε ένα κλειστό σύστημα οδηγεί στην 

εγκαθίδρυση ανοξικών συνθηκών όπου άρετε η καταστολή της υδρογενάσης και 

μπορεί πλέον να παραχθεί μοριακό υδρογόνο.  

Επιπρόσθετα, ενώ η δράση του καλίου μπορεί να αντικατασταθεί από τη 

δράση του νατρίου στην πλειονότητα των βιοχημικών διαδικασιών, το νάτριο δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει το κάλιο στην διαδικασία μετατροπής της γλυκόζης σε 

άμυλο. Το γεγονός αυτό αυξάνει δραματικά την απόδοση της παραγωγής υδρογόνου 

σε καλλιέργειες ανεπτυγμένες σε στέρηση καλίου, μέσω του PSII ανεξάρτητου 

μονοπατιού, εφόσον ο μεταβολισμός της γλυκόζης τροφοδοτεί με ηλεκτρόνια τη 

δεξαμενή πλαστοκινόνης. Τα ηλεκτρόνια αυτά διέρχονται από την αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων μέσω του PSI και της Fd και καταλήγουν στην υδρογενάση, 

η οποία καταλύει την σύνθεση μοριακού υδρογόνου. Οι προαναφερθέντες μεταβολές 

σχηματίζουν τις βέλτιστες συνθήκες για την αυτόματη εγκαθίδρυση της ανοξίας σε 

ένα κλειστό σύστημα και για τη συνεχή παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου. 

Συνοψίζοντας, η στέρηση καλίου αποτελεί κλειδί για την μέγιστη λειτουργία της 

πλαστιδιακής υδρογενάσης μέσω του PSII εξαρτώμενου και PSII ανεξάρτητου 

μονοπατιού, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γενετική αλλαγή στο μικροφύκος. 

Μένει να εξεταστεί το σύστημα αυτό σε κλίμακα βιοαντιδραστήρα και μελλοντικά σε 

ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να αποτελέσει συμφέρουσα βιομηχανική εφαρμογή 

στο μέλλον. 
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