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Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η απόκριση του κυανοβακτηρίου Synechocystis sp.PCC 
6803 σε συνθήκες στέρησης αζώτου. Πρώτο στάδιο της μελέτης αυτής αποτέλεσε η κατασκευή 
καμπύλης ανάπτυξης του μικροοργανισμού. 

 Επόμενο στάδιο αποτέλεσε η μορφολογική μελέτη του κυττάρου με την βοήθεια της 
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης καθώς και η μελέτη της λιπιδικής σύστασης της μεμβράνης 
των θηλακοειδών με την καινοτόμο μέθοδο DeSSI- MS. 

Επιπλέον μελετήθηκε η ανάπτυξη του μικροοργανισμού με οπτική πυκνότητα και ξηρή 
βιομάζα κυττάρων. Στη συνέχεια εξετάστηκε η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του 
μικροοργανισμού. Αρχικά μέσω της συνολικής συγκέντρωσης παραγόμενου οξυγόνου με την 
μέθοδο του πολαρογραφικού προσδιορισμού και στη συνέχεια με τη μέθοδο μέτρησης επαγωγικού 
φθορισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μικροοργανισμός έχει μειωμένη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα σε θρεπτικό με στέρηση αζώτου. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας εξετάσθηκαν και οι 
κύριες φωτοσυνθετικές χρωστικές του κυανοβακτηρίου, δηλαδή καροτενοειδή, χλωροφύλλη α και 
φυκοκυανίνη. Στις δύο πρώτες έγινε τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική μελέτη αυτών με τη μέθοδο 
UV/Vis ενώ η φυκοκυανίνη μελετήθηκε μόνο ποιοτικά. Η ποσοτική μελέτη έδειξε μειωμένη 
συγκέντρωση καροτενοειδών και χλωροφύλλης α στην καλλιέργεια με θρεπτικό BGII-N. Η ποιοτική 
μελέτη των χρωστικών έδειξε ότι η φυκοκυανίνη δεν παράγεται στα Synechocystis που 
αναπτύσσονται στο θρεπτικό BGII-N 

Τέλος, όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με ταυτόχρονη σύγκριση της καλλιέργειας σε 
θρεπτικό με στέρηση αζώτου (BG11-N ) και της καλλιέργειας μάρτυρα, δηλαδή σε κανονικό 
θρεπτικό. Όλες οι μετρήσεις έγιναν την έβδομη μέρα παραμονής του μικροοργανισμού στο 
θρεπτικό με στέρηση αζώτου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λέξεις κλειδιά: Κυανοβακτήρια, Synechocystis, καταπόνηση, φωτοσύνθεση, χρωστικές, στέρηση αζώτου, 

λιπίδια, φυκοκυανίνη 
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Abstract 
 

In the present study we examined the behavior of the cyanobacterium Synechocystis sp.PCC 
6803 under nitrogen deprivation (media BGII-N) . The first step was to build a growth curve under 
these conditions. After observing the morphological characteristics of the cells by using Electron 
Scanning Microscopy, we studied the lipid composition of the membranes through the innovative 
DeSSI-MS method. 

The growth of the microorganism was followed by studying with optical density and dry cell 
weight. The photosynthetic activity of the microorganism was subsequently investigated both 
through the measurement of the concentration of produced oxygen and the inductive fluorescence 
method.  The concentration of  generated oxygen was measured by using a Polarographic 
Electrochemical Method. The results showed a decreased photosynthetic activity, which was due to 
the media without nitrogen. 

The basic photosynthetic pigments of the cyanobacterium (carotenoids, chlorophyll a and 
phycocyanin) were also investigated. Although carotenoids and chlorophyll were also investigated 
quantitatively, phycocyanin was examined only qualitatively. The quantitative study showed a 
decreased concentration of carotenoids and chlorophyll a in the culture with media BGII-N. The 
qualitative study of pigments showed that phycocyanin is not produced in Synechocystis grown in 
media BGII-N 

Finally, all analyses were performed by simultaneously comparing the culture grown under 
nitrogen-starved media (BG11-N) to a control culture, grown with normal nutrients. All 
measurements were carried out on the seventh day of growth of the micro-organism under nitrogen 
deprived media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Cyanobacteria, Synechocystis, stress, pigments, nitrogen deprivation, lipids, photosynthesis, 

phycocyanin…………………… 
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Συντομεύσεις-Συντομογραφίες 
 

 UV-Vis: φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού 

 DCW: ξηρή βιομάζα κυττάρων (Dry Cell Weight) 

 OD: οπτική πυκνότητα (Optical density) 

 PHB: πολύ-υδροξυβουτυρικά αλκαλοειδή 

 GC: Guanine-Cytosine 

 DeSSI-MS: φασματομετρία μάζας εκρόφησης με ιοντισμό υπερηχητικής εκνέφωσης 

(Desorption Sonic Spray Ionization Mass Spectrometry) 

 

………………………………………………………….. 
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Εικόνα1.1.1.: Δομή χλωροπλάστη[1] 
 

 

Εικόνα 1.1.2: Απεικόνιση αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων στα 
κυανοβακτήρια[2] 

 

 

1.0 Εισαγωγή 

 1.1. Φωτοσύνθεση 

Η διεργασία μετατροπής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε χημική ενέργεια, 
ονομάζεται φωτοσύνθεση. Χρησιμοποιεί τη φωτεινή ενέργεια για να μετατρέψει το νερό και το 
διοξείδιο του άνθρακα σε μοριακό οξυγόνο και υδατάνθρακες. Φωτοσύνθεση πραγματοποιούν τα 
ανώτερα φυτά, τα άλγη και τα βακτήρια. 

 Η αντίδραση που περιγράφει την φωτοσύνθεση είναι η παρακάτω:  

H2O + CO2 
  
   (CH2O) + O2 όπου το CH2O αντιπροσωπεύει γενικά τους υδατάνθρακες (κυρίως 

σακχαρόζη και άμυλο) 

H φωτοσύνθεση αποτελείται από δύο διεργασίες: τις φωτεινές και τις σκοτεινές 
αντιδράσεις. Στις φωτεινές αντιδράσεις μετασχηματίζεται σε δύο μορφές βιοχημικής ενέργειας, την 
αναγωγική ισχύ και το ΑΤΡ. Οι φωτεινές αντιδράσεις συνδέονται με τις σκοτεινές μέσω των 

προϊόντων των πρώτων, που ωθούν στην αναγωγή 
του σε γλυκόζη και άλλα σάκχαρα. Οι σκοτεινές 
αντιδράσεις ονομάζονται εναλλακτικά κύκλος του 
Calvin ή φωτοανεξάρτητες αντιδράσεις. 

Η φωτοσυνθετική διαδικασία 
πραγματοποιείται αποκλειστικά σε οργανίδια, τα 
οποία ονομάζονται χλωροπλάστες. Ο 
χλωροπλάστης περιβάλλεται από  μία εξωτερική 

και μία εσωτερική μεμβράνη, με έναν διαμεμβρανικό 
χώρο. Η εσωτερική μεμβράνη περιλαμβάνει το 

στρώμα, το οποίο είναι χώρος διεξαγωγής της φωτοσύνθεσης. Στον χώρο αυτό βρίσκεται ένα ακόμη 
σύστημα μεμβρανικών δομών, τα θυλακοειδή. Οι πρωτεΐνες που συμμετέχουν στις φωτεινές 
αντιδράσεις βρίσκονται στις μεμβράνες των 
θηλακοειδών.  

Οι φωτεινές αντιδράσεις στα  πράσινα 
φυτά, τα κυανοβακτήρια και τα άλγη 
πραγματοποιούνται από δύο συνδεδεμένα 
φωτοσυστήματα το Ι και το ΙΙ. Στο 
φωτοσύστημα ΙΙ διεγείρεται το Ρ680, με 
αποτέλεσμα να μεταφέρεται ηλεκτρόνιο στην 
πλαστοκινόνη. Η απελευθέρωση οξυγόνου 
είναι αποτέλεσμα της ανάκτησης του χαμένου 
ηλεκτρονίου από το φωτοσύστημα ΙΙ. Η 
πλαστοκινόνη στη συνέχεια επανοξειδώνεται 
από το σύμπλεγμα κυτοχρωμάτων bf, το οποίο 
μεταφέρει ηλεκτρόνια στην πλαστοκυανίνη και 
στη συνέχεια εκείνη στο φωτοσύστημα Ι. Εκεί 
διεγείρεται το ειδικό ζεύγος Ρ700, όπου 
απελευθερώνονται ηλεκτρόνια τα οποία ρέουν προς την φερρεδοξίνη. Η αναγωγάση του χεύγους 
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Εικόνα 1.2.1: Ανάπτυξη κυανοβακτηρίων σε ποτάμι 

της φερρεδοξίνη-ΝΑDP+ , καταλύει τη σύνθεση του NADPH. Παράλληλα με την ροή των 
ηλεκτρονίων μέσω του φωτοσυστήματος ΙΙ, παράγεται βαθμίδωση pH.[3] 

 

 

               1.2. Κυανοβακτήρια 
 

Τα κυανοβακτήρια εξ ορισμού είναι μία μεγάλη ομάδα προκαρυωτικών φωτοσυνθετικών 
μικροοργανισμών. Ανήκουν στην κατηγορία των Gram-αρνητικών βακτηρίων και απαντώνται σε 
υδάτινα οικοσυστήματα. Ανήκουν στην κατηγορία των πιο αρχαίων μικροοργανισμών στον 
πλανήτη.[4] Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μπορούν να έχουν συμβιωτικές σχέσεις με μύκητες, 
φυτά, άλλα ζώα, αλλά και η ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε δριμύ περιβάλλοντα και να 
αποθηκεύουν τροφή για μελλοντική χρήση. Επίσης, εμφανίζουν ποικιλομορφία στο σχήμα, 

μέγεθος, μεταβολισμό.[5] Κοινό χαρακτηριστικό 
τους αποτελεί η παρουσία της χρωστικής 
φυκοκυανίνης, στην οποία οφείλεται και το κυανό-
πράσινο χρώμα τους.  Έχουν συμβάλει σημαντικά 
τόσο για τις αλυσίδες τροφίμων όσο και για τα 
επίπεδα ατμοσφαιρικού οξυγόνου, προωθώντας 
την οικολογική βιοποικιλότητα. [6]Συμμετέχουν σε 
όλους σχεδόν τους γεωχημικούς κύκλους, 
συμπεριλαμβανομένου του κύκλου άνθρακα, τoυ 
οξυγόνου και του αζώτου. Από μεταβολική άποψη, 
τα κυανοβακτήρια είναι πολύ ευέλικτοι οργανισμοί 
και καταλαμβάνουν ποικίλες οικολογικές θέσεις 

ανάλογα που υπάρχει διαθέσιμο φως.[7] 
Εξαιτίας της φύσης τους χαρακτηρίζονται 

συχνά από τη βιβλιογραφία σαν φωτοσυνθετικά εργοστάσια παραγωγής ποικίλων φυσικών 
προϊόντων και γι΄αυτό είναι πλέον αντικείμενο μελέτης για εφαρμογές στην γεωργία, την 
φαρμακευτική, την βιοϊατρική και και την βιομηχανία. [8]. Δεν έχουν αποκτήσει τυχαία αυτόν τον 
χαρακτηρισμό, καθώς παράγουν μία πληθώρα φυσικών προϊόντων, των οποίων η παραγωγή 
αυξάνεται είτε μέσω γενετικών τροποποιήσεων είτε μέσω βιοενεργεργητικών προσεγγίσεων και 
καταπόνησης. Πολλά από τα προϊόντα λοιπόν που παράγουν είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης του 
μικροοργανισμού στην καταπόνηση που υφίστανται λόγω των βιοενεργητικών προσσεγγίσεων. 
Πολλά από τα προϊόντα που παράγουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμα και 
βιοπλαστικά. Στην κατηγορά των βιοκαυσίμων ανήκουν το υδρογόνο, η αιθανόλη, καθώς και 
λιπίδια και παράγωγα του ισοπρενίου.[9] Κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα παράγεται κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες. Το υδρογόνο παράγεται είτε μέσω γενετικών τροποποιήσεων είτε μέσω 
βιοενεργητικών προσεγγίσεων, αφαιρώντας κυρίως άζωτο ή άνθρακα από το θρεπτικό. Ο λόγος 
που πραγματοποιείται αυτή η τροποποίηση του θρεπτικού είναι γιατί συμμετέχουν νιτρογεννάσες 
στην παραγωγή καθώς ο σκοπός του υδρογόνου είναι να αντικαθιστά το CO2 στην ατμόσφαιρα.[10] 
Όσον αφορά την παραγωγή αιθανόλης γίνεται μέσω της ζύμωσης των σακχάρων που παράγονται 
από τα κυανοβακτήρια. Ένας δευτερος τρόπος είναι μέσω μεθόδων γενετικής μηχανικής, όπου και 
παράγεται πιο γρήγορα χωρίς να απαιτούνται επιπλέον βήματα επεξεργασίας. Μεγάλο 
πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου αποτελεί το γεγονός πως, απομονώνεται με μια απλή εκχύλιση. 
Με παρόμοιες διαδικασίες παράγονται και οι λοιπές ενώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
βιοκαύσιμα.[9]  

Τα πολύ-υδροξυ αλκανοϊκά οξέα (PHA), είναι κοινές ενδοκυτταρικές ενώσεις που 
απαντώνται σε βακτήρια, αρχαία  και σε λίγους ευκαρυώτες όπως ζυμομύκητες και μύκητες. Τα 
PHA είναι πολυμερή αποθήκευσης άνθρακα και άρα  ενέργειας. Παράγονται σε ορισμένους 
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Εικόνα 1.3.1: Λήψη φωτογραφίας 
Synechocystis sp. PCC 6803 από SEM 

μικροοργανισμούς όταν η πηγή άνθρακα είναι άφθονη και άλλα θρεπτικά συστατικά όπως το 
άζωτο, ο φώσφορος, το οξυγόνο ή το θείο είναι περιορισμένα.[11] Το μοναδικό πλήρως 
βιοδιασπώμενο πολυμερές και το μοναδικό που παράγουν τα κυανοβακτήρια είναι το πολύ-

υδροξυβουτυρικό αλκαλοϊδές (PHB). Κατέχει τις ίδιες ιδιότητες 
με το εμπορικό πλαστικό, πολυπροπυλένιο.[12] Αναλυτικότερα  
έχει θερμοπλαστικές ιδιότητες, είναι αδιάλυτο στο νερό, έχει 
ανθεκτικότητα στην υδρολυτική διάσπαση, ανθεκτικότητα στην 
UV/Vis ακτινοβολία και το βασικότερο είναι 100% 
βιοδιασπώμενο.[13] Ανήκει λοιπόν στην ευρύτερη οικογένεια 
των PHA. Το μειονέκτημά του είναι ότι  σε αντίθεση με τα 
βιοκαύσιμα αποθηκεύεται σε κυστίδια μέσα στο κύτταρο και για 
να απομονωθεί χρειάζονται ειδικές διεργασίες.[12] 

 

1.3. Synechocystis sp PCC 6803 

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο μικροοργανισμός  Synechocystis sp PCC 6803. Ο 
μικροοργανισμός Synechosystis αποτελεί οργανισμό μοντέλο 
που διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό μοριακών, γενετικών, 
φυσιολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών.[14] Έχει 
οριστεί ως μονοκύτταρο κοκκώδες ή σφαιρικό κυανοβακτήριο 
χωρίς κυστίδια αερίων. Αναπτύσσεται σε αυτότροφες, 
μικτότροφες και ετερότροφες συνθήκες. Με βάση την 
περιεκτικότητά του σε GC, πολλά στελέχη του Synechocystis 
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ομάδες:  τη θαλάσσια 
ομάδα, την ομάδα χαμηλού GC και την ομάδα υψηλού GC. Το 
στέλεχος PCC 6803 ανήκει στην τελευταία ομάδα, των οποίων 
τα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του PCC, έχουν απομονωθεί ως 
επί το πλείστον από το γλυκό νερό. Υπάρχουν τέσσερα στελέχη 

Synechocystis («PCC», «ATCC», «GT» (ανθεκτικό στη γλυκόζη) και «Kazusa»), που όλα προέρχονται 
από το στέλεχος 6803 Berkeley, το οποίο απομονώθηκε στην Καλιφόρνια από τον R. Kunisawa.[15] 
Τέλος, οι βιοχημικές ομοιότητες μεταξύ των χλωροπλαστών των φυτών και του Synechocystis 6803 
καθιστούν το τελευταίο ένα ιδανικό σύστημα για τη μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν 
τις αποκρίσεις του στρες και την προσαρμογή των ανώτερων φυτών στο στρες.[6] 

Πολλά κυανοβακτήρια όπως το Synechocystis, όταν αναπτύσσονται σε συνθήκες στέρησης 
αζώτου, η πιο έντονη επίπτωση είναι η διάσπαση των φυκοχολοσωμάτων, επειδή είναι σύμπλοκα 
πρωτεϊνών. Η φωτοσύνθεση συνεχίζεται μέχρι ένα όριο αλλά με αρκετά μικρούς ρυθμούς. Σε αυτές 
τις συνθήκες υπάρχει μεγάλη ροή άνθρακα και μέσω της πρωτεϊνοσύνθεσης, ο οποίος 
μετατρέπεται σε λιπίδια π.χ. PHB ή υδατάνθρακες και αποθηκεύεται έτσι μέσω αυτών.[16] 

 

               1.4. Λιπίδια[17] 

 
Τα λιπίδια που απασχόλησαν την παρούσα εργασία είναι τα SQDG, PG και MGDG. Τα 

λιπίδια στα κυανοβακτήρια δεν είναι μόνο σημαντικά για την δημιουργία τη διπλοστιβάδας, είναι 
σημαντικά και για τη δομή και τη λειτουργία των φωτοσυστημάτων. Η πλειοψηφία των λιπιδίων 
στα θηλακοειδή είναι γλυκολιπίδια π.χ. MGDG και SQDG σε αντίθεση με άλλες βιολογικές 
μεμβράνες που αποτελούνται από φωσφολιπίδια. Χαρακτηρίζονται ως θετικά ή αρνητικά ανάλογα 
το φορτίο τους σε ουδέτερο pH. Κάθε λιπίδιο διαφορετικής κατηγορίας αναμένεται να έχει κάποιο 
ρόλο στην φωτοσύνθεση, ο οποίος εξαρτάται από την κύρια ομάδα του. Τα λιπίδια MGDG και 

Εικόνα 1.2.2. Δομή ΡΗΒ 
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DQDG σε σημαντικές ποσότητες θεωρούνται ογκώδη λιπίδια και κυρίως έχουν δομικό ρόλο.  Τα 
DQDG έχουν αναγνωριστεί ως σημαντικά για τη δομή και τη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ. Τα 
PG είναι τα μoναδικά κύρια φωσφολιπίδια που βρίσκονται στις θυλακοειδείς μεμβράνες και 
μεσολαβούν στις απαραίτητες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δομικών συστατικών του PSII.  Ένα 
άλλο λιπίδιο, το SQDG, φαίνεται αν έχει επίσης σημαντικό ρόλο στην φωτοσύνθεση. Πιο 
συγκεκριμένα τα PG και SQDG είναι απαραίτητα για τη δομική ακεραιότητα της θέσης πρόσδεσης 
της QB(ουβικινόνη) στην υπομονάδα D1 του φωτοσυστήματος ΙΙ. Τα  DGDG και PG συμμετέχουν 
στην δέσμευση των εξωγενών πρωτεϊνών, οι οποίες σταθεροποιούν το σύμπλεγμα μαγγανίου στο 
PSII.  Στην παρούσα εργασία τα λιπίδια που απασχολούν είναι τα PG, SQDG και MGDG. 

 
Εικόνα 1.4.1. Δομές Λιπιδίων φωσφατιδυλγλυκερόλης (PG), Σουλφοκινοβοσιλ-διαλκυλγλυκερόλης 
(SQDG),Διγαλακτοσυλδιακυλ-γλυκερόλης (DGDG) και μονογαλακτοσυλδιαλκυλ-γλυκερόλς MGDG 

 

1.5. Φωτοσυνθετικές χρωστικές[18-20] 

 
Χρωστικές ονομάζονται οι χημικές ενώσεις που απορροφούν συγκεκριμένα μήκη κύματος στην 

περιοχή το ορατού φάσματος, διαθέτοντας συνεπώς χρώμα. Οι χρωστικές είναι πολύ σημαντικές 
για τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Σε αυτούς, οι χρωστικές συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια 
μέσω της φωτοσύνθεσης. Καθώς το φάσμα απορρόφησης κάθε χρωστικής είναι μικρό, 
συνδυάζονται πολλές φωτοσυνθετικές χρωστικές ώστε να επιτυγχάνεται συλλογή μεγαλύτερου 
μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας.  

 1.5.1. Χλωροφύλλες 
 

 Χλωροφύλλες ονομάζονται οι πράσινες χρωστικές των φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών. Η 
δομή τους αποτελείται από έναν σταθερό τετραπυρολικό δακτύλιο, στο κέντρο του οποίου 
βρίσκεται ένα κατιόν μαγνησίου. Αποτελούν συζευγμένα πολυένια, καθώς οι εναλλασσόμενοι 
μονοί και διπλοί δεσμοί επιτρέπουν γύρω από τον δακτύλιο να κινούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια. 
Έτσι, έχει την ικανότητα να χάνει και να προσλαμβάνει εύκολα ηλεκτρόνια και να μεταβιβάζει 
ηλεκτρόνια σε άλλα μόρια. Αυτός είναι ο λόγος που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
συλλογή της ηλιακής ενέργειας. Διακρίνονται τρία είδη χλωροφυλλών, a, b και c. Η χλωροφύλλη a 
συναντάται στα φυτά, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια. Η χλωροφύλλη b απουσιάζει στα 
κυανοβακτήρια και διαφέρει με τη χλωροφύλλη a καθώς στη θέση μίας μεθυλομάδας βρίσκεται 



13 
 

Εικόνα 1.5.2.1: Δομές καροτενοειδών 
 

Εικόνα 1.5.2.2: Δομές ξανθοφυλλών 

μία αλδεϋδομάδα. Η χλωροφύλλη c είναι πιο σπάνια και παρατηρείται σε φωτοσυνθετικά μέλη των 
Chromista και dinoflagellates.  

 

Εικόνα 1.5.1.1: Διακρίνονται οι δομές χλωροφυλλών. (α)  δομή της χλωροφύλλης α, (b)  δομή της χλωροφύλλης b (c) 
δομή της χλωροφύλλης c . 

 

1.5.2. Καροτενοειδή 
 

Καροτενοειδή ονομάζονται οι κόκκινες, πορτοκαλί ή κίτρινες χρωστικές. Χωρίζονται σε 
καροτένια, τερπενοειδή, και τις ξανθοφύλλες, τερπενοειδή με ομάδες υδροξειδίου ή εποξειδίου. 
Στα καροτένια συμπεριλαμβάνονται το α-καροτένιο, β-καροτένιο και το λυκοπένιο, ενώ στις 
ξανθοφύλλες η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και η βιολαξανθίνη.  

Είναι εκτεταμένα πολυένια και αποτελούνται από δύο μικρούς εξαμελείς δακτυλίους που 
συνδέονται με ανθρακικές αλυσίδες, οι οποίες τα καθιστούν αδιάλυτα στο νερό. Για το λόγο αυτό 
βρίσκονται προσκολλημένα στις μεμβράνες στο εσωτερικό των κυττάρων. Δεν έχουν τη δυνατότητα 
να μεταφέρουν απευθείας την ηλιακή ενέργεια στο φωτοσυνθετικό μονοπάτι, και τη μεταφέρουν 
αρχικά στη χλωροφύλλη.  

Εκτός από το ρόλο τους στη μεταφορά της ηλιακής ενέργειας, λειτουργούν και ως 
προστατευτικά μόρια, καταστέλλοντας καταστρεπτικές φωτοχημικές αντιδράσεις.  

 

 

 

 

1.5.3. Φυκοχολίνες 
 

Οι φυκοχολίνες εμφανίζονται μόνο στα κυανοβακτήρια και τα ροδόφυτα. Είναι υδατοδιαλυτές 
χρωστικές και εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα ή το στρώμα των χλωροπλαστών. Οι φυκοχολίνες 
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Εικόνα 1.7.1: Δομή φυκοχολοσώματος. Διακρίνονται οι 
δίσκοι αλλοφυκοκυανίνης και τα περιφεριακά ραβδία 

 

χωρίζονται στις φυκοκυανίνες, που εντοπίζονται στα κυανοβακτήρια, και τις φυκοερυθρίνες, που 
βρίσκονται στα κόκκινα φύκη. 

 

Εικόνα 1.5.3.1: Δομή φυκοκυανίνης και φυκοερυθρίνης 
 

 

 

      1.5.4 Φυκοχολοσώματα 
 

Τα κυανοβακτήρια έχουν αναπτύξει μία βοηθητική κεραία συλλογής φωτός, τα 
φυκοχολοσώματα (PBS). Οι κεραίες αυτές βοηθούν στην απορρόφηση της ηλιακή ακτινοβολίας 
μεταξύ των 575-675nm και τη μεταφορά αυτής στη χρωστική χλωροφύλλη α του κέντρου 
αντίδρασης του φωτοσυστήματος II.  

Δομικά, διακρίνονται από δύο τμήματα. Στον 
πυρήνα βρίσκονται κυλινδρικές δομές, που 
αποτελούνται από δίσκους αλλοφυκοκυανίνης (αβ)3 
στοιβαγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο.  Τριγύρω 
εκτείνονται τα περιφερειακά ραβδία. Ο άξονας του 
πυρήνα είναι παράλληλος της θυκαλοειδούς 
μεμβράνης, εξασφαλίζοντας κατάλληλη δομή για να 
μεταφερθεί η ενέργεια διέγερσης στη χλωροφύλλη α 
του κέντρου αντίδρασης του φωτοσυστήματος ΙΙ. Τα 
περιφερειακά ραβδία αποτελούνται από δίσκους, 
στοιβαγμένους ο ένας δίπλα στον άλλο. Κάθε δίσκος 
περιέχει 6 ετεροδιμερή από cpc-α και cpc-β 

πρωτεΐνες φυκοκυανίνης που συνδέονται με χρωστικές 
και κωδικοποιούνται από τα γονίδια cpcΑ και cpcΒ, αντίστοιχα. Τα διμερή αυτά είναι ενωμένα με 
συνδετικά πεπτίδια (linker peptides) που κωδικοποιούνται από τα γονίδια CPCC1, CPCC2 και CPCD. 
Το κυανοβακτήριο που μελετάται στην έρευνα αυτή, το Synechocystis διεθέτει το CPC οπερόνιο, 
όπου είναι οργανωμένα τα γονίδια CPCA, CPCB, CPCC1, CPCC2 και CPCD. Έως και 450 χρωστικές 
φυκοκυανίνες (Phc) και αλλοφυκοκανίνες(ΑΡ) σχετίζονται με τα φυκοχολοσώματα στο 
κυανοβακτήριο Synechocystis. Τα συγκεκριμένα σύμπλοκα συλλογής φωτός αυξάνουν την 
απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και ρυθμίζουν την κατανομή ενέργειας διέγερσης στα 
φωτοσυστήματα I και ΙΙ, αντιμετωπίζοντας την ανισοκατανομή λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας 
φωτοσυστήματος Ι καθώς και του μεγαλύτερου αριθμού χλωροφυλλών που βρίσκονται σε αυτό, σε 
σχέση με το φωτοσύστημα ΙΙ στα κυανοβακτήρια.  

Παράλληλα, παρόλο που η μεγάλη κεραία προσδίδει μεγάλο πλεονέκτημα στην επιβίωση των 
κυανοβακτηρίων καθώς αυτά αναπτύσσονται σε συνθήκες χαμηλού φωτός, η ανάπτυξη τους σε 
συνθήκες κανονικού φωτισμού οδηγεί σε περισσότερη απορρόφηση φωτός σε σχέση με αυτή που 
μπορεί να διαχειριστεί και έτσι η περίσσεια ενέργειας αποσβαίνεται μη φωτοχημικά.[21-23] 
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Σκοπός 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της απόκρισης του κυανοβακτηρίου Synechοcystis 
sp PCC 6803 σε συνθήκες στέρησης αζώτου. Πιο συγκεκριμένα μελετήθηκε η ανάπτυξη, η 
μορφολογία και η φωτοσυνθετική δραστηριότητα. 
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2.0 Υλικά και μέθοδοι 
 

Τα διάφορα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν των εταιρειών Merck, Sigma-Aldrich, 
Bio-rad, Fisher Scientific. Το νερό για τα διαλύματα ήταν απιονισμένο με στήλη ιονανταλλακτικών 
ρητίνων. Για τις φασματομετρικές μετρήσεις και τη λήψη φασμάτων χρησιμοποιήθηκε το 
φασματοφωτόμετρο Shimadzu UV-2700 spectrophotometer. Τα διαγράμματα και η στατιστική 
ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα Origin 8.0 και Excel. 

 
     2.1. Συνθήκες ανάπτυξης 

 
Οι υγρές καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υλικό BG11 σε κωνικές φιάλες των 500mL. Ως 

ρυθμιστικό διάλυμα χρησιμοποιήθηκε Phosphate buffer (pH=7,5).  

Τόσο το θρεπτικό υλικό όσο και τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν πριν από κάθε διαδικασία 
παρασκευής, αποστειρώνονταν στους 120°C για 20-30 λεπτά ώστε να αποφευχθεί πιθανή 
επιμόλυνση.  Η ανάπτυξη των καλλιεργειών πραγματοποιήθηκε σε ειδικό θάλαμο ανάπτυξης με 
θερμοκρασία 28°C και φωτισμό 50μΕ.m-2.s-1. Όπως διακρίνεται και στην εικόνα 2.1.1 στην κωνική 
φιάλη που πραγματοποιείται η ανάπτυξη προσαρμόζονται δύο σωλήνες, ένας για την εισαγωγή 
ατμοσφαιρικού αέρα μέσω αντλίας και ένας για την εξαγωγή. Στο σωλήνα εισαγωγής αέρα 
τοποθετείται φίλτρο μέσω του οποίου αποστειρώνεται ο αέρας που εισέρχεται στην  καλλιέργεια. 

Καλλιέργειες σε στέρηση αζώτου λαμβάνονται έπειτα από μεταφορά κυττάρων που βρίσκονται στο 
τέλος της εκθετικής φάσης  σε θρεπτικό BG-11-N σε τελική οπτική πυκνότητα OD730 0.5. Αυτό 
επιτυγχάνεται έπειτα από φυγοκέντρηση των κυττάρων (6000 rpm, 10 min, 25oC ) και 
πραγματοποίηση δύο πλύσεων με το θρεπτικό  BG-11-N ώστε να απομακρυνθούν πιθανά 
υπολείμματα αζώτου που υπάρχουν από το θρεπτικό BG-11. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη οπτική 
πυκνότητα, διότι θεωρείται ότι σε μία τέτοια πυκνότητα υπάρχει ίση κατανομή νεκρών και 
ζωντανών μικροοργανισμών. Για το λόγο αυτόν κατασκευάστηκε καμπύλη ανάπτυξης. Οι 
καλλιέργειες παρέμειναν σε θρεπτικό BG-11-N για επτά ημέρες. Για όλες τις πειραματικές 
διαδικασίες χρησιμοποιήθηκε και μία καλλιέργεια μάρτυρας, σε θρεπτικό BG-11, παράλληλα με την 
καλλιέργεια σε BG-11-N.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

         

 

Φίλτρο 

Σωλήνας εισαγωγής 
αέρα 

Σωλήνας  
εξαγωγής αέρα 

Σκεύος ανάπτυξης 

Καλλιέργεια 

Εικόνα 2.1.1.: Καλλιέργεια Synechocystis sp. PCC 
6803  
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2.1.1 Σύσταση Θρεπτικού μέσου BG-11 
 

            Πίνακας 2.1.1: Σύσταση θρεπτικού μέσου BGII 

Διαλύματα Συγκέντρωση 

100.BG11 without iron, phosphate, 
carbonate 

10mL/L 

1000.Ferric ammonium citrate 1mL/L 

1000.Sodium carbonate 1mL/L 

1000.Dipotassium phosphate 1mL/L 
 

Πίνακας 2.1.2: Σύσταση phosphate buffer 

Διαλύματα Συγκέντρωση 

NaH2PO4
.H2O 0,50M, pH=7,5 

 
Τα stock υδατικά διαλύματα για το θρεπτικό BG11 παρασκευάζονται ως εξής : 
 
Πίνακας 2.1.3: Σύσταση διαλύματος 100

.
BG11 χωρίς σίδηρο, ανθρακικά και φωσφορικά 

Συστατικά Συγκέντρωση 

NaNO3 149,60g/L 

MgSO4
.7H2O 7,49g/L 

CaCl2
.2H2O 3,60g/L 

Citric acid  0,60g/L (ή 0,89g/L Na-citrate, 
dehydrate) 

NaEDTA 1,12mL/L, pH=8.0, c=0,25M 

Trace minerals 100mL/L 

 
                 Πίνακας 2.1.4: Σύσταση διαλύματος Trace minerals 

Συστατικά Συγκέντρωση 

Η3ΒΟ3 2,86g/L 

MnCl2
.4H2O 1,82g/L 

ZnSO4
.7H2O 0,222g/L 

MoO3 0,399g/L 

CuSO4
.5H2O 0,079g/L 

Co(NO3)2
.6H2O 0,0494g/L 

 
Πίνακας 2.1.5: Σύσταση διαλύματος 1000

.
Feric ammonium citrate 

Συστατικά Συγκέντρωση 

1000.Feric ammonium citrate 600mg/100mL H2O 
 
 
 

 
Πίνακας 2.1.6: Σύσταση διαλύματος 1000

.
Sodium carbonate 

Συστατικά Συγκέντρωση 

1000.Sodium carbonate 2g/100mL H2O 
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Εικόνα 2.9.2.1: Τυπική διάταξη των επιμέρους στοιχείων ενός φασματοφωτόμετρου διπλής δέσμης 

 
Πίνακας 2.1.7: Σύσταση διαλύματος 1000

.
Dipotassium phosphate 

Συστατικά Συγκέντρωση 

1000.Dipotassium phosphate 3,05g/100mL H2O 

 
 

Στην περίπτωση του θρεπτικού BG-11-N στο  διάλυμα 100-BG11 χωρίς σίδηρο, ανθρακικά και 
φωσφορικά, έχουν αφαιρεθεί ή αντικατασταθεί ενώσεις που περιέχουν άζωτο. Πιο συγκεκριμένα το 
συστατικό NaNO3 αφαιρείται. Δεν αντικαθίστανται από άλλο αντιδραστήριο που να είναι πηγή Na 
καθώς το τελευταίο παρέχεται στο θρεπτικό μέσω του NaEDTA. Επίσης το  Ferric ammonium citrate 
έχει αντικατασταθεί από το Ferric citrate. Τέλος, μία επιπλέον τροποποίηση αποτελεί η 
αντικατάσταση του  Co(NO3)2

.6H2O από CoCl2.6H2O στo διάλυμα ων trace minerals. Το pH και στα 
δύο θρεπτικά ρυθμίζεται με διάλυμα φωσφορκών( Phosphate buffer). 

 

      2.1.2. Οπτική πυκνότητα OD730 

 
Για να μελετηθεί η ανάπτυξη της καλλιέργειες λαμβάνεται η απορρόφηση σε μήκος κύματος 

730nm σε φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης UV-2700 της Shimadzu. Σε αυτό το μήκος κύματος 
δεν απορροφούν άλλοι παράγοντες όπως π.χ. χρωστικές, συνεπώς αύξηση της απορρόφησης 
συνεπάγεται πιο πυκνή καλλιέργεια, συνεπώς μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτής. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

       2.2. Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) 

2.2.1. Βασικές αρχές 
 

Η βασική αρχή στηρίζεται στη χρήση δέσμης ηλεκτρονίων. Όπως φαίνεται στην εικόνα στην 
κορυφή της στήλης υπάρχει ένα «όπλο» ηλεκτρονίων το οποίο παράγει και τη δέσμη ηλεκτρονίων. 
Στη συνέχεια η δέσμη αυτή πηγαίνει στο δείγμα προς παρατήρηση. Ανάλογα με την ποσότητα και 
τη δύναμη της δέσμης προκύπτουν διαφορετικά ηλεκτρόνια. Συλλέγοντας τα ηλεκτρόνια, η 
ποσότητα και το είδος τους μετατρέπονται στο σχήμα και τη δομή του δείγματος.  

Συνολικά, η ηλεκτρονική μικροσκοπία αποτελείται από ένα σύνολο συστημάτων. Αρχικά, το 
σύστημα υψηλής έντασης χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρονιακής δέσμης από το όπλο 
ηλεκτρονίων. Στη συνέχεια βρίσκεται το σύστημα κενού που απαιτείται για τη για την δημιουργία 
ηλεκτρονίων που θα φτάσουν αποδοτικά στο δείγμα. Έπειτα το σύστημα φακών, όπου η θέση και ο 
έλεγχος των φακών βοηθούν να επιτευχθεί υψηλή μεγέθυνση και καθαρή εικόνα. Το σύστημα 
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ανίχνευσης, που βρίσκεται στο τέλος της ηλεκτρονιακής δέσμης και μετατρέπεται στο σήμα της 
κίνησης και της ανίχνευσης των ηλεκτρονίων.  Το σύστημα εξοπλισμού περιλαμβάνει τις συσκευές 
εξοπλισμού για υψηλό κενό και τον έλεγχο του άξονα της ηλεκτρονιακής δέσμης. Τέλος, 
περιλαμβάνει το ηλεκτρικό σύστημα για τον ηλεκτρικό έλεγχο της υψηλής έντασης, κενού, φακών, 
ανίχνευσης κλπ και το λογισμικό με το οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της σάρωσης στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.[24, 25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2.1.1: Στήλη ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2.1.2: Σύστημα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 

 

2.2.2. Πειραματική διαδικασία 
 

Αρχικά τα δείγματα τοποθετούνται σε φίλτρα Whatman και αφήνονται να στεγνώσουν. Έπειτα, 
τα φίλτρα διπλώνονται και τοποθετούνται σε ειδικές πάνινες θήκες και επωάζονται σε ρυθμιστικό 
διάλυμα SCB για 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρείται το διάλυμα και αντικαθίσταται από 30% 
διάλυμα αιθανόλης για 10 λεπτά. Ίδιοι δεκάλεπτοι κύκλοι πραγματοποιούνται με τη σειρά για 50% 
διάλυμα αιθανόλης, 70% διάλυμα αιθανόλης, 90% διάλυμα αιθανόλης και τέλος ξηρή αιθανόλη.  

Ακολουθεί ξήρανση κρίσιμου σημείου, όπου τοποθετούνται τα δείγματα στον κατάλληλο 
δειγματοφορέα. Γεμίζει ο θάλαμος με υγρό αφυδάτωσης ώστε το δείγμα να καλύπτεται πλήρως. 
Τέλος, μεταφέρεται γρήγορα ο δειγματοφορέας μέσα στο θάλαμο και βιδώνεται καλά το καπάκι. 
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Εικόνα 2.4.1.1.2: Διάγραμμα της φωτοσυνθετικής απόδοσης συναρτήσει της 
ακτινοβολίας. Διακρίνεται η αύξηση της απόδοσης έως σημείο κορεσμού. 

Μετά τη διαδικασία ξήρανσης κρίσιμου σημείου και μόλις εξαχθεί το δείγμα από το θάλαμο 
απαιτείται προσοχή στην προφύλαξη του από την υγρασία και τον αέρα.  

Επόμενο βήμα αποτελεί η επίστρωση ψεκασμού. Όταν ένας στόχος συγκρούεται γρήγορα με 
βαριά σωματίδια συμβαίνει διάβρωση του υλικού στόχου. Η διαδικασία, όταν συμβαίνει κατά την 
εκκένωση αερίου μεταξύ μιας ανόδου και καθόδου, ονομάζεται επίστρωση. Η ενίσχυση αυτής της 
διαδικασίας για την επικάλυψη δειγμάτων ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM) 
επιτυγχάνεται με την επιλογή ενός κατάλληλου αερίου ιονισμού και υλικού στόχου, στην 
περίπτωσή μας χρησιμοποιείται αέριο Ar και ως υλικό στόχος, ο χρυσός (Au) με τον οποίο γίν1εται 
επίστρωση 10nm στα δείγματα. Τέλος τα αποτελέσματα της σάρωσης παρατηρούνται στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

 

2.3. Μέθοδος DeSSI-MS 

      Τα κύτταρα Synechocystis sp. PCC6803 μελετήθηκαν με την τεχνική της φασματομετρίας μάζας 
εκρόφησης με ιοντισμό υπερηχητικής εκνέφωσης (desorption sonic spray ionization mass 
spectrometry). Η συγκεκριμένη τεχνική εκρόφησης επιτρέπει την ανάλυση δειγμάτων υπό 
ατμοσφαιρικές συνθήκες με ελάχιστη προετοιμασία του δείγματος.[26, 27] [1][2]. Η τεχνική αυτή 
είναι παραλλαγή της τεχνικής που ονομάζεται φασματομετρία μάζας εκρόφησης με ιοντισμό 
ηλεκτροψεκασμού (desorption electrospray ionization mass spectrometry)[28] και η βασική 
διαφορά τους έγκειται στην εφαρμογή υψηλού δυναμικού στον διαλύτη εκνέφωσης. 

Συνοπτικά, η διάταξη της φασματομετρίας μάζας εκρόφησης με ιοντισμό υπερηχητικής 
εκνέφωσης περιλαμβάνει τον ψεκασμό του δείγματος με έναν οργανικό διαλύτη από έναν 
εκνεφωτή που κατασκευάζεται με απλά εξαρτήματα (πλαστικό T-union και τριχοειδή τηγμένης 
πυριτίας). Ο εκνεφωτής βρίσκεται υπό γωνία σε σχέση με το γυάλινο πλακίδιο που φέρει το δείγμα 
και έτσι οι αναλύτες εκροφούνται από την επιφάνεια του δείγματος και με την βοήθεια του αερίου 
εκνέφωσης μεταφέρονται μέσα στο φασματόμετρο μάζας όπου και ανιχνεύονται. 

Για την κατασκευή του εκνεφωτή χρησιμοποιήθηκε ένα πλαστικό T-union, ένα εξωτερικό 
τριχοειδές τηγμένης πυριτίας (i.d. 540 μm, o.d. 690 μm) και ένα εσωτερικό τριχοειδές τηγμένης 
πυριτίας (i.d. 50 μm, ο.δ. 360 μm). Το αέριο εκνέφωσης ήταν άζωτο σε πίεση 8 bar. Ο διαλύτης που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν ακετονιτρίλιο/διμεθυλοφορμαμίδιο (ACN/DMF) σε μίγμα 1:1 v/v με ροή 5 
μL/min. Ο εκνεφωτής βρισκόταν υπό γωνία 40° σε σχέση με το γυάλινο πλακίδιο του δείγματος και 
2 mm πάνω από το δείγμα. Τα φάσματα μάζας καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας ένα 
φασματόμετρο μάζας τετραπολικής ιοντικής παγίδας (LCQ Advantage, Thermo Fisher Scientific).  

Για την προετοιμασία των δειγμάτων κυττάρων, έγιναν πλύσεις με 1 ml απιονισμένο νερό 
τρεις φορές φυγοκεντρώντας τα κύτταρα στις 6000 στροφές/λεπτό για 4 λεπτά. Μετά το πέρας το 
πλύσεων το υπερκείμενο αφαιρέθηκε από το δείγμα και τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε 10-20 μL 
νερό. Στην συνέχεια, 1 μL του δείγματος τοποθετήθηκε σε γυάλινο πλακίδιο, αφέθηκε να στεγνώσει 
υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες και τοποθετήθηκε μπροστά από το φασματόμετρο μάζας για 
ανάλυση. 

   

   2.4. Μελέτη Φωτοσυνθετικής Δραστηριότητας 

2.4.1 Πολαρογραφικός Προσδιορισμός Οξυγονου 
2.4.1.1.  Μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση 

Η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 
μπορεί να καταγραφεί είτε ως δέσμευση CO2 είτε 
ως απελευθέρωση O2. Η φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα αυξάνεται γραμμικά συναρτήσει της 
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έντασης ακτινοβολίας έως μια τιμής, όπου μεγαλύτερη ένταση ακτινοβολίας δεν αυξάνει τη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Έτσι, ο περιοριστικός παράγοντας σταματάει να είναι η ηλιακή 
ακτινοβολία, και γίνεται η συγκέντρωση του CO2. 

 

 

 
2.4.1.2 Αρχή της μεθόδου 
 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εργασία της ομάδας του L. Clark το 1953, και αναφέρεται ως μια 
πολαρογραφική μέθοδος. Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται με τη χρήση του επιλεκτικού 
ηλεκτροδίου οξυγόνου Clark. Η διάταξη του ηλεκτροδίου αποτελείται από μια άνοδο αργύρου και 
μια κάθοδο πλατίνας, σε διάλυμα ηλεκτρολύτη KCl, όπου εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση. Για τη 
μεταφορά ηλεκτρονίων μεταξύ ανόδου και καθόδου χρησιμοποιείται οξυγόνο, το οποίο εισέρχεται 
επιλεκτικά στον ηλεκτρολύτη από το δείγμα μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης, και ανάγεται στην 
κάθοδο σύμφωνα με την ημιαντίδραση:  2+4 −+4 +→2 2 [29] 
 

 

2.4.1.3. Πειραματικό μέρος 
 

Πίνακας 2.4.1.3.1: Διάλυμα για το ηλεκτρόδιο του οξυγόνου 

Συστατικά Συγκέντρωση 

NaHCO3 0,34g/L 

Tricine 8,96gr/L 

pH=7,6 

 

Για τη φωτοσυνθετική παραγωγή οξυγόνου ακολουθήθηκε πρωτόκολλο σύμφωνα με σχετική 
εργασία των Delieu και Walker [30]. Ως πηγή φωτός για τη φωτοσύνθεση των δειγμάτων 
χρησιμοποιείται μια λάμπα βολφραμίου ισχύος 250Watt, και η ακτινοβόληση των δειγμάτων είναι 
αρκετή, έτσι ώστε το φως να μην είναι πλέον περιοριστικός παράγοντας για τη μέγιστη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Ο άλλος περιοριστικός παράγοντας, η ύπαρξη CO2, αποφεύγεται με 
την προσθήκη NaHCO3 στο διάλυμα επαιναιώρησης των δειγμάτων.  

Για την αποφυγή θέρμανσης του δείγματος, το φως πριν φτάσει στο δείγμα διέρχεται από 
κυψελίδα με αραιό διάλυμα CuSO4, απορροφώντας έτσι την ερυθρή ακτινοβολία μεγάλου μήκους 
κύματος. Τέλος, το φως διέρχεται από ένα κόκκινο φίλτρο, επιτρέποντας να περάσουν μόνο τα 
μήκη κύματος που χρειάζονται για τη φωτοσύνθεση.  
Για τις μετρήσεις στο ηλεκτρόδιο τύπου Clark, το δείγμα τοποθετείται σε γυάλινη κυψελίδα, της 
οποίας η περιβάλλουσα θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 25°C με τη χρήση θερμοστάτη με 
κυκλοφορητή νερού. Για κάθε δείγμα λαμβάνεται ποσότητα καλλιέργειας ίση με 30ml, 
φυγοκεντρείται στα 1500g, και το ίζημα των κυττάρων επαναιωρείται σε 12ml ειδικού διαλύματος 
για το ηλεκτρόδιο οξυγόνου. Για κάθε δείγμα το πείραμα πραγματοποιείται τρεις φορές, δηλαδή 
4mL εισάγονται για κάθε μέτρηση στην κυψελίδα. Καταγράφονται οι ενδείξεις του καταγραφικού 
ανά 5 δευτερόλεπτα, για χρονικό διάστημα 1 λεπτού.  

Η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα καταγράφτηκε σε ένταση φωτισμού 500 μmol m-2 s-1. 
Τέλος, η μέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα ανάχθηκε σε μmol O2 ανά DCW ανά ώρα.  
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 2.4.1.3.1. Ξηρή βιομάζα κυττάρων 

Ο υπολογισμός της κυτταρικής ανάπτυξης της καλλιέργειας πραγματοποιείται με τη μέτρηση 
ξηρής μάζας κυττάρων (Dry Cell Weight). Συγκεκριμένη ποσότητα καλλιέργειας φυγοκεντρείται και 
επαναδιαλύεται σε ελάχιστη ποσότητα νερού. Η καλλιέργεια τοποθετείται σε ειδικό αλουμινένιο, 
ζυγισμένο πιάτο και αφήνεται στο φούρνο στους 70οC μέχρι να ξηραθεί πλήρως για περίπου 12h. 
Έπειτα από σταθεροποίηση της μάζας αφαιρείται το βάρος του ειδικού πιάτου  ώστε να 
υπολογιστεί η ξηρή μάζα κυττάρων. 

 

2.4.2. Μετρήσεις Επαγωγικού Φθορισμού 
 
Από το σύνολο της φωτονιακής ενέργειας που απορροφάται από τις χλωροφύλλες, μόνο ένα μέρος 
χρησιμοποιείται στη φωτοχημεία της φωτοσύνθεσης και μετατρέπεται σε χημική ενέργεια 
(φωτοχημική απόσβεση). Το υπόλοιπο διαχέεται με τη μορφή θερμότητας ή φθορισμού (μη 
φωτοχημική απόσβεση). Η επαγωγή φθορισμού στα φωτοσυνθετικά δείγματα πραγματοποιείται σε 
δύο στάδια, το γρήγορο και το αργό. Η μελέτη του επαγωγικού φθορισμού, ειδικά στην ταχεία 
φάση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της δομής, λειτουργίας και απόδοσης του 
φωτοσυνθετικού μηχανισμού. Διαταραχές στην ομαλή λειτουργία και φωτοχημική απόδοση της 
φωτοσύνθεσης οδηγούν σε αύξηση του φθορισμού.  
 

Εικόνα 2.4.1.3.1: Σχηματική απεικόνιση ενός ηλεκτροδίου 
οξυγόνου τύπου Clark, με τα βασικά του στοιχεία να 
επισημαίνοντα 
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Εικόνα 2.5.1: Διαχείριση της απορροφούμενης ακτινοβολίας στη Φωτοσύνθεση 

 
Όταν ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός μετά από την προσαρμογή του στο σκοτάδι, δεχτεί την 
επίδραση συνεχούς φωτισμού, τότε ο φθορισμός του αυξάνεται από το αρχικό του επίπεδο (Fo), σε 
μέγιστη (Fmax) και στη συνέχεια μειώνεται βαθμιαία μέχρι μίας σταθερής τιμής (Fs). Ο λόγος Fv/Fm 
παρέχει μια πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν το φωτοσυνθετικό μηχανισμό, όπως 
τη μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση, το μέγεθος της λειτουργίας της φωτοσυνθετικής κεραίας και 
την πυκνότητα των ενεργών κέντρων αντίδρασης.  
Για τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού τα δείγματα τοποθετούνται σε σκοτεινό θάλαμο για 10 
λεπτά, για να αδειάσουν πλήρως τα κέντρα αντίδρασης από ηλεκτρόνια, και να είναι έτσι δυνατή η 
εκτίμηση της μέγιστης φωτοσυνθετικής απόδοσης. H μέθοδος βασίζεται σε μετρήσεις της ταχείας 
μεταβολής του φθορισμού με ανάλυση 10 μs σε χρονικό διάστημα 1 δευτερολέπτου. Ο φθορισμός 
μετράται με 12-bit ανάλυση και η διέγερση γίνεται από 3 διόδους φωτισμού (LEDs) με ένταση 
ακτινοβολίας μέχρι 3000 μmol m-2 s-1 ερυθρού φωτός (650nm).  

Η μελέτη του επαγωγικού φθορισμού αποτελεί μια μέθοδο για την ποιοτική εκτίμηση της 
καταπόνησης (stress) που έχει υποστεί ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός.  

 

 

2.5. Φασματοσκοπική μελέτη φωτοσυνθετικών χρωστικών 

2.5.1. Φάσμα Ολικών Χρωστικών 
 

Αυτό επιτυγχνάνεται μέσω της λήψης ολικού φάσματος χρωστικών. Αρχικά, σε διάλυμα 
κυττάρων προστίθενται διάλυμα λύσης αυτών. Η φυκοκυανίνη είναι όμως σύμπλεγμα πρωτεϊνών 
οπότε προστίθενται στο διάλυμα λύσης κυττάρων και αναστολέας πρωτεασών (PMSF) για να 
αποφευχθεί η αποδιάταξη από πρωτεάσες μόλις λυθεί το κύτταρο. Η λύση των κυττάρων 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας glass beads. Ακολουθεί φυγοκέντριση για 3 λεπτά στα 2000rpm 
για να απομακρυνθούν στο ίζημα τα άσπαστα κύτταρα και κυτταρικά απόβλητα. Το φάσμα 
λαμβάνεται στο λύμα των κυττάρων της διαδικασίας που  μόλις περιγράφηκε για το σπάσιμο των 
κυττάρων. Η χλωροφύλλη α εμφανίζει απορρόφηση στα 680 και 435 nm, η φυκοκυανίνη στα 625 
nm και τα καροτενοειδή  στα 470 nm. [31] 
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2.5.1.1 Σύσταση Διαλύματος λύσης κυττάρων  

 

Πίνακας 2.5.1.1.: Σύσταση Διαλύματος Λύσης πρωτεϊνών 

Διάλυμα Συγκέντρωση 

Tris-HCl 50mM 

pH=8 

 

      

     2.5.2. Ποσοτικοποίηση Φωτοσυνθετικών Χρωστικών  

Εκτός από ολικό φάσμα χρωστικών απαραίτητη κρίνεται και η ποσοτικοποίηση. Για τη 
φασματοσκοπική μελέτη των φωτοσυνθετικών χρωστικών λαμβάνεται 1mL καλλιέργειας, η οποία 
φυγοκεντρείται στα 1000g για 1 λεπτό. Το ίζημα επαναιωρείται σε διαλύτη 1mL 100% μεθανόλης 
και αφήνεται για 10 με 15 λεπτά στο σκοτάδι. Ακολουθεί μια ακόμα φυγοκέντριση και συλλέγεται τo 
υπερκείμενο υγρό που περιέχει τις χρωστικές. Για τα διαλύματα των χρωστικών μετρώνται οι 
απορροφήσεις στα μήκη κύματος 470nm, 650nm, 665nm, 710nm. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3.0 Αποτελέσματα 

 

               3.1. Μελέτη Ανάπτυξης  Μικροοργανισμού 

 
 

 
 

                                      Διάγραμμα 3.1.1. Καμπύλη Ανάπτυξης Synechocystis PCC 6803 

Για την μελέτη της ανάπτυξης  του μικροοργανισμού λαμβάνονται καθημερινά επί επτά 
μέρες δείγματα από την καλλιέργεια μάρτυρα και από την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου και στη 
συνέχεια μετράται η οπτική πυκνότητα στα 730nm. Η μελέτη της ξηρής μάζας κυττάρων 
πραγματοποιούνταν κατά την έβδομη μέρα.  Η μέση απορρόφηση των καλλιεργειών και κατ 
επέκταση η οπτική πυκνότητα αποτελεί έκφραση της ανάπτυξης του μικροοργανισμού καθ’ όλη την 
διάρκεια των επτά ημερών παραμονής του σε θρεπτικό με στέρηση αζώτου. Φαίνεται  ευκρινώς 
από το Διάγραμμα 3.1.2. η μειωμένη ανάπτυξη της καλλιέργειας σε άζωτο από την καλλιέργεια 
μάρτυρα. 
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Διάγραμμα 3.1.2:  Μέση απορρόφηση στα 730nm κατά τη διάρκεια των 7 ημερών ανάπτυξης των καλλιεργειών μάρτυρα 

και σε στέρηση αζώτου. Αριστερά η ανάπτυξη της καλλιέργειας μάρτυρα και δεξιά η ανάπτυξη της καλλιέργειας σε 
στέρηση αζώτου. 

Παρόμοια εικόνα λαμβάνεται και από το διάγραμμα ξηρής μάζας κυττάρων.  
 

 
Διάγραμμα 3.1.3.: Στο άξονα y παρουσιάζεται η ξηρή μάζα κυττάρων. 

 
 OD

730
 DCW 

BGII 2.53± 0.37 1.13 ± 0.24 

BGII-N 0.92± 0.08 0.25 ± 0.02 

                    Πίνακας 3.1.1: Συγκεντρωτικός πίνακας οπτικής πυκνότητας και ξηρής μάζας κυττάρων 
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Διάγραμμα 3.1.4. Καμπύλες ανάπτυξης για το την καλλιέργεια σε θρεπτικό BG11-N και την καλλιέργεια μάρτυρα 

Ακόμη στο διάγραμμα 3.1.4. φαίνεται με κόκκινο χρώμα η πορεία ανάπτυξης του μικροοργανισμού 
κατά τη διάρκεια των επτά ημερών παραμονής του σε θρεπτικό BG11-N. Με μαύρο χρώμα φαίνεται 
συγκριτικά η πορεία ανάπτυξης της καλλιέργειας μάρτυρα. 

 
 
 

3.2 Μορφολογική Μελέτη Synechocystis PC 6803 

 
Η μορφολογική μελέτη του μικροοργανισμού πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM).  Λήφθηκε δείγμα από την καλλιέργεια μάρτυρα και 
την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου την έβδομη μέρα της ανάπτυξής τους. Στη συνέχεια, 
προετοιμάστηκε για SEM. Η μελέτη αυτή είναι σημαντική καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την 
ερμηνεία της επίδρασης του θρεπτικού BG11-N στον μικροοργανισμό. Στην εικόνα 3.2.1 φαίνεται το 
Synechocystis στην καλλιέργεια μάρτυρα. Το παρόν στιγμιότυπο λήφθηκε κατά τη διάρκεια της 
κυτταρικής διαίρεσης του μικροοργανισμού. Στην εικόνα 3.2.2 φαίνεται κύτταρο στην καλλιέργεια 
σε στέρηση αζώτου. 
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Εικόνα 3.2.1: εικόνες 3.2.1a,γ,ε,ζ) Synechocystis σε θρεπτικο  BG11 και εικόνες 3.2.1β,δ,στ,η) Synechocystis σε θρεπτικο  

BG11-Ν 

               

               3.3. Μελέτη μεμβρανικών λιπιδίων 

 
Η παραπάνω μελέτη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας καθημερινά για επτά μέρες (όσο 

έμενε ο μικροοργανισμός στο θρεπτικό BG11-N) δείγματα 1ml από την καλλιέργεια μάρτυρα και από 
την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν με την μέθοδο DeSSi MS. 
Ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τα κύτταρα σε στέρηση αζώτου και καλλιέργειας 
μάρτυρα  που έχουν επανεωρηθεί σε θρεπτικό BG11. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο 
εργαστήριο του καθηγητή Σπύρου Περγαντή από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Λεωνίδα Μαυρουδάκη 
στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του διατριβής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα παρακάτω 
γραφήματα. Οι μπλε ράβδοι αντιστοιχούν στην καλλιέργεια μάρτυρα και οι κόκκινοι στην 
καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου. Η ένδειξη DayxR αντιστοιχεί στην ημέρα x ανάπτυξης των 
καλλιεργειών μετά την επανεώρηση σε θρεπτικό BG11. 
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Διάγραμμα 3.3.1.Σύγκριση αφθονίας θετικών λιπιδίων MGDG για την καλλιέργεια μάρτυρα και την καλλιέργεια σε BG11-N 
για έξι ημέρες επαναφορά της καλλιέργειας σε στέρηση αζώτου σε θρεπτικό με άζωτο 
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Διάγραμμα 3.3.2. Σύγκριση αφθονίας αρνητικών λιπιδίων PG για την καλλιέργεια μάρτυρα και 
την καλλιέργεια σε BG11-N για έξι ημέρες επαναφορά της καλλιέργειας σε στέρηση αζώτου σε 
θρεπτικό με άζωτο 
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Διάγραμμα 3.3.3. Σύγκριση αφθονίας αρνητικών λιπιδίων SQDG για την καλλιέργεια μάρτυρα και την καλλιέργεια σε 
BG11-N για έξι ημέρες και επαναφορά της καλλιέργειας σε στέρηση αζώτου σε θρεπτικό με άζωτο 

 

 

 3.4 Μελέτη της Φωτοσυνθετικής δραστηριότητας        

 
Η μελέτη της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε μέσω πολαρογραφικού 

προσδιορισμού οξυγόνου καθώς και των μετρήσεων επαγωγικού φθορισμού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

3.4.1 Μελέτη παραγωγής Οξυγόνου 
 
Η φωτοσυνθετική δραστηριότητα του κάθε στελέχους μελετάται με τον πολαρογραφικό 

προσδιορισμό του οξυγόνου που απελευθερώνεται κατά την έκθεσή των στελεχών σε υψηλής 
έντασης φωτισμό. Στο διάγραμμα παρατηρούνται τα αποτελέσματα από την παραγωγή οξυγόνου 
της καλλιέργειας μάρτυρα καθώς και της καλλιέργειας σε στέρηση αζώτου την έβδομη μέρα της 

ανάπτυξής τους.  
Διάγραμμα 3.4.1.1 Στον άξονα y παρουσιάζεται η ποσότητα οξυγόνου την έβδομη μερα για τις καλλιέργειες. 
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3.4.2. Μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού 
 
Η λήψη μετρήσεων επαγωγικού φθορισμού αποτελούν ένα ακόμη βήμα για την πλήρη 

γνώση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας του μικροοργανισμού. Το παρακάτω διάγραμμα 
απεικονίζει τις μετρήσεις επαγωγικού φθορισμού για την καλλιέργεια μάρτυρα και την καλλιέργεια 
σε θρεπτικό BG-11-N κατά την έβδομη μέρα της ανάπτυξής τους. 

 

 
Διάγραμμα 3.4.2.1 Στον άξονα y παρουσιάζεται το Fv/Fmax την εβδομη μέρα της ανάπτυξης των καλλιεργειών 

 Fv/Fmax 

BGII 0.33± 0.04 

BGII-N 0.18± 0.06 

Πίνακας 3.4.2.1 Συγκεντρωτικός πίνακας Fv/Fmax  

 

3.5. Φασματοσκοπική μελέτη φωτοσυνθετικών χρωστικών 

 
Στην εικόνα 3.5.1 παρατηρείται διαφορά στο χρώμα της καλλιέργειας με θρεπτικό BG11-N 

από την πρώτη κιόλας μέρα που αργότερά γίνεται πιο έντονη. Δεν έχει το χαρακτηριστικό 
κυανοπράσινο χρώμα που έχουν συνήθως τα κυανοβακτήρια. Η χρωματική διαφορά γίνεται πιο 
έντονη όσο περνάνε οι μέρες και η καλλιέργεια από κυανοπράσινο χρώμα που θα έπρεπε να έχει, 
αποκτά κίτρινο χρώμα. 
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Σειρά1 

 Day 7 

BGII 38.59±2.28 

BGII-N 4.46±1.25 

Πίνακας 3.4.1.1 Συγκεντρωτικός πίνακας παραγωγής οξυγόνου για την καλλιέργεια μάρτυρα και την καλλιέργεια σε 
στέρηση αζώτου. 
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           Εικόνα 3.5.1. Οι καλλιέργειες μάρτυρα και σε στέρηση αζώτου από την ημέρα 0 έως την ημέρα 7. 

                3.5.1. Μελέτη Ολικών φωτοσυνθετικών Χρωστικών 
 

Στην εικόνα  3.5.1.2 παρουσιάζεται το φάσματα 750-400nm έπειτα από λύση κυττάρων των 
διαφόρων στελεχών. Η χλωροφύλλη α εμφανίζει κορυφές στα 680 και 435 nm, η φυκοκυανίνη στα 
625nm και τα καροτενοειδή στα 470nm. Στα κυανοβακτήρια απουσιάζει η χλωροφύλλη β. Το 
φάσμα με το κόκκινο χρώμα αντιπροσωπεύει την καλλιέργεια μάρτυρα, ενώ το φάσμα με το μαύρο 
χρώμα την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου. Εμφανώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 
φασμάτων με κύρια την απουσία της κορυφής της φυκοκυανίνης στο φάσμα της καλλιέργειας σε 
στέρηση αζώτου. Τέλος, τα φάσματα είναι κανονικοποιημένα ως προς την κορυφή της 
χλωροφύλλης α που εμφανίζει την υψηλότερη ένταση. 
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Εικόνα 3.5.1.2 Ολικό φάσμα χρωστικών. Με μαύρο χρώμα απεικονίζεται η καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου, με κόκκινο  η 

καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου. 
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3.5.2. Ποσοτικοποίηση Φωτοσυνθετικών χρωστικών 
 
Στον  παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης των 

φωτοσυνθετικών χρωστικών χλωροφύλλη α και καροτενοειδή. Τα κυανοβακτήρια δεν έχουν 
χλωροφύλλη β με αποτέλεσμα η συγκέντρωση της να συνεπάγεται την συγκέντρωση των ολικών 
χλωροφυλλών. Στη συνέχεια εκφράζονται ανά DCW και τέλος παρουσιάζεται η μεταξύ του 
αναλογία δηλαδή Car/Chlα. Όπως είναι αναμενόμενο οι καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου έχει πολύ 
μικρότερη συγκέντρωση φωτοσυνθετικών χρωστικών με τα καροτενοειδή να μην παράγονται 
σχεδόν καθόλου. 
 

 Chlorophyll 
α 

(μg ml
-1

) 

Carotenoids 

(μg ml
-1

) 

Chlorophyll α/DCW 

(μg mg
 -1

) 

Carotenoids/DCW 

(μg mg
 -1

) 

Car/Chl α 

BGII 30.27±8.10 11.84±1.62 10.81±1.64 4.29±0.69 0.43±0.02 

BGII-N 1.2±0.08 0.54±0.09 3.56±0.36 1.86±0.32 0.49±0.04  

Πίνακας 3.5.2.1 Αποτελέσματα μετρήσεων φωτοσυνθετικών χρωστικών  
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4.0 Ανάλυση και Συζήτηση Αποτελεσμάτων 
 

4.1. Μελέτη ανάπτυξης μικροοργανισμού 

 
Το  θρεπτικό BG11-N φαίνεται να επηρεάζει την ανάπτυξή του μικροοργανισμού, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από την μειωμένη οπτική πυκνότητα και ξηρή μάζα κυττάρων της καλλιέργειας 
σε στέρηση αζώτου σε σύγκριση με την καλλιέργεια μάρτυρα που αναπτύσσεται σε θρεπτικό ΒG11. 
To αποτέλεσμα αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς ένα βασικό θρεπτικό συστατικό, το άζωτο, 
έχει αφαιρεθεί από το θρεπτικό μέσο και ο μικροοργανισμός αδυνατεί να διατελέσει βασικές 
λειτουργίες όπως τον πολλαπλασιασμό του DNA του και την παραγωγή πρωτεϊνών με αποτέλεσμα 
ολόκληρη η ανάπτυξή του να επηρεάζεται και όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα να μην 
αναπτύσσεται αλλά να παραμένει σε μία στάσιμη κατάσταση. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται 
από τα αποτελέσματα της οπτικής πυκνότητας κυττάρων και ξηρής βιομάζας καθώς και από το 
διάγραμμα 3.1.2 . Στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη των κυττάρων από τη μέρα 0 
μέχρι τη μέρα 7. Η καλλιέργεια μάρτυρας αναπτύσσεται κανονικά, σε αντίθεση με την καλλιέργεια 
σε θρεπτικό BG11-N,  η οποία φαίνεται ότι από την δεύτερη κιόλας ημέρα μπαίνει σε μία στάσιμη 
κατάσταση και δεν αναπτύσσεται. 

 

4.2 Μορφολογική μελέτη του Μικροοργανισμού 

 
Η ορθή μελέτη ενός μικροοργανισμού σε συγκεκριμένες συνθήκες όπως αυτές του BG11-N, 

προϋποθέτουν την εξέταση όλων των παραμέτρων συμπεριλαμβανομένου και των μορφολογικών. 
Στις εικόνες 3.2.1.α,γ,ζ απεικονίζεται κύτταρο στην καλλιέργεια μάρτυρα και παρατηρείται ότι η 
εξωτερική του επιφάνεια είναι λεία. Αντίθετα στην εικόνα 3.2.1.β,δ,η όπου απεικονίζεται κύτταρο 
από την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου, η επιφάνεια του κυττάρου φαίνεται τραχιά, με πολλά 
εξογκώματα και μέγεθος συγκριτικά μικρότερο από αυτό του μικροοργανισμού στην καλλιέργεια 
μάρτυρα. Συμπεραίνει λοιπόν κανείς ότι οι μορφολογικές αυτές ανωμαλίες  είναι η αντίδραση του 
μικροοργανισμού στη καταπόνηση που του έχει προκαλέσει η έλλειψη ενός βασικού θρεπτικού 
συστατικού.  Ακόμη, συμπεραίνεται ότι πιθανότατα οι μορφολογικές αυτές ανωμαλίες είναι 
πρακτικά η έκφραση των αλλαγών στη σύσταση του κυτταρικού τοιχώματος του μικροοργανισμού, 
που έχουν προκληθεί από τις συνθήκες στρες στο περιβάλλον ανάπτυξής του. 
 

4.3. Μελέτη Μεμβρανικών Λιπιδίων 

 
Παρατηρώντας τα διαγράμματα 3.3.1, 3.3.2 και 3.3.3 φαίνεται ευκρινώς στην καλλιέργεια μάρτυρα 
τόσο για τα θετικά λιπίδια όσο και για τα αρνητικά, ότι η αναλογία της μεμβράνης αλλάζει κατά την 
Πέμπτη μέρα της ανάπτυξής τους αυξάνοντας τα κορεσμένα λιπίδια. Στην καλλιέργεια όμως σε 
στέρηση αζώτου δεν παρατηρείται αλλαγή στο ποσοστό των λιπιδίων των θυλακοειδών και κατ 
επέκταση δεν αυξάνονται τα κορεσμένα λιπίδια, αλλά ο συνολικός λόγος μένει σταθερός. Αντίθετα 
φαίνεται να έχουν την ίδια αναλογία κα’ όλη τη διάρκεια παραμονής των Synechocystis στο 
θρεπτικό BG11-N. Ο μικροοργανισμός φαίνεται να βρίσκεται σε μία στάσιμη κατάσταση που 
ανταποκρίνεται στην πρώτη μέρα της ανάπτυξής του. Είναι δηλαδή σαν να βρίσκεται στο στάδιο 
της πρώτης μέρας καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο θρεπτικό  BG11-N. Η στάσιμη αυτή 
κατάσταση επιβεβαιώνεται, γιατί μόλις τα κύτταρα βρεθούν ξανά σε θρεπτικό BG11 που περιέχει 
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άζωτο, τότε τα ποσοστά των λιπιδίων ξεκινάνε να αλλάζουν καθώς περνούν οι μέρες της 
ανάπτυξης. Ουσιαστικά δηλαδή, η έλλειψη αζώτου παρεμβαίνει σε κάποια μεταβολική οδό κατά 
την οποία παρεμποδίζεται η αλλαγή της σύστασης σε λιπίδια της μεμβράνης με αποτέλεσμα το 
κύτταρο να επέρχεται σε στάσιμη κατάσταση. Τα MGDG έχουν κυρίως δομικό ρόλο όπως έχει 
προαναφερθεί ενώ τα PG και SQDG έχουν τόσο δομικό όσο και λειτουργικό ρόλο στο φωτοσύστημα 
ΙΙ. Έτσι εύκολα συμπεραίνει κανείς γιατί υπάρχουν αλλαγές τόσο μορφολογικά όσο και λειτουργικά, 
δηλαδή δεν φωτοσυνθέτει. 

 
 

4.4.Μελέτη της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας 

 
Με μία γενική ανασκόπηση οι συνθήκες έλλειψης αζώτου φαίνονται να επηρεάζουν τη 

φωτοσυνθετική δραστηριότητα του μικροοργανισμού. 

4.4.1 Μελέτη παραγωγής Οξυγόνου 

 
Το Synechocystis PCC 6803 όπως έχει προαναφερθεί αποτελεί έναν φωτοσυνθετικό 

μικροοργανισμό. Μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπει τον ανόργανο άνθρακα σε οργανικό 
παράγοντας έτσι την τροφή του. Παραπροϊόν αποτελεί το οξυγόνο, του οποίου η μέτρηση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση της επίδρασης των συνθηκών στρες στη λειτουργικότητα 
του μικροοργανισμού. Όπως είναι λοιπόν αναμενόμενο και όπως παρουσιάζεται από τα 
αποτελέσματα ο μικροοργανισμός υπολειτουργεί στις συνθήκες στέρησης αζώτου. Παράγει 
περίπου 8 φορές λιγότερη ποσότητα οξυγόνου απ ότι η καλλιέργεια μάρτυρας. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι ο μικροοργανισμός στις συνθήκες αυτές στρες απλά προσπαθεί να επιβιώσει. Το 
περιβάλλον του πλέον δεν ευνοεί τόσο την ανάπτυξή του όσο την επιβίωσή του και έτσι 
προσαρμόζεται. Γι’ αυτό και βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση όπως έχει επιβεβαιωθεί από το 
διάγραμμα 3.1.2 Η στάσιμη αυτή κατάσταση, αίρεται  μόλις βρεθεί ξανά σε περιβάλλον με άζωτο 
όπως και επιβεβαιώνεται από τη μελέτη των μεμβρανικών λιπιδίων. 
                

               4.4.2 Μελέτη επαγωγικού φθορισμού 
 
Η μελέτη του επαγωγικού φθορισμού είναι εξίσου σημαντική με την μελέτη της παραγωγής 

οξυγόνου καθώς δίνει πληροφορίες για τη μέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση, το μέγεθος της 
λειτουργίας της φωτοσυνθετικής κεραίας καθώς και την πυκνότητα των ενεργών κέντρων 
αντίδρασης. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα κύτταρα σε στέρηση αζώτου  εμφανίζουν 
σχεδόν το μισό λόγο FV/Fmax σε σύγκριση με τα κύτταρα στην καλλιέργεια μάρτυρα. Μικρότερος 
λόγος σημαίνει μεγαλύτερο Fmax,δηλαδή περισσότερη από την προσφερόμενη ενέργεια να 
αποσβήνει σε φθορισμό και άρα λιγότερη να χρησιμοποιείται από τα ενεργά κέντρα αντίδρασης 
και αν μετατρέπεται σε χημική κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Για μία ακόμη φορά 
επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι, υπάρχει μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα. Επιπλέον, η μέγιστη 
φωτοσυνθετική απόδοση έχει μειωθεί για την καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου γεγονός που πηγάζει 
από την πιθανή μείωση τη λειτουργίας της φωτοσυνθετικής κεραίας. Ακόμη η πυκνότητα των 
ενεργών κέντρων αντίδρασης έχει μειωθεί καθώς ο μκροοργανισμός βρίσκεται σε μία κατάσταση 
καταστολής . Όλα τα παραπάνω αποτελούν αποδείξεις των επιπτώσεων που έχει το στρες στον 
μικροοργανισμό λόγω της έλλειψης του αζώτου. Βρίσκεται σε κατάσταση στρες όπου δεν μπορεί 
όχι μόνο να αναπτυχθεί αλλά ούτε να επιτελέσει βασικές λειτουργίες όπως είναι η φωτοσύνθεση. 
Προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ώστε να επιβιώσει και  παραμένει σε μία στάσιμη 
κατάσταση όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα για την ανάπτυξή του. 
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4.5. Φασματοσκοπική Μελέτη Φωτοσυνθετικών Χρωστικών 

 
Από την εικόνα 3.5.1 φαίνεται αμέσως οπτικά πριν γίνουν μετρήσεις ότι οι χρωστικές έχουν 

επηρεαστεί, καθώς η καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου έχει χάσει το χαρακτηριστικό κυανοπράσινο 
χρώμα που έχουν τα κυανοβακτήρια και έχει μία πιο κίτρινη –πράσινη απόχρωση. 
 

 

4.5.1 Ολικό Φάσμα Χρωστικών 
 
Η παραπάνω υπόθεση επιβεβαιώνεται από το φάσμα στην εικόνα 3.5.1.1 καθώς φανερά οι 

χρωστικές της καλλιέργειας σε στέρηση αζώτου εμφανίζονται σε μικρότερη ένταση, με την 
φυκοκυανίνη στα 625nm να μην παράγεται καθόλου. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απόλυτα 
φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η φυκοκυανίνη είναι μια πρωτεΐνη που ανήκει στα 
φυκοχολοσώματα, τα οποία αποτελούν σύμπλεγμα πρωτεϊνών που λειτουργεί ως βοηθητική 
κεραία στην συλλογή φωτός. Συνεπώς αποτελείται από αμινοξέα. Όμως, τα αμινοξέα αποτελούνται 
από μία τουλάχιστον αμιδική ομάδα, άρα χωρίς άζωτο είναι σχεδόν αδύνατον να συνθέσουν 
πρωτεΐνες. Η έλλειψη λοιπόν αζώτου από το θρεπτικό μέσο έχει άμεση επίπτωση στις μεταβολικές 
του διαδικασίες.  
 

4.5.2 Ποσοτικοποίηση Φωτοσυνθετικών Χρωστικών 
 
Όπως έχει προαναφερθεί η κύριες χρωστικές του Synechocystis PCC 6803 είναι η 

χλωροφύλλη α και τα καροτενοειδή. Οπότε κρίθηκε αναγκαία η ποσοτικοποίηση αυτών. Σύμφωνα 
λοιπόν με τον πίνακα 3.5.2.1 και το διάγραμμα 3.5.1.1 φαίνεται σημαντική διαφορά της 
συγκέντρωσης των χρωστικών στην καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου σε σύγκριση με την 
καλλιέργεια μάρτυρα. Η διαφορά στις συγκεντρώσεις είναι αρκετά αισθητή καθώς η καλλιέργεια 
μάρτυρας  έχει σχεδόν 30 φορές περισσότερη ποσότητα χλωροφύλλης α και σχεδόν 10 φορές 
μεγαλύτερη συγκέντρωση καροτενοειδών απ ότι η καλλιέργεια σε στέρηση αζώτου. Χαμηλό 
ποσοστό χρωστικών συνεπάγεται χαμηλή φωτοσυνθετική δραστηριότητα όπως έχει ήδη εκφραστεί 
σε προηγούμενες υποενότητες.  

Συνεπώς, είναι φυσιολογικό ένα τέτοιο αποτέλεσμα καθώς όλες οι διεργασίες μέσα στον 
μικροοργανισμό από την φωτοσύνθεση μέχρι τον μεταβολισμό είναι αλληλοεξαρτώμενες. 
Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά έναν κρίκο αυτής της αλυσίδας επηρεάζουν αυτόματα και 
όλη την αλυσίδα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο μικροοργανισμός δεν μπορεί να διατελέσει ορθά 
όλες τις λειτουργίες του και μπαίνει σε καταστολή απλά για να επιβιώσει. Αυτό εκφράζεται τόσο 
μέσω της μείωσης της φωτοσυνθετικής του δραστηριότητας, όσο και μέσω της μείωσης της 
συγκέντρωσης των χρωστικών του. Ακόμη, και μέσω της αλλαγής της μορφολογίας  του και της 
σύστασης του κυτταρικού του τοιχώματος. Η επιβεβαίωση της καταστολής είναι σίγουρη σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις για τη σύσταση των λιπιδίων του, τα οποία όπως έχει 
προαναφερθεί εμπλέκονται στη ρύθμιση του φωτοσυστήματος ΙΙ και  συνεπώς επηρεάζουν τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Είναι αξιοσημείωτο το γεγογός ότι μετά την επανεώρηση σε 
θρεπτικό μέσο BG11 η αναλογία των λιπιδίων επανέρχεται, φαινόμενο που τονίζει πόσο σημαντικό 
είναι το περιβάλλον ανάπτυξης για ένα μικροοργανισμό.  Η αντίδραση λοιπόν,  στη καταπόνηση 
είναι ισχυρή και μπορεί να εκφραστεί από ποικίλες πτυχές της λειτουργίας του μικροοργανισμού. 
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5.0. Συμπεράσματα 

 
 Η απουσία αζώτου από το θρεπτικό μέσο αρχικά προκαλεί αλλαγή στο φαινότυπο 

καλλιεργειών από κυανό-πράσινο σε κίτρινο χρώμα. 

 Μέσω της οπτικής πυκνότητας και της ξηρής βιομάζς κυττάρων επιβεβαιώθηκε  ότι 

προκαλείται αναστολή της ανάπτυξης του μικροοργανισμού σε θρεπτικό με 

στέρηση αζώτου. Ο μικροοργανισμός παραμένει σε μία στάσιμη κατάσταση. 

 Εμφάνιση μορφολογικών ανωμαλιών στην επιφάνεια του κυττάρου όπως φάνηκαν 

στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης 

 Καταστολή της μετατροπής των ακόρεστων μεμβρανικών λιπιδίων σε κορεσμένα 

κατά την 5-6 μέρα του κυτταρικού κύκλου αλλά επανενεργοποίηση της λειτουργίας 

αυτής μετά από επανεώρηση σε θρεπτικό που περιείχε άζωτο 

 Ακόμη, εμφανίζεται μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα που επιβεβαιώνεται 

από την μειωμένη παραγωγή οξυγόνου και από τις χαμηλές μετρήσεις επαγωγικού 

φθορισμού 

 Τέλος, εμφανίζεται μειωμένη λειτουργικότητα φωτοσυνθετικών χρωστικών. Η  

φυκοκυανίνη είναι σχεδόν ανύπαρκτη στα κύτταρα που αναπτύσσονται σε 

περιβάλλον χωρίς άζωτο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι φυσιολογικό εξαιτίας της 

πρωτεϊνικής της φύσης. 

Συνεπώς, όλες οι διεργασίες μέσα στον μικροοργανισμό από την φωτοσύνθεση μέχρι τον 
μεταβολισμό είναι αλληλοεξαρτώμενες. Παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά έναν κρίκο αυτής 
της αλυσίδας επηρεάζουν αυτόματα και όλη την αλυσίδα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο 
μικροοργανισμός δεν μπορεί να εκτελέσει ορθά όλες τις λειτουργίες του και μπαίνει σε καταστολή 
όπου προσπαθεί μόνο να επιβιώσει. Αυτό εκφράζεται τόσο μέσω της μείωσης της φωτοσυνθετικής 
του δραστηριότητας, όσο και μέσω της μείωσης της συγκέντρωσης των χρωστικών του. Ακόμη, 
μέσω της αλλαγής της μορφολογίας  του και της σύστασης του κυτταρικού του τοιχώματος. η 
κατάσταση καταστολής επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις για τη σύσταση 
των λιπιδίων του, τα οποία όπως έχει προαναφερθεί εμπλέκονται στη ρύθμιση του 
φωτοσυστήματος ΙΙ και  συνεπώς επηρεάζουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Είναι 
αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά την επανεώρηση σε θρεπτικό μέσο BG11 η αναλογία των 
λιπιδίων επανέρχεται, φαινόμενο που τονίζει πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον ανάπτυξης για 
ένα μικροοργανισμό.  Η αντίδραση λοιπόν,  στη καταπόνηση είναι ισχυρή και μπορεί να εκφραστεί 
από ποικίλες πτυχές της λειτουργίας του μικροοργανισμού. 
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6.0. Προοπτικές και μελλοντικοί στόχοι 
 
Παρά τη μεγάλη πρόοδο της μελέτης αυτής για τον μικροοργανισμό Synechocystis sp. PCC 

6803 σε συνθήκες στέρησης αζώτου, ποικίλες νέες προοπτικές υπάρχουν για τη συνέχεια της 
έρευνας αυτής. Σε αυτές περιλαμβάνονται: 

 Πρωτεϊνική μελέτη του μικροοργανισμού σε συνθήκες στέρησης αζώτου και 
ταυτοποίηση πρωτεϊνών, που διαφοροποιούνται σε σχέση με την καλλιέργεια 
μάρτυρα. 

 Απομόνωση, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των φυσικών προϊόντων που 
παράγει στις συνθήκες αυτές, όπως τα θερμοπλαστικά πολυμερή. 

 Μελέτη του μικροοργανισμού και σε συνθήκες στέρησης άλλων θρεπτικών 
συστατικών όπως φωσφόρος και θείο 

 Μελέτη του μικροοργανισμού σε συνθήκες στέρησης αζώτου αλλά με διαφορετικό 
φωτισμό και θερμοκρασία 

 Γενετική τροποποίηση για ενίσχυση της παραγωγής των φυσικών προϊόντων όταν ο 
μικροοργανισμός βρίσκεται σε συνθήκες στέρησης αζώτου 
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