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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι µονοκύτταροι και πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί
οργανισµοί είναι οι κυριότεροι πρωτογενείς παραγωγοί βιοµάζας στη
βιόσφαιρα. Την ιδιότητά τους αυτή οι εν λόγω οργανισµοί την οφείλουν στη
διαδικασία της φωτοσύνθεσης, την οποία και φέρουν σε πέρας χάρη στο
φωτοσυνθετικό

τους

µηχανισµό.

πολυκύτταρους

φυτικούς

Στα

οργανισµούς

ευκαρυωτικά
ο

φύκη

φωτοσυνθετικός

και

στους

µηχανισµός

βρίσκεται στο χλωροπλάστη και αποτελείται από τέσσερα σύµπλοκα, τα
οποία είναι συνδεδεµένα µε την πλαστιδιακή µεµβράνη κατά τον τρόπο που
δείχνει το σχήµα 1. Τα τέσσερα αυτά σύµπλοκα είναι τα φωτοσυστήµατα Ι και
ΙΙ ( PSI και PSII αντίστοιχα ), το κυτοχρωµικό σύµπλοκο Cytb6/f και η ΑΤΡ –
συνθάση.

Σχήµα 1: ∆οµή του φωτοσυνθετικού µηχανισµού των µονοκύτταρων
ευκαρυωτικών φυκών και των πολυκύτταρων φωτοσυνθετικών ευκαρυωτικών
οργανισµών. Παρουσιάζονται τα τέσσερα σύµπλοκα που συµµετέχουν στη δοµή του
( από αριστερά προς τα δεξιά: φωτοσύστηµα ΙΙ, κυτοχρωµικό σύµπλοκο Cytb6/f,
φωτοσύστηµα Ι και ΑΤΡ – συνθάση. Με τις ενδείξεις Lhcb και Lhca, αντίστοιχα,
διακρίνονται οι πρωτεΐνες των φωτοσυλλεκτικών κεραιών των φωτοσυστηµάτων Ι και
ΙΙ ). Στο σχήµα παρουσιάζεται και η αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων κατά µήκος του
φωτοσυνθετικού µηχανισµού, µε τα µετακινούµενα ηλεκτρόνια να παριστάνονται µε
τη µορφή ανηγµένων ατόµων υδρογόνου ( Η- ).
Από: Wolfson Laboratories, Imperial College, London 2001
( www.bc.ic.ac.uk/research/barber/photosystemII )

Κάθε φωτοσύστηµα αποτελείται από τον πυρήνα του ( Core Complex )
και από τη φωτοσυλλεκτική του κεραία ( Light Harvesting Complex ). Στις
φωτοσυλλεκτικές κεραίες των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ βασίζεται η ικανότητα
των φωτοσυστηµάτων να συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία. Τα υπόλοιπα
λειτουργικά στοιχεία του φωτοσυνθετικού µηχανισµού βρίσκονται και αυτά
τοποθετηµένα

στις

φωτοσυνθετικές

µεµβράνες

των

σχηµατίζοντας µία διάταξη περισσότερο γνωστή ως

χλωροπλαστών,
‘’ σχήµα Ζ ‘’.Η

συγκεκριµένη διάταξη παρουσιάζεται στο σχήµα 2.

Σχήµα 2: Σχηµατική απεικόνιση του ‘’ σχήµατος Z ‘’ του φωτοσυνθετικού
µηχανισµού και της πορείας των ηλεκτρονίων από τον αρχικό τους δότη ( νερό )
µέχρι και τον τελικό τους δέκτη
( NADP+ ). Συµβολισµοί: P680:
φωτοσύστηµα ΙΙ, P680*: ενεργοποιηµένο φωτοσύστηµα ΙΙ, P700: φωτοσύστηµα Ι,
P700*: ενεργοποιηµένο φωτοσύστηµα Ι, Ζ: παράγων του υδροδιασπόντος
συµπλόκου, Ph: φαιοφυτίνη, QΑ και QΒ: πρωτεΐνες που δεσµεύουν πλαστοκινόνη,
QH2: ανηγµένη πλαστοκινόνη, PC: πλαστοκυανίνη, Α0 και Α1: δέκτες ηλεκτρονίων
από την P700*, Fe-S: πρωτεΐνη σιδήρου – θείου, Fd: φερρεδοξίνη, Fp:
φλαβοπρωτεϊνη.
Από R. E. Blankeship and R. Prince. Trends in Biochem. Science 10(1985): 383.

Η ενέργεια που απορροφάται µε τη µορφή φωτονίων από τις
φωτοσυλλεκτικές κεραίες LHCI και LHCII διοχετεύεται στα κέντρα αντίδρασης
του κάθε φωτοσυστήµατος. Από εκεί κι έπειτα τα λειτουργικά στοιχεία του
σχήµατος Ζ είναι διαταγµένα έτσι, ώστε να σχηµατίζουν µία αλυσίδα
µεταφοράς ηλεκτρονίων κατά µήκος της οποίας το ηλεκτρονιακό φορτίο
κινείται από τον αρχικό δότη ηλεκτρονίων, το νερό, προς τον τελικό δέκτη, το
NADP+, µε την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας στη µορφή του ΑΤΡ. Τα
γεγονότα

που

περιλαµβάνει

όλη

αυτή

η

πορεία

των

ηλεκτρονίων

χαρακτηρίζονται συνολικά ως φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης. Και
αυτό γιατί για την πραγµατοποίησή τους είναι απαραίτητη η διοχέτευση
ηλιακής ενέργειας στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό. Στη συνέχεια, η αναγωγική
ενέργεια, το ανηγµένο NADPH + Η, και η ενέργεια των δεσµών, το ΑΤΡ, που
προέκυψαν από τις φωτεινές αντιδράσεις προωθούνται στην αλυσίδα των
σκοτεινών αντιδράσεων. Εκεί η αναγωγική ενέργεια και το προσλαµβανόµενο
από

την

ατµόσφαιρα

CO2

χρησιµοποιούνται

για

την

παραγωγή

µονοσακχαριτών ( µορίων φωσφορικής φρουκτόζης ).
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µεγαλύτερη

συγκέντρωση στο εσωτερικό των φυτικών κυττάρων ( Peter et al 1991a, Bassi
et al 1997 ). Στη δοµή της συµµετέχουν πέντε χλωροφυλλοπρωτεϊνικά
υποσύµπλοκα καθένα από τα οποία φέρει διαφορετικό αποπρωτεϊνικό τµήµα.
Τα πέντε αυτά υποσύµπλοκα είναι τα LHCIIa, LHCIIb, LHCIIc, LHCIId και
LHCIIe ( Bassi et al 1990, Thornber et al 1991 ). Aπό αυτά το µεγαλύτερο σε
συγκέντρωση στο εσωτερικό του κυττάρου είναι το LHCIIb, αφού το
αποπρωτεϊνικό του τµήµα αντιστοιχεί στο 1 / 3 της συνολικής περιεκτικότητας
του φυτικού κυττάρου σε πρωτεΐνες, ενώ οι συνδεδεµένες µε αυτό
χλωροφύλλες αντιστοιχούν στο 42% της συνολικής ποσότητας χλωροφυλλών
του φυτικού κυττάρου ( Thornber et al 1991 ). Κάθε χλωροφυλλοπρωτεϊνικό
υποσύµπλοκο του LHCII είναι ουσιαστικά ένα τριµερές που προκύπτει από τη
συνένωση τριών διαφορετικών πρωτεϊνικών µονοµερών ( Dreyfuss et al 1994,
Kalosakas et al 1981 ). Η τριµερής δοµή είναι η µέχρι στιγµής πιο λειτουργική
µορφή µε την οποία εµφανίζεται το LHCII στα ώριµα φυτά ( Guseinova et al
2000 ). Με τις αποπρωτεΐνες του LHCII είναι συνδεδεµένα και µόρια άλλων

ενδοκυτταρικών

ουσιών.

Σε

µεγαλύτερο

ποσοστό

απο

κάθε

άλλη

ενδοκυτταρική ουσία οι αποπρωτεΐνες του LHCII φέρουν συνδεδεµένα µόρια a
και b χλωροφυλλών. Οι χλωροφύλλες a και b είναι υπεύθυνες για την
απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας αλλά και τη σταθεροποίηση του
αποπρωτεϊνικού συµπλόκου ( Paulsen et al 1993, Kϋhlbrandt et al 1994 ) και
τη µέχρι ενός σηµείου προστασία του από ενδοπλαστιδιακές πρωτεάσες (
Harisson et al 1992, Kuttkat et al 1995 ). Συνδεδεµένες µε τις αποπρωτεΐνες
του LHCII είναι επίσης οι ξανθοφύλλες λουτεΐνη, βιολαξανθίνη και νεοξανθίνη
( Plumley et al 1987, Kϋhlbrandt et al 1991 ) οι οποίες δρουν
συµπληρωµατικά στη φωτοσυλλογή και προστατεύουν το φωτοσυνθετικό
µηχανισµό από οξειδωτικές καταπονήσεις ( Demmig–Adams 1992 ) καθώς
και

τα

λιπίδια

µονογαλακτόσυλο

-

διακυλογλυκερόλη

(

MGDG

),

διγαλακτόσυλο - διακυλογλυκερόλη ( DGDG ), φωσφατιδυλογλυκερόλη ( PG)
( Simidjiev et al 1998 ) και trans – εξαδεκανοϊκό οξύ ( Remy et al 1984 ), τα
οποία συντελούν στη σταθεροποίηση και την ένθεση του συµπλόκου στην
πλαστιδιακή µεµβράνη ( Nussberger et al 1993, Hobe et al 1995, Simidjiev et
al 1998 ). Πρόσφατες µελέτες ( Kotzabasis et al 1993b, Besford et al 1993 )
έχουν αποδείξει πως µε το LHCII είναι συνδεδεµένη και µία άλλη οµάδα
µορίων, οι πολυαµίνες. Από την τελευταία κατηγορία ενώσεων η διαµίνη
πουτρεσκίνη

( Put ), η τριαµίνη σπερµιδίνη ( Spd ) και η τετραµίνη

σπερµίνη ( Spm ) είναι αυτές που αλληλεπιδρούν µε το LHC II ( Kotzabasis et
al 1993b, Kotzabasis et al 1994, Kotzabasis et al 1996 ).
Στο σύνολό του ως λειτουργική διάταξη ο φωτοσυνθετικός µηχανισµός
χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να προσαρµόζεται σε διάφορες
αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως για παράδειγµα στην
περίπτωση της φωτοπροσαρµογής ( Bjorkman 1972, Senger et al 1978 ),
παρέχοντας

την

ικανότητα

στους

φωτοσυνθετικούς

οργανισµούς

να

επιδιώκουν σε κάθε περίπτωση τη µέγιστη φωτοσυνθετική απόδοση.
Μία από τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές αλλαγές που επιδρά
ιδιαίτερα έντονα πάνω στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό είναι η αύξηση του
διαθέσιµου στην ατµόσφαιρα CO2. Τα επίπεδα συγκέντρωσης του CO2 στην
ατµόσφαιρα έχουν αυξηθεί τα τελευταία 150 χρόνια, από 270 µmol.mol-1 αέρα,
που ήταν πριν από τη βιοµηχανική επανάσταση, σε 354 µmol.mol-1 αέρα,

ενώ αναµένεται να διπλασιαστούν µέχρι το 2100 ( McElroy et al 1994 ),
εντείνοντας ακόµα περισσότερο το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η αύξηση της ατµοσφαιρικής συγκέντρωσης του CO2 προκαλεί
διάφορες αποκρίσεις από πλευράς φυτών, όπως τη µείωση της πυκνότητας
των στοµάτων, τη µείωση της φωτοαναπνοής, την αύξηση του λόγου C/N, και
τη µείωση της αναπνευστικής δραστηριότητας ( Bowes 1996 ). Ο κυριότερος
αντίκτυπος της αύξησης του CO2 , όµως, στο εσωτερικό των φυτικών
κυττάρων εντοπίζεται στα επίπεδα της ποσότητας και της ενζυµικής
δραστικότητας της καρβοξυλάσης – οξυγενάσης της 1,5 διφωσφορικής
ριβουλόζης

( RubisCO ) ( Stitt 1991, Van Oosten et al 1994, Nie et

al 1995 ). Aναλυτικότερα, κατά τις πρώτες ώρες της έκθεσης των φυτών σε
υψηλές ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις CO2 ( φάση πρώιµης προσαρµογής )
υπερισχύει η δράση καρβοξυλάσης της RubisCO ( Stitt 1991 ), γεγονός που
συνοδεύεται από µία αξιοσηµείωτη αύξηση στο φωτοσυνθετικό ρυθµό των
φυτών ( Nie et al 1995, Medlyn et al 1999, Stitt et al 1999 ), στην παραγωγή
υδατανθράκων ( Stitt et al 1999 ) και στην τελική αύξηση της βιοµάζας (
Kimball et al 1983, Bowes 1996 ). Ωστόσο, όταν η έκθεση των φυτών σε
υψηλές ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις CO2 παραταθεί ( φάση εγκλιµατισµού ),
η κατάσταση αρχίζει να αντιστρέφεται ( Bowes 1996 ). Συγκεκριµένα, µε τη
συµπλήρωση ηµερών ( Nie et al 1992 ) ή εβδοµάδων ( Kramer 1981, Medlyn
et al

1999 ) έκθεσης σε υψηλά επίπεδα CO2 ο φωτοσυνθετικός ρυθµός

µειώνεται ( Sage 1994, Makino et al 1997 ), οι παραγόµενοι υδατάνθρακες
δεν αξιοποιούνται από τα κύτταρα, αλλά συσσωρεύονται σε αυτά µε τη µορφή
αµυλόκοκκων ( Sasek et al 1985 ), ενώ και τα επίπεδα της RubisCO
µειώνονται δραµατικά ( Besford 1990, Van Oosten et al 1992, Moore et al
1998 ). Την τύχη της RubisCO ακολουθούν και άλλες πρωτεΐνες των
θυλακοειδών των φυτικών κυττάρων, όπως οι πρωτεΐνες D1 και D2 του
πυρήνα του PS II και τα κυτοχρωµικά σύµπλοκα Cyt f και Cyt b6f της αλυσίδας
µεταφοράς ηλεκτρονίων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ( Wilkins et al 1994
). Στην τοµάτα βρέθηκε πως ταυτόχρονα µε τη µείωση στην ποσότητα της
πρωτεΐνης RubisCO παρατηρείται και ανάλογη µείωση στον αριθµό των
µεταγράφων του γονιδίου rbcs, το οποίο φέρει την πληροφορία για τη µικρή
υποµονάδα της RubisCO ( Van Oosten et al 1995 ). Την ίδια τύχη, όµως,
είχαν και τα µετάγραφα δύο γονιδίων που κωδικοποιούσαν για πρωτεΐνες της

φωτοσυλλεκτικής κεραίας αλλά και το γονίδιο του ενεργοποιητή της RubisCO (
RubisCO activase ) ( Van Oosten et al 1994, Van Oosten et al 1995 ).
Υπό

το

πρίσµα

των

πρόσφατων

µεγάλων

αυξήσεων

στις

ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις του CO2, η ιδιότητα αρκετών φυτικών ειδών να
αυξάνουν τη φωτοσυνθετική τους απόδοση για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό
διάστηµα έκθεσής τους σε υψηλό CO2

( Kimball 1983 ) απέκτησε

τεράστιο ενδιαφέρον. Mάλιστα, κάποια φυτά δεν καταπονούνται από τις
υψηλές περιβαλλοντικές θερµοκρασίες ( Taub 2000 ), αλλά κατορθώνουν να
τις συνδυάζουν µε το υψηλό CO2, προς αύξηση της φωτοσυνθετικής τους
απόδοσης ( Bowes 1993, Huxman et al 1998, Vu et al 2001 ). Η ιδιότητά τους
αυτή τους προσδίδει ιδιαίτερη αξία και τα φέρνει στο προσκήνιο της έρευνας
της σχετικής µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και τις συνέπειές του στη
χλωρίδα της βιόσφαιρας.
Παρόµοιες αποκρίσεις απέναντι σε υψηλές συγκεντρώσεις

CO2

εµφανίζουν και τα µονοκύτταρα ευκαρυωτικά φύκη ( Muller et al 1993 ), η
σπουδαιότερη

ίσως

οµάδα

πρωτογενών

παραγωγών

των

υδάτινων

οικοσυστηµάτων ( Raymont 1980 ). Σε πολλές περιπτώσεις η δοµή και η
οργάνωση του φωτοσυνθετικού µηχανισµού των εν λόγω µικροοργανισµών
δε διαφέρουν από τις αντίστοιχες των πολυκύτταρων φυτικών οργανισµών (
Plumley et al 1984, Brows 1988, Plumley et al 1993 ). Ωστόσο, προς το
παρόν λίγα έχουν γίνει γνωστά ( Muller et al 1993 ) για τις αποκρίσεις του
φωτοσυνθετικού µηχανισµού των µικροφυκών οι οποίες συνοδεύουν τις
παρατηρούµενες κατά την έκθεση σε υψηλό CO2 αυξήσεις της βιοµάζας.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η εκτενέστερη µελέτη της πρώιµης
απόκρισης σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 του φωτοσυνθετικού µηχανισµού
του µονοκύτταρου ευκαρυωτικού φύκους Scenedesmus obliquus και η
αναζήτηση οδών για την παράτασή της, µε σκοπό τη µεγέθυνση των θετικών
επιδράσεων της αυξηµένης συγκέντρωσης του CO2 στην αύξηση της
βιοµάζας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Οργανισµός και συνθήκες καλλιέργειας:
Στην

παρούσα

µελέτη

χρησιµοποιήθηκε

ο

άγριος

τύπος

του

χλωροφύκους Scenedesmus obliquus [ Scenedesmus ( Acutoscenedesmus )
obliquus ] ( Gaffron 1939 ). Πρόκειται για µονοκύτταρο ευκαρυωτικό
µικροοργανισµό µε διάµετρο περίπου 2 µm. Ο κύκλος ζωής του διαρκεί γύρω
στις 20 ώρες. Ο άγριος τύπος είναι ικανός να βιοσυνθέτει χλωροφύλλη στο
σκοτάδι, όπως ακριβώς και στο φως ( Kasemir 1983 ). ∆ηλαδή, ακόµα και στο
σκοτάδι έχει διαµορφωµένους χλωροπλάστες και ενεργά φωτοσυστήµατα Ι
και ΙΙ µε την προϋπόθεση ότι στο θρεπτικό µέσο του κυττάρου υπάρχει κάποια
πηγή οργανικού άνθρακα. Η ανάπτυξη αυτότροφων καλλιεργειών έγινε σε
ειδικούς σωλήνες της εταιρίας Schott διαµέτρου 4cm. Οι σωλήνες περιείχαν
200 ml από το υγρό θρεπτικό µέσο η σύσταση του οποίου παρουσιάζεται
στον πίνακα 2 ( Bishop and Senger, 1971 ). Η όλη διάταξη τοποθετήθηκε σε
ενυδρείο µε ελεγχόµενη θερµοκρασία ( 28 oC ) και απέναντι από ρυθµιζόµενη
πηγή φωτισµού ( δέκα λάµπες φθορισµού L – 40 W, Osram, Muenchen,
FRG ). Η ένταση της προσπίπτουσας σε κάθε καλλιέργεια PAR ακτινοβολίας
(

Photosynthetically

Actine

Radiation

)

που

χρησιµοποιήθηκε

ήταν

180 µmol. m -2. s -1. Ο αερισµός και η ανάδευση των καλλιεργειών έγιναν µε
αντλίες αέρα ( Optima, Rolf C. Hagen, UK ). Στις καλλιέργειες που
χρησιµοποιήθηκαν

ως

µάρτυρες

χορηγήθηκε

φιλτραρισµένος

αέρας

περιεκτικότητας 0,03% σε CO2. Στις καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν σε
υψηλές συγκεντρώσεις CO2 χορηγήθηκε µίγµα αέρα εµπλουτισµένο µε CO2. Η
ποσοστιαία κατ’ όγκον σύσταση του µίγµατος παρουσιάζεται στον πίνακα 1. H
εκκίνηση νέων καλλιεργειών έγινε µε τη µεταφορά ποσότητας από παλιά
καλλιέργεια ( τριών ηµερών ) σε φρέσκο θρεπτικό µέσο.
Πίνακας 1: Κατ’ όγκον σύσταση του αερίου µίγµατος που χρησιµοποιήθηκε για την
ανάπτυξη των αυτότροφων καλλιεργειών σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης CO2.
Τα στοιχεία αναφέρονται σε ποσοστά %.
72%
Αζωτο ( Ν2 )
Οξυγόνο ( Ο2 )
18%
∆ιοξείδιο του άνθρακα ( CO2 )
10%
Πίνακας 2: Σύσταση του υγρού θρεπτικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε για την
ανάπτυξη των καλλιεργειών.

ΣΥΣΤΑΤΙΚA
CaCl2 x 2H2O
KNO3
MgSO4 x7H2O
NaCl
Na2HPO4 x2H2O
NaH2PO4 x1H2O
Na-Citrate x2H2O
Fe2(SO4)3 x1H2O
Microelements
H3BO3
MnCl2 x4H2O
ZnSO4 x7H2O
CuSO4 x5H2O
MoO3 (85%-99.5%)
C6H5FeO7 x5H2O

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε g/l)
1.50
80.0
24.6
47.0
17.8
40.5
16.5
0.40

ΜΟΡΙΑΚOΤΗΤΑ (M)
1x10-4
8x10-3
1x10-3
8x10-3
1x10-3
3x10-3
5.5x10-4
7.5x10-6

2.86
1.81
0.222
0.079
0.0177
18.025

Αποµόνωση θυλακοειδών µεµβρανών:
Για την αποµόνωση των θυλακοειδών µεµβρανών από τα κύτταρα του
Scenedesmus obliquus εφαρµόσθηκε η ακόλουθη διαδικασία: Από 1 lt υγρής
καλλιέργειας Scenedesmus obliquus ελήφθη µε φυγοκέντρηση για 7 min στις
1500 g η κυτταρική µάζα µε τη µορφή ιζήµατος ( πελέτας ). Εν συνεχεία, τα
κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών
αλάτων µε τελικές συγκεντρώσεις 0,06 Μ για το Na2HPO4 και 0,015 Μ για το
NaH2PO4 και pH 7,5. Ακολούθησε θραύση των κυττάρων. Η θραύση των
κυττάρων έγινε µηχανικά µε τη χρήση γυάλινων σφαιριδίων διαµέτρου 0,7 mm
και εφαρµογή του συστήµατος bead – beater µέσα σε οµογενοποιητή
και σε θερµοκρασία 4οC. Η διαδικασία επαναλήφθηκε τρεις φορές για κάθε
δείγµα. Η διάρκεια της κάθε επανάληψης ήταν 1 min, ενώ ανάµεσα σε δύο
διαδοχικές επαναλήψεις µεσολάβησε διάστηµα 5 min. Με τη χρήση γυάλινου
φίλτρου µικρών πόρων αποµακρύνθηκαν τα σφαιρίδια και ελήφθη το διάλυµα
µε τα σπασµένα κύτταρα. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 30.000 g σε κεφαλή
εκτρεπόµενων κάδων ( swing out rotor, type HB – 4, Sorvall ) και σε
θερµοκρασία 4οC για 45 min. Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης το
υπερκείµενο

αποµακρύνθηκε,

ενώ

η

πελέτα

παρουσίαζε

τις

εξής

χαρακτηριστικές ζώνες: την ανώτερη η οποία περιείχε τα θυλακοειδή των
κυττάρων, τη µεσαία η οποία περιείχε µόρια αµύλου και την κατώτερη η οποία

αντιστοιχούσε σε κύτταρα που δεν είχαν σπάσει κατά την εφαρµογή της
µηχανικής πίεσης. Το περιεχόµενο της ζώνης των θυλακοειδών συλλέχθηκε
µε ειδικό πινέλο. Κατόπιν, τα θυλακοειδή επαναδιαλύθηκαν σε ρυθµιστικό
διάλυµα Tricine 2 mM µε pH 7,3 και θερµοκρασία 4οC. Η αποθήκευσή τους,
όταν χρειάστηκε, έγινε στους - 80οC.
Αποµόνωση και διαχωρισµός των µονοµερών και ολιγοµερών
µορφών των φωτοσυλλεκτικών κεραιών:
Αποµονωµένα θυλακοειδή επαναδιαλύθηκαν σε ρυθµιστικό διάλυµα
Tricine 2mM µε pH 7,3 και ακολούθησε φωτοµετρική εκτίµηση της
συγκέντρωσης των χλωροφυλλών σε κάθε δείγµα µε τη µέθοδο της Holden
( 1965 ). Μετά τη φωτοµέτρηση ακολούθησε επώαση των επαναδιαλυµένων
θυλακοειδών στον πάγο για περίπου 30 min. Eν συνεχεία, στο διάλυµα των
θυλακοειδών προστέθηκε ίσος όγκος διαλύµατος διαλυτοποίησης, η σύσταση
του οποίου παρουσιάζεται στον πίνακα 3. Τα αραιωµένα δείγµατα
τοποθετήθηκαν σε συνεχή διαβάθµιση σακχαρόζης ( από 5% έως και 22% )
και ακολούθησε η υπερφυγοκέντρηση των αραιωµένων δειγµάτων µέσα σε
κεφαλή εκτρεπόµενων κάδων ( swing out rotor, type SW 40 Ti, Beckman )
στις 170.000 g και σε θερµοκρασία

4οC για 17 h. Mετά το πέρας της

υπερφυγοκέντρησης οι ζώνες µε τα µονοµερή και τα ολιγοµερή του LHCΙΙ
αποµονώθηκαν µε τη χρήση περισταλτικής αντλίας ( econo pump, Bio – rad ).
Από κάθε ζώνη ελήφθησαν δείγµατα και πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις
πρωτεϊνών, µε σκοπό την εκτίµηση της συνολικής ποσότητας πρωτεϊνών σε
κάθε ζώνη.
Πίνακας 3: Σύσταση του διαλύµατος διαλυτοποίησης
Συστατικό
Συγκέντρωση στο τελικό διάλυµα
Tris
0,3 Μ
SDS
1%
Γλυκερόλη
10 %

Η συνεχής διαβάθµιση σακχαρόζης που χρησιµοποιήθηκε για την
αποµόνωση

των

µονοµερών

και

τριµερών

µορφών

του

LHCΙΙ

παρασκευάστηκε µε τη χρήση περισταλτικής αντλίας ( econo pump,
Bio – rad ). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν δύο διαλύµατα σακχαρόζης
µε κατ’ όγκο περιεκτικότητα 5% και 22%. Συνεπώς, µε τη χρήση της
περισταλτικής αντλίας προέκυψαν συνεχείς διαβαθµίσεις µε περιεκτικότητα

σακχαρόζης κυµαινόµενη µεταξύ 5% ( ανώτερο σηµείο της βαθµίδωσης ) και
22% ( κατώτερο σηµείο της βαθµίδωσης ). Μετά την παρασκευή τους οι
συνεχείς διαβαθµίσεις της σακχαρόζης διατηρήθηκαν για όχι µεγαλύτερο από
30 min χρονικό διάστηµα στους 4οC. Στους πίνακες 4, 5 και 6 παρατίθενται
οι συνθέσεις των διαλυµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή των
συνεχών διαβαθµίσεων σακχαρόζης.
Πίνακας 4: Σύσταση του διαλύµατος περιεκτικότητας 5% κατ’ όγκο σε σακχαρόζη
Συστατικό
Τελική ποσότητα στο διάλυµα 5%
∆εοξυχολικό οξύ
0, 2gr
Triton x 100
0, 2 ml
Σακχαρόζη
5 gr
∆ιάλυµα διαβαθµίσεων ( pH 9,5 )
100 ml
Πίνακας 5: Σύσταση του διαλύµατος περιεκτικότητας 22% κατ’ όγκο σε σακχαρόζη
Συστατικό
Τελική ποσότητα στο διάλυµα 22%
∆εοξυχολικό οξύ
0, 2gr
Triton x 100
0, 2 ml
Σακχαρόζη
22 gr
∆ιάλυµα διαβαθµίσεων ( pH 9,5 )
100 ml
Πίνακας 6: Σύσταση του διαλύµατος διαβαθµίσεων ( pH 9,5* )
Συστατικό
Συγκέντρωση στο διάλυµα
διαβάθµισης
Τris
0, 05 M
Βορικό οξύ
0, 06 Μ
SDS
0,01%
* Η ρύθµιση του pH του διαλύµατος διαβαθµίσεων στην τιµή 9,5 έγινε µε κορεσµένο
διάλυµα βορικού οξέος.

Μετρήσεις επαγωγικού φθορισµού:
Η ηλιακή ενέργεια που απορροφάται από τη φωτοσυλλεκτική κεραία
του PS II δεν αξιοποιείται πάντα µέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.
Ετσι, είναι δυνατό τµήµα της να εκπέµπεται από το PS II ως φθορισµός ή να
διαχέεται ως θερµότητα. Το µεγαλύτερο ποσοστό του φθορισµού προέρχεται
από τα µόρια χλωροφύλλης a του φωτοσυστήµατος ΙΙ ( Furuya et al 1992 ).
Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του εκπεµπόµενου από τις χρωστικές φθορισµού
εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες. Αυτοί είναι η µεταφορά της
απορροφώµενης ενέργειας κατά µήκος της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων
του φωτοσυνθετικού µηχανισµού καθώς και η οξειδοαναγωγική κατάσταση
των κέντρων αντίδρασης αλλά και των δοτών και δεκτών ηλεκτρονίων της
αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων.
Η επαγωγή του φθορισµού από τα φυτά παρατηρήθηκε για πρώτη
φορά από τον Kautsky το 1931 ( Κautsky et al 1931 ). Το όλο φαινόµενο

πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι ταχεία και η
δεύτερη αργή. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται η αντιστοιχία των σταδίων
επαγωγής φθορισµού από τα φυτά µε τα διάφορα στάδια της µεταφοράς
ηλεκτρονίων κατά
φωτοσυνθετικού

µήκος της αλυσίδας µεταφοράς

µηχανισµού.

Σήµερα,

η

µελέτη

ηλεκτρονίων του

της

καµπύλης

του

επαγωγικού φθορισµού – και ιδιαίτερα της ταχείας φάσης του – έχει εξελιχθεί
σε πολύτιµο ερευνητικό µέσο για τη µελέτη της δραστηριότητας αλλά και της
απόδοσης του φωτοσυνθετικού µηχανισµού ( Lichtenhaler 1992, Bulhar –
Nordenkampf et al 1993, Lazar 1999 ).
Oι µετρήσεις του επαγωγικού φθορισµού έγιναν µε τη συσκευή ΡΕΑ
( Plant Efficiency Analyser ) της Hansatech Instruments. H ποσότητα του
δείγµατος

που

πραγµατοποιηθούν

ελήφθη
οι

από

µετρήσεις

κάθε
ήταν

καλλιέργεια
1

ml.

Η

προκειµένου
επεξεργασία

να
των

αποτελεσµάτων έγινε µε τη µέθοδο JIP TEST των Strasser και Strasser
( 1995 ). Τα µεγέθη του επαγωγικού φθορισµού που µελετήθηκαν σε κάθε
µέτρηση ήταν τα εξής:
(α) Μέγιστη φωτοχηµική απόδοση ( Φpo ): Η τιµή του συγκεκριµένου
µεγέθους συνδέεται ανάλογα µε το ποσοστό της δεσµευόµενης ηλιακής
ενέργειας που το φυτικό κύτταρο εκµεταλλεύεται µέσω της φωτοχηµικής οδού,
δηλαδή συνδέεται ανάλογα µε τη φωτοσυνθετική απόδοση του φυτικού
κυττάρου. H Φpo µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή ανάµεσα στο 0,0 και το
1,0. Για τους φυτικούς ευκαρυωτικούς οργανισµούς, ωστόσο, η Φpo κυµαίνεται
από 0,6 µέχρι περίπου 0,8. Όταν ένας φυτικός ευκαρυωτικός οργανισµός
παρουσιάζει φωτοχηµική απόδοση µικρότερη του 0,6, τότε είναι πολύ πιθανό
να βρίσκεται εκτεθειµένος σε κάποιο είδος καταπόνησης. Γενικώς, πάντως,
χαµηλές τιµές του µεγέθους Φpo συνδέονται µε την απώλεια µεγάλου ποσού
από την προσλαµβανόµενη ηλιακή ενέργεια διαµέσου µη φωτοχηµικών
διαδικασιών, δηλαδή µέσω διάχυσης µε τη µορφή θερµότητας και µέσω
φθορισµού.
(β) Απορρόφηση ηλιακής ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης
( ABS/RC ): Η τιµή του συγκεκριµένου µεγέθους συνδέεται ανάλογα µε το
µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας ( LHCΙΙ ) του φυτικού κυττάρου. Κατά
συνέπεια, αποτελεί έναν πρακτικότατο και πολύτιµο δείκτη για την εκτίµηση
των µεταβολών και των διαφορών στο µέγεθος του LHC ανάµεσα σε
διαφορετικές καλλιέργειες.

(γ) ∆ιάχυση ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης ( DIo/RC ):
Πρόκειται για το τµήµα της απορροφώµενης ενέργειας που χάνεται από κάθε
κέντρο

αντίδρασης,

παραµένοντας

έτσι

ανεκµετάλλευτο

από

το

φωτοσυνθετικό µηχανισµό.
(δ) Παγίδευση ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης ( TRo/RC ):
Πρόκειται για το ρυθµό µε τον οποίο ηλεκτρόνια παγιδεύονται από τα κέντρα
αντίδρασης του φυτικού κυττάρου, προκαλώντας την αναγωγή της κινόνης Α
στην αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων.
(ε) Πυκνότητα ενεργών κέντρων αντίδρασης ( Do ): Το συγκεκριµένο
µέγεθος αποτελεί δείκτη για τον αριθµό των ενεργών κέντρων αντίδρασης που
είναι ικανά σε δεδοµένη χρονική στιγµή να δεχτούν ηλεκτρονιακό φορτίο και
να το προωθήσουν επιτυχώς κατά µήκος της αλυσίδας µεταφοράς
ηλεκτρονίων του φωτοσυνθετικού µηχανισµού.
Οι εξισώσεις που περιγράφουν τα ανωτέρω µεγέθη παρατίθενται,
όπως περιγράφηκαν από τους Strasser και Strasser ( 1995 ), στον πίνακα 7.
Πίνακας 7: Σχέσεις υπολογισµού των παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού.
(α) Φpo = (1 - Fο )/Fm = Fv/ Fm
(β) ABS/RC = Μ0.(1/VJ).(1/ Φpo)
(γ) DIo/RC = ( ABS/RC – TRo/RC )
( δ ) TRo/RC = Μ0.(1/VJ)
(ε) Do = Φpo.(VJ/M0).Fo
όπου Fo: ένταση του επαγωγικού φθορισµού στα 50µs από την επαγωγή του
Fm: µέγιστη τιµή της έντασης του επαγωγικού φθορισµού
Μ0 = 4.( F300 –Fo ) / ( Fm – Fo )
VJ = ( F2ms –Fo ) / ( Fm – Fo )

Σχήµα 3: Συσχέτιση των σταδίων της επαγωγής φθορισµού από τα φυτά µε
τα στάδια µεταφοράς ηλεκτρονίων κατά τη φωτοσύνθεση. Στο σχήµα φαίνεται,
επίσης, το τµήµα της αλυσίδας ηλεκτρονίων στο οποίο επιδρά, ο αναστολέας DCMU.
Συµβολισµοί:
O, I, D, P, S, M, T: τα διαδοχικά επίπεδα κατά την επαγωγή φθορισµού στα φυτικά
κύτταρα.
hν: φωτόνιο
P680 και P700: τα κέντρα αντίδρασης των PS II και PS I, αντίστοιχα
: ενδιάµεσος µεταφορέας ηλεκτρονίων από το υδροδιασπόν σύµπλοκο στο PS
Ζ+
II
I
: φαιοφυτίνη α
: κινόνη α
QΑ
: κινόνη β
QΒ
PQH2 : ανηγµένη πλαστοκινόνη
Cyt f / b6 : κυτοχρωµικό σύµπλοκο f / b6
PC : πλαστοκυανίνη
DCMU: 3 – ( 3,4 διχλωροφαινυλ - ) – 1,1 διµεθυλ – ουρία

Υπολογισµός της κυτταρικής πυκνότητας:
Για τον υπολογισµό της κυτταρικής πυκνότητας των καλλιεργειών
πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις του όγκου πακεταρισµένων κυττάρων σε κάθε
καλλιέργεια. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ειδικά αιµατοκριτικά
σωληνάκια. Αναλυτικότερα, 1 ml καλλιέργειας φυγοκεντρήθηκε στα 1500 g για

7 min. Κατόπιν, υπολογίστηκαν τα µικρόλιτρα ( µl ) ‘’ πακεταρισµένων ‘’
κυττάρων ανά ml καλλιέργειας.
Ποσοτική εκτίµηση των χρωστικών:
Για την αποµόνωση των χλωροφυλλών ακολουθήθηκε η εξής
διαδικασία: Αρχικά, δείγµατα από κάθε καλλιέργεια φυγοκεντρήθηκαν στα
1500 g για 7 min. Ο όγκος των δειγµάτων που ελήφθησαν από τις αυτότροφες
καλλιέργειες ήταν 10 ml. Μετά την αποµάκρυνση του υπερκειµένου, η πελέττα
επαναδιαλύθηκε σε 1,5 ml µεθανόλης, το µίγµα θερµάνθηκε στους 70 οC και
φυγοκεντρήθηκε ( 1500 g, 7 min ). Η όλη διαδικασία επαναλήφθηκε µέχρι τον
πλήρη αποχρωµατισµό των δειγµάτων και στο συνολικό εκχύλισµα
υπολογίστηκαν οι ποσότητες chla και chlb φασµατοφωτοµετρικά, σύµφωνα µε
τη µέθοδο της Holden ( 1965 ):
( chla ) = 16,5 . Απορρόφηση ( 665 nm ) – 8,3 . Απορρόφηση ( 650 nm )
( chlb ) = 33,8 . Απορρόφηση ( 650 nm ) – 12,5 . Απορρόφηση ( 665 nm )

Ποσοτική εκτίµηση πρωτεϊνών:
Οι

συνολικές

πρωτεΐνες

στα

διάφορα

δείγµατα

µετρήθηκαν

φασµατοφωτοµετρικά, σύµφωνα µε τη µέθοδο Bradford ( 1976 ), όπως
προτείνεται από τους Jones et al. ( 1989 ).
Προσθήκη πολυαµινών και αναστολέων της βιοσύνθεσής τους:
Η προσθήκη της πολυαµίνης πουτρεσκίνης και του αναστολέα της
έγινε σε στείρες συνθήκες µέσα σε εστία Laminair κατά τη χρονική στιγµή
εκκίνησης των καλλιεργειών. Ο αναστολέας που χρησιµοποιήθηκε για την
πουτρεσκίνη ήταν η 1,4 – διαµινο – 2 – βουτανόνη ( 1,4 DB ). Ο στόχος του
προαναφερθέντος αναστολέα εντοπίζεται στο µονοπάτι βιοσύνθεσης της
πουτρεσκίνης, καθώς το 1,4 DB αναστέλλει τη δράση του ενζύµου της
αποκαρβοξυλάσης της ορνιθίνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η επίδραση των αυξηµένων συγκεντρώσεων του CO2 στην αύξηση της
βιοµάζας των φυτικών οργανισµών και στο φωτοσυνθετικό τους µηχανισµό
είναι ένα φαινόµενο ιδιαίτερα µελετηµένο στα ανώτερα φυτά ( Kimball 1983,
Hunt et al 1991, Van Oosten et al 1996 ). Οταν, µάλιστα, συνδυάζεται µε την
ύπαρξη ευνοϊκών για τη φωτοσύνθεση συνθηκών, όπως ο επαρκής
φωτισµός, η κατάλληλη θερµοκρασία και η διάθεση νερού και θρεπτικών
στοιχείων ( Ross et al 1992 ), τότε µπορεί να οδηγήσει και σε αύξηση της
βιοµάζας σε ποσοστό που στην περίπτωση αρκετών φυτικών ειδών ξεπερνά
το 50% ( Hunt et al 1991, Kimball 1983 ).
Εξίσου σηµαντικά, όµως, µε τα ανώτερα φυτικά είδη είναι και τα
µονοκύτταρα ευκαρυωτικά φύκη. Η θέση τους ως κυριότερων πρωτογενών
παραγωγών στο φυτοπλαγκτόν των υδάτινων οικοσυστηµάτων ( Raymont
1980 ) προσδίδει σε αυτά ιδιαίτερη οικολογική αλλά και εµπορική σηµασία,
καθώς η ανάπτυξη φυτικής βιοµάζας για την τροφή των ζωοπλαγκτονικών
οργανισµών είναι ένα από τα απαραίτητα στάδια στο σχεδιασµό και την
υλοποίηση των περισσότερων ιχθυογεννητικών σταθµών.
Αφορµή για την παρούσα µελέτη αποτέλεσε πρόσφατη εργασία που
εκπονήθηκε στο εργαστήριο Βιοχηµείας Φυτών και Φωτοβιολογίας του
Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Κρήτης και στην οποία
παρατηρήθηκε η αύξηση της βιοµάζας του µονοκύτταρου ευκαρυωτικού
φύκους Scenedesmus obliquus σε συνθήκες αυξηµένης συγκέντρωσης CO2
( Dakanali 1999 ).
Υγρές

καλλιέργειες

του

Scenedesmus

obliquus

αναπτύχθηκαν

αυτότροφα. Ο φωτισµός των καλλιεργειών έγινε µε τη χρήση σταθερής πηγής
φωτισµού. Η ένταση της PAR ακτινοβολίας ( φωτοσυνθετικά ενεργής
ακτινοβολίας ) ήταν 180 µmol. m -2. s

–1

. Ο αερισµός των καλλιεργειών έγινε

µε την παροχή µέσω αντλίας µιγµάτων αέρα περιεκτικότητας 0,03% και 10%
σε CO2, ενώ η αρχική συγκέντρωση των κυττάρων κατά την εκκίνηση των
καλλιεργειών ήταν 0,1 µl PCV / ml καλλιέργειας. Επειδή στα µονοκύτταρα
ευκαρυωτικά φύκη, συνεπώς και στο Scenedesmus obliquus, οι αντιδράσεις
της

φωτοσύνθεσης

εξαρτώνται

από

το

αναπτυξιακό

στάδιο

του

φωτοσυνθετικού µηχανισµού ( Bishop et al 1971 ) η ανάπτυξη των
διαφορετικών καλλιεργειών έγινε ισοχρονικά. Η διάρκεια της επώασης ήταν
18h.

Μετά την ολοκλήρωση της επώασης η επί τοις εκατό αύξηση στη
βιοµάζα της καλλιέργειας µε 10% CO2 σε σύγκριση µε την καλλιέργεια 0,03%
CO2 ( καλλιέργεια µάρτυρα ) έφθανε το 19,5%. Η παρατήρηση αυτή βρίσκεται
σε συµφωνία µε τη διαπίστωση της Dakanali ( 1999 ) πως οι πρώτες εµφανείς
διαφορές στην αύξηση της βιοµάζας ανάµεσα στο µάρτυρα και τηε
επωασµένη

µε

αυξηµένο

CO2

καλλιέργεια

παρατηρούνταν

µε

την

ολοκλήρωση των πρώτων 20h από την εκκίνηση των καλλιεργειών.
Oταν, ωστόσο, η αρχική συγκέντρωση των κυττάρων σε κάθε
καλλιέργεια κατά τη στιγµή της εκκίνησής τους αυξήθηκε, τότε αυξήθηκε και η
παρατηρούµενη διαφορά στη βιοµάζα ανάµεσα στην καλλιέργεια µε το 10%
CO2 και το µάρτυρα. Στον πίνακα 8 παρουσιάζεται η διαφορά στη βιοµάζα
ανάµεσα στην καλλιέργεια µε το 10% CO2 και το µάρτυρα όταν η αρχική
συγκέντρωση κυττάρων σε κάθε καλλιέργεια κατά τη στιγµή της εκκίνησης
ήταν ίση µε: (α) 0,1 µl PCV / ml καλλιέργειας, (β) 0,2 µl PCV / ml καλλιέργειας,
(γ) 0,3 µl PCV / ml καλλιέργειας.
Πίνακας 8: Για το ζεύγος καλλιεργειών 10% CO2 και control παρουσιάζεται η
ποσοστιαία διαφορά στη βιοµάζα µετά την ολοκλήρωση της επώασης, για τις
περιπτώσεις όπου η αρχική συγκέντρωση κυττάρων και στις δύο καλλιέργειες ήταν
ίση µε (α) 0,1 µl PCV / ml καλλιέργειας, (β) 0,1 µl PCV / ml καλλιέργειας, (γ) 0,2 µl
PCV / ml καλλιέργειας.
Αρχικό PCV καλλιέργειας
% διαφορά στη βιοµάζα σε σύγκριση µε
( µl κυττάρων / ml καλλιέργειας )
το control
0,1
19,5
0,2
30,5
0,3
60,5

Από τις τρεις διαφορετικές κινητικές που πραγµατοποιήθηκαν για το
ζεύγος 10% CO2 – µάρτυρα, η περίπτωση όπου η αρχική συγκέντρωση των
κυττάρων σε κάθε καλλιέργεια ήταν 0,3 PCV / ml καλλιέργειας ήταν αυτή όπου
στο συντοµότερο χρονικό διάστηµα επιτεύχθηκε η µεγαλύτερη διαφορά
ανάµεσα στη βιοµάζα των δύο καλλιεργειών. Προς τούτο και επιλέχθηκε ως η
αρχική συγκέντρωση για τη διεξαγωγή των περαιτέρω πειραµάτων.
Η επιλογή αρχικής συγκέντρωσης µεγαλύτερης των 0,3 µl PCV / ml
καλλιέργειας ( παραδείγµατος χάριν, 0,4, 0,5 ή 0,6 µl PCV / ml )
αποκλείστηκε, γιατί υπήρχε η περίπτωση της αύξησης της βιοµάζας στις
συγκεκριµένες καλλιέργειες να ενέπλεκε στην πειραµατική διαδικασία και την
παράµετρο του αυτοσκιασµού ( Senger et al 1978 ). Ο τελευταίος προκύπτει
όταν εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης της βιοµάζας σε µία καλλιέργεια, ο
µέσος φωτισµός που αναλογεί σε κάθε κύτταρο γίνεται πολύ χαµηλότερος του
απαιτούµενου.

Οσον αφορά δε µελέτες, όπως η παρούσα, σχετικές µε τις τιµές
φωτοεξαρτηµένων

µεγεθών,
να

όπως

είναι

οδηγήσει

σε

αυτοσκιασµός

µπορεί

πλασµατικών

συµπερασµάτων.

Ιδιαίτερα,

η

µεταβολή

σύγχυση
µάλιστα,

και

του
στην

όταν

LHCII,

ο

εξαγωγή

πειραµατικές

διαδικασίες, όπως η επόµενη, ενέχουν µεγάλη πιθανότητα δηµιουργίας
αυτοσκιασµού, τότε είναι απαραίτητη µία εκ των προτέρων προσπάθεια για
τον περιορισµό του συγκεκριµένου φαινοµένου.
Η αύξηση της βιοµάζας που προκαλείται σε φυτικούς οργανισµούς
αναπτυσσόµενους σε υψηλό

CO2 είναι αποτέλεσµα της αύξησης της

φωτοσυνθετικής τους δραστηριότητας ( Nie 1995, Stitt 1999 ). Από
πρόσφατες µελέτες στο Scenedesmus obliquus ( Dakanali 1999 ) βρέθηκε
πως και στα ευκαρυωτικά µικροφύκη που αναπτύσσονταν σε υψηλό CO2 η
αύξηση της µέγιστης φωτοσυνθετικής τους δραστηριότητας ήταν ο κύριος
λόγος για την αύξηση της κυτταρικής βιοµάζας. Στο Scenedesmus obliquus,
όµως, ( Senger et al 1987 ) αλλά και σε άλλα ανώτερα φυτά ( Walters et al
1994 ) η αύξηση στη µέγιστη φωτοσυνθετική δραστηριότητα προκύπτει από
την ελάττωση στο µέγεθος του LHCII.
Προκειµένου να διαπιστωθεί αν και στην περίπτωση της επίδρασης του
10% CO2 στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό του Scenedesmus obliquus
παρατηρούνταν µείωση του µεγέθους του LHCII, πραγµατοποιήθηκαν
µετρήσεις του επαγωγικού φθορισµού σε δύο ισοχρονικές καλλιέργειες 0,03%
CO2 και 10% CO2. ∆είγµατα από τις καλλιέργειες 0,03% CO2 και 10% CO2
ελήφθησαν στις 3, 6, 12, 24, 30, 36, 48 και 60h από την εκκίνηση των δύο
καλλιεργειών. Στα δείγµατα αυτά προκλήθηκε επαγωγή φθορισµού και
κατόπιν µε τη µέθοδο JIP TEST εκτιµήθηκαν για τα ανωτέρω οκτώ χρονικά
σηµεία οι τιµές των παραµέτρων Φpo, ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC και RC/Cso
για καθεµιά από τις δύο καλλιέργειες. Στο σχήµα 4 παρουσιάζεται η µεταβολή
του Φpo ( Fv/Fm ) για τις δύο καλλιέργειες σε συνάρτηση µε το χρόνο, ενώ
παρόµοιες κινητικές για τα µεγέθη ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC και RC/Cso
παρουσιάζονται στα σχήµατα 5, 6, 7 και 8, αντίστοιχα.

Fv / Fm

0,8
0,7

0,03% CO2
10% CO2

0,6
0,5
3

6

12

24
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60

Χρόνος επώασης ( h )

ΑBS/RC (σχετικές µονάδες)

Σχήµα 4: Μεταβολή της µέγιστης φωτοχηµικής απόδοσης (Fv/Fm) των
καλλιεργειών 0,03% CO2 και 10% CO2 σε συνάρτηση µε το χρόνο.
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Σχήµα 5: Μεταβολή στην απορρόφηση ηλιακής ενέργειας ανά ενεργό κέντρο
αντίδρασης (ABS/RC) των καλλιεργειών 0,03% CO2 και 10% CO2 σε συνάρτηση µε
το χρόνο.
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Σχήµα 6: Μεταβολή στην “ παγίδευση “ ενέργειας ανά ενεργό κέντρο
αντίδρασης (TRo/RC) στις καλλιέργειες 0,03% CO2 και 10% CO2 σε συνάρτηση µε το
χρόνο.
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Σχήµα 7: Μεταβολή στις απώλειες ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης
( DIo/RC ) για τις καλλιέργειες 0,03% CO2 και 10% CO2 σε συνάρτηση µε το χρόνο.
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Σχήµα 8: Μεταβολή της πυκνότητας “ ανοικτών “ ενεργών κέντρων
αντίδρασης (Do) των καλλιεργειών 0,03% CO2 και 10% CO2 σε συνάρτηση µε το
χρόνο .

Από την παρατήρηση της παραµέτρου Φpo για τις καλλιέργειες 0,03%
CO2 και 10% CO2 καθόλη τη διάρκεια της επώασής τους διαπιστώθηκε πως
οι ελάχιστες τιµές αυτής δεν απείχαν πολύ από το 0,6, ενώ οι µέγιστες δεν
υπερέβαιναν το 0,76. Το γεγονός αυτό απέδειξε πως δεν υπήρχε περίπτωση
τα κύτταρα κάποιας από τις δύο καλλιέργειες να είχαν υποστεί κάποιο είδος
καταπόνησης. Κατά συνέπεια, οι µεταβολές που θα παρατηρούνταν στο
φωτοσυνθετικό µηχανισµό θα προέρχονταν από φυσιολογική προσαρµογή
αυτού στις συνθήκες ανάπτυξης της κάθε καλλιέργειας και δε θα ήταν
αποτέλεσµα δυσλειτουργίας αυτού, εξαιτίας πιθανού τραυµατισµού του.
Οσον αφορά την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας ανά ενεργό
κέντρο αντίδρασης (ABS/RC), διαπιστώθηκε πως ενώ µέχρι και τις 6h οι τιµές
της για το 0,03% CO2 ήταν µικρότερες από τις αντίστοιχες της 10% CO2, από
τις 12h κι έπειτα η κατάσταση παρουσίαζε ακριβώς αντίθετη όψη. ∆ηλαδή, οι

τιµές για την ABS/RC ήταν µεγαλύτερες στο 0,03% CO2 σε σύγκριση µε τo
10% CO2. Η διαφορά αυτή έφθάνε στη µέγιστη τιµή της στις 24h, ενώ από τις
36h και µέχρι το τέλος της πειραµατικής διαδικασίας δεν παρουσίαζε κάποια
ιδιαίτερη µεταβολή.
Η παράµετρος ABS/RC, όµως, είναι ανάλογη µε το µέγεθος της
φωτοσυλλεκτικής κεραίας (LHCΙΙ) των φυτικών οργανισµών ( Strasser et al
1995 ). ∆ηλαδή, υψηλές τιµές της αντιστοιχούν σε µεγάλο µέγεθος LΗCII, ενώ
χαµηλές τιµές της αντιστοιχούν σε µικρό µέγεθος LHCII. Συνεπώς, όσον
αφορά το ζεύγος 0,03% CO2 - 10% CO2 το LHCII ήταν µεγαλύτερο στην
καλλιέργεια 10% CO2 µέχρι και τις 6h, ενώ από τις 12h κι έπειτα η καλλιέργεια
µάρτυρας παρουσίαζε µεγαλύτερο µέγεθος LHCII απ΄ ό, τι η καλλιέργεια 10%
CO2.
Στο ίδιο συµπέρασµα οδήγησε και η παρατήρηση της µεταβολής µε το
χρόνο των παραµέτρων DIo/RC και TRo/RC για την κάθε καλλιέργεια. Η
απωλεσθείσα λόγω διάχυσης από το κάθε ενεργό κέντρο αντίδρασης ενέργεια
(DIo/RC) και η παγίδευση ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης
(TRo/RC) εµφάνιζαν σε σχέση µε το χρόνο παρόµοια µεταβολή µε την
ABS/RC. Ενώ, δηλαδή, µέχρι και τις 6h οι τιµές τους για την καλλιέργεια 10%
CO2 ήταν υψηλότερες από τις αντίστοιχες του 0,03% CO2, από τις 12h και
µέχρι το τέλος της παρατήρησης (60h) οι τιµές των DIo/RC και TRo/RC ήταν
µεγαλύτερες για το 0,03% CO2, µε τη διαφορά να µην παρουσιάζει ιδιαίτερες
µεταβολές µετά τις 36h από την εκκίνηση των καλλιεργειών.
Από την άλλη, όσον αφορά τη συγκέντρωση των ‘’ ανοικτών ‘’ ενεργών
κέντρων αντίδρασης (Do), διαπιστώθηκε πως αυτή αυξανόταν στην
καλλιέργεια 10% CO2 µε την πάροδο του χρόνου. Ετσι, ενώ µέχρι και τις 6h τα
ενεργά κέντρα αντίδρασης στη 10% CO2 ήταν λιγότερα από τα αντίστοιχα του
0,03% CO2 , από τις 12h µέχρι και το τέλος των παρατηρήσεων στις 60h η
10% CO2 διέθετε περισσότερα ενεργά κέντρα αντίδρασης απ’ ό, τι ο
µάρτυρας. H συγκέντρωση των ανοικτών ενεργών κέντρων αντίδρασης,
όµως, είναι µία παράµετρος άµεσα εξαρτηµένη από το µέγεθος του LHCII.
Αναλυτικότερα, όσο µεγαλύτερη είναι η φωτοσυλλεκτική κεραία, τόσο
µεγαλύτερη είναι η απορροφώµενη από αυτή ηλιακή ενέργεια. Όταν, όµως,
µεγάλα ποσά ηλιακής ενέργειας διοχετεύονται από το LHCII προς τον
υπόλοιπο φωτοσυνθετικό µηχανισµό, τότε τα κέντρα προώθησής της προς
την αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων – δηλαδή τα ενεργά κέντρα αντίδρασης

– καλύπτονται πολύ γρήγορα από τα µετακινούµενα προς αυτά ηλεκτρόνια. Η
συνεχής ροή ηλεκτρονίων προς τα ενεργά κέντρα έχει ως αποτέλεσµα ο
ρυθµός µε τον οποίο τα τελευταία καλύπτονται να είναι µεγαλύτερος από το
ρυθµό προώθησής των ηλεκτρονίων κατά µήκος της αλυσίδας µεταφοράς
ηλεκτρονίων. Ως αποτέλεσµα, τα ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στα ενεργά
κέντρα αντίδρασης και µειώνεται ο αριθµός των ‘’ ανοικτών ‘’ κέντρων
αντίδρασης, δηλαδή των κέντρων εκείνων που µπορούν να δεχτούν και άλλα
ηλεκτρόνια και να τα προωθήσουν περαιτέρω στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο µειωµένος αριθµός κέντρων αντίδρασης του
0,03% CO2 συνάδει µε την αύξηση του LHCII στα κύτταρα της εν λόγω
καλλιέργειας. Από την άλλη, η αύξηση µετά τις 12h των ‘’ ανοικτών ‘’ ενεργών
κέντρων αντίδρασης στα κύτταρα της καλλιέργειας 10% CO2 υποδήλωνε την
ελάττωση του LHCII, διαπίστωση που βρισκόταν σε συµφωνία µε όσα
προέκυψαν για τη µεταβολή του LHCII και από τη µελέτη των υπόλοιπων
παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού.
Συνεπώς,

από

τη

µελέτη

της

µεταβολής

των

επιµέρους

χαρακτηριστικών του επαγωγικού φθορισµού για τις καλλιέργειες 0,03% CO2
και 10% CO2 στο χρονικό διάστηµα 0 – 60h διαπιστώθηκε πως από τις 12h η
φωτοσυλλεκτική κεραία της 10% CO2 καλλιέργειας ήταν ξεκάθαρα µικρότερη
από την αντίστοιχη του µάρτυρα.
Το LHCII είναι το

χλωροφυλλοπρωτεϊνικό σύµπλοκο του φυτικού

κυττάρου µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση µορίων χλωροφύλλης b ( Erickson
1992 ). Συνεπώς, αύξηση του LHCII έχει ως αντίκτυπο αύξηση της ποσότητας
των µορίων χλωροφύλλης b και κατά συνέπεια ελάττωση του λόγου chla/chlb.
Αντίθετα, µείωση του LHCII συνοδεύεται από άυξηση του λόγου chla/chlb.
Οποιαδήποτε, δηλαδή, αλλαγή στο µέγεθος του LHCII προκαλεί αντίστροφα
ανάλογη µεταβολή στην τιµή του λόγου chla/chlb ( Walters et al 1994 ).
Προκειµένου να ελεγχθούν οι µεταβολές στο λόγο chla/chlb στα
κύτταρα του Scenedesmus obliquus κατά τη διάρκεια της προσαρµογής τους
σε αυξηµένες συγκεντρώσεις CO2 σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε η
ακόλουθη κινητική: ∆ύο ισοχρονικές καλλιέργειες (0,03% CO2, 10% CO2)
αναπτύχθηκαν στους 28οC για 36h. Η αρχική συγκέντρωση κυττάρων σε κάθε
καλλιέργεια ήταν 0,3 µl PCV / ml καλλιέργειας. Κατά τη διάρκεια της επώασης
ελήφθησαν δείγµατα από κάθε καλλιέργεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα από
την εκκίνηση των καλλιεργειών. Από τα δείγµατα αυτά έγινε εκχύλιση των

χλωροφυλλών

τους

και

ακολούθως

υπολογίστηκε

ο

λόγος

των

συγκεντρώσεων χλωροφύλλης a και χλωροφύλλης b (chla/chlb) για το κάθε
δείγµα. Στο σχήµα 9 παρουσιάζεται η µεταβολή του λόγου chla/chlb σε σχέση
µε το χρόνο για τις καλλιέργειες 0,03% CO2 και 10% CO2.

Chla / Chlb

3,5

0,03% CO2

3

10% CO2

2,5
6

12

24

30

36

Χρόνος επώασης ( h )

Σχήµα 9: Παρουσιάζεται η µεταβολή του λόγου των συγκεντρώσεων της
χλωροφύλλης a και της χλωροφύλλης b (chla/chlb) των καλλιεργειών 0,03% CO2 και
10% CO2 σε συνάρτηση µε το χρόνο.

Από την παρατήρηση των ανωτέρω µεταβολών διαπιστώθηκε

πως ενώ µέχρι τις πρώτες 12h της επώασης ο λόγος chla/chlb για το 0,03%
CO2 ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο για την καλλιέργεια µε το 10% CO2,
από τις 12h µέχρι και το πέρας της επώασης η σχέση των δύο λόγων ήταν η
ακριβώς αντίθετη. ∆ηλαδή, από τις 12h κι έπειτα, η τιµή του λόγου chla/chlb
της καλλιέργειας µε το 10% CO2 ήταν µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του
µάρτυρα. Από τη διαπίστωση των Walters et al ( 1994 ) για τη σχέση ανάµεσα
στο µέγεθος του LHCII και την τιµή του λόγου chla/chlb γίνεται αντιληπτό πως
η µείωση του λόγου chla/chlb στο 0,03% CO2 από τις 12h κι έπειτα
προκλήθηκε από την αύξηση του µεγέθους του LHCII, ενώ αντίθετα η αύξηση
του λόγου στη 10% CO2 – και συνεπώς η ελάττωση των µορίων chlb – ήταν
αποτέλεσµα της µείωσης του µεγέθους του LHCII.
Στη

δοµή

του

LHCII,

όµως,

συµµετέχουν

εκτός

από

µόρια

χλωροφυλλών και µόρια πρωτεϊνών. Συνεπώς, ελάττωση στο µέγεθος του
LHCII θα έπρεπε να έχει αντίκτυπο και στην πρωτεϊνική του σύσταση. Στους
ανώτερους φυτικούς οργανισµούς και στα µονοκύτταρα ευκαρυωτικά φύκη το
LHCII απαντάται τόσο µε τη µορφή των µονοµερών του όσο και µε την
περισσότερο λειτουργική µορφή των τριµερών συµπλόκων. Η τελευταία

αποτελεί το ανώτερο µέχρι στιγµής στάδιο λειτουργικής οργάνωσης του LHCII
( Dreyfuss et al 1994, Guseinova et al 2000 ).
∆ύο υγρές καλλιέργειες - 0,03% CO2 και 10% CO2 – µε αρχικό PCV ίσο
µε 0,3 µl κυττάρων / ml καλλιέργειας και όγκο 1 lt η καθεµία επωάστηκαν
στους 28οC για 24h. Μετά το πέρας της επώασης τα κύτταρα από κάθε
καλλιέργεια ελήφθησαν µε τη µορφή πελέτας και υπέστησαν µηχανική θραύση
µέσα σε οµογενοποιητή. Με την εφαρµογή της κατάλληλης πειραµατικής
διαδικασίας ( Argyroudi – Akoyunoglou et al 1981 ) αποµονώθηκαν
µεµβράνες θυλακοειδών, έγινε αποδιάταξη των επιµέρους συµπλόκων του
φωτοσυνθετικού

µηχανισµού

και

µε

κλίση

σακχαρόζης

5%

-

22%

διαχωρίστηκαν τα επιµέρους υποσύµπλοκα του φωτοσυνθετικού µηχανισµού
και µεταξύ αυτών οι ολιγοµερείς και µονοµερείς µορφές τoυ LHCII. Στο σχήµα
10 παρουσιάζεται η εικόνα των συνεχών διαβαθµίσεων της σακχαρόζης
αµέσως µετά το πέρας της υπερφυγοκέντρησης.
Μετά την επιτυχή αποµόνωση και το διαχωρισµό των ολιγοµερών και
των µονοµερών του LHCII καλλιεργειών 0,03% CO2 και 10% CO2 ακολούθησε
η ποσοτική εκτίµηση των πρωτεϊνών του κάθε κλάσµατος. Τα αποτελέσµατα
της ποσοτικής αυτής εκτίµησης παρουσιάζονται στον πίνακα 9.

ελεύθερες χρωστικές

Σχήµα 10: Συνεχής διαβάθµιση σακχαρόζης µετά το πέρας της
υπερφυγοκέντρησης. Η κορυφαία ζώνη περιελάµβανε τα λιπιδικής φύσης µόρια που
συµµετέχουν στη δοµή των θυλακοειδών καθώς και τις ελεύθερες χρωστικές.
∆εύτερη βρισκόταν η ζώνη που περιείχε τα µονοµερή του LHCΙΙ και τρίτη η ζώνη µε
τα ολιγοµερή (τριµερή) του LHCΙΙ. Τέταρτη εµφανιζόταν η ζώνη µε πρωτεΐνες των
κέντρων αντίδρασης του φωτοσυστήµατος ΙΙ (Core Proteins) και πέµπτη η ζώνη µε
το LHCI και πρωτεΐνες των κέντρων αντίδρασης του φωτοσυστήµατος Ι.
Πίνακας 9: Για τις καλλιέργειες 0,03 CO2 και 10% CO2 παρουσιάζονται οι ποσότητες
των αποπρωτεϊνών του LHCII που υπήρχαν στη µορφή των µονοµερών δοµών και
των ολιγοµερών συµπλόκων του LHCII. Τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε δείγµατα
από τις δύο καλλιέργειες µε την ίδια συγκέντρωση ολικών χλωροφυλλών ( περίπου
ίση µε 1500 µgr / ml καλλιέργειας ).
0,03% CO2
10% CO2
Μονοµερείς µορφές LHCII
136.5
372
( µgr πρωτεϊνών )
Ολιγοµερείς µορφές LHCII
369,4
77,8
( µgr πρωτεϊνών )
Ολική ποσότητα LHCII
505,9
449,9
( µgr πρωτεϊνών )

Από τη µελέτη των αποτελεσµάτων προέκυψε πως το σύνολο των
αποπρωτεϊνών του LHCII ( µονοµερών και ολιγοµερών µορφών ) της
καλλιέργειας 10% CO2 στις 24h ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο της 0,03%
CO2 στο ίδιο χρονικό σηµείο. Το τελευταίο επαλήθευε και συµφωνούσε µε τα
µέχρι εκείνη τη στιγµή γνωστά και παρατηρηθέντα από τις µετρήσεις του
επαγωγικού φθορισµού και τις εκτιµήσεις του λόγου chla/chlb για τα δύο είδη
καλλιεργειών.

Επιπλέον,

αποτέλεσε

τη

βιοχηµική

επαλήθευση

και

επιβεβαίωση των παρατηρήσεων σε µοριακό επίπεδο των Van Oosten et al
( 1994, 1995 ). Οι τελευταίοι εργαζόµενοι µε την τοµάτα ( Lycopersicon
esculentum ) είχαν διαπιστώσει πτώση των µεταγράφων και cab γονιδίων
κατά την έκθεση του φυτού σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2.
Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί πως οι πληροφορίες που έδωσε η
συγκεκριµένη πειραµατική διαδικασία αναφέρονται στην ποσότητα των
αποπρωτεϊνών του LHCII που αναλογούσαν στα θυλακοειδή της κάθε
καλλιέργειας. Ο συνδυασµός του µε τις πληροφορίες που προήλθαν από την
ABS/RC του επαγωγικού φθορισµού και οι οποίες σχετίζονταν µε το µέγεθος
της φωτοσυλλεκτικής κεραίας που αναλογεί σε κάθε κέντρο αντίδρασης του
φωτοσυνθετικού

µηχανισµού

συνεισέφερε

ακόµα

περισσότερο

στο

σχηµατισµό µίας όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένης εικόνας για τη
γενικότερη µείωση του LHCII κατά την έκθεση του Scenedesmus obliquus στο
10% CO2.
Τέλος, διαπιστώθηκε πως η ποσότητα των αποπρωτεϊνών του LHCII
που βρισκόταν µε τη µορφή µονοµερών στη 10% CO2 ήταν µεγαλύτερη από
την αντίστοιχη της 0,03% CO2, ενώ αντίθετα οι τριµερείς µορφές του LHCII
στη 10% CO2 ήταν ποσοτικά λιγότερες από τις αντίστοιχες της 0,03% CO2 .
To γεγονός αυτό ενδεχοµένως να αποτελούσε µία ένδειξη όσον αφορά τον
τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η προσωρινή ρύθµιση στην ποσότητα
του LHCII. ∆ηλαδή, η βραχυπρόθεσµη µείωση του µεγέθους του LHCII κατά
το στάδιο της πρώιµης απόκρισης του Scenedesmus obliquus σε αυξηµένη
συγκέντρωση CO2 ενδεχοµένως να εξυπηρετείται από τη µετατροπή
ποσότητας από τις τριµερείς µορφές του στις λιγότερο λειτουργικές
µονοµερείς. Από την άλλη, ο συνδυασµός των τελευταίων είναι αυτός που θα
δώσει τη λειτουργική µορφή της φωτοσυλλεκτικής κεραίας ( Dreyfuss et al
1994, Guseinova et al 2000 ) και στον οποίο φαίνεται να βασίστηκε η αύξηση
του LHCII στα κύτταρα της 0,03% CO2 καλλιέργειας.
Η µέχρι στιγµής πορεία των µελετών εστίασε στην επίδραση της
αυξηµένης συγκέντρωσης του CO2 στην ανάπτυξη των καλλιεργειών του
Scenedesmus obliquus. Η κατάσταση που διαµορφώνεται, ωστόσο, στο
φυσικό περιβάλλον µε την αύξηση της συγκέντρωσης του CO2 στην
ατµόσφαιρα φέρνει πολλές φορές αντιµέτωπους µε το συγκεκριµένο

φαινόµενο οργανισµούς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους. Οι
οργανισµοί

αυτοί

αποκρίνονται

στην

αύξηση

των

ατµοσφαιρικών

συγκεντρώσεων του CO2, προβαίνοντας σε ένα σύνολο ανατοµικών,
µορφολογικών και µεταβολικών προσαρµογών ( Bowes 1996 ). Για να
µελετηθεί η πορεία της προσαρµογής και των µονοκύτταρων ευκαρυωτικών
φυκών στην αύξηση της ατµοσφαιρικής συγκέντρωσης του CO2 σχεδιάστηκε
και πραγµατοποιήθηκε η ακόλουθη σειρά πειραµάτων: ∆ύο διαφορετικές
καλλιέργειες

αναπτύχθηκαν,

η

πρώτη

(καλλιέργεια

Α)

σε

συνθήκες

φυσιολογικών συγκεντρώσεων CO2 (0,03%) και η δεύτερη (καλλιέργεια Β) σε
ατµόσφαιρα εµπλουτισµένη µε 10% CO2. Με τη συµπλήρωση των πρώτων
24h της επώασης είχε ολοκληρωθεί η προσαρµογή του φωτοσυνθετικού
µηχανισµού των κυττάρων της κάθε καλλιέργειας στις συνθήκες ανάπτυξής
της. Σε αυτό ακριβώς το χρονικό σηµείο οι συνθήκες των δύο καλλιεργειών
αντιστράφηκαν.

Ετσι,

η

καλλιέργεια

Α

µεταφέρθηκε

σε

ατµόσφαιρα

εµπλουτισµένη κατά 10% σε CO2, ενώ η καλλιέργεια Β µεταφέρθηκε σε
ατµόσφαιρα µε φυσιολογική συγκέντρωση CO2 (0,03%). Στις καινούριες
συνθήκες οι δύο καλλιέργειες παρέµειναν για 24h. Συνεπώς, ο συνολικός
χρόνος επώασης των δύο καλλιεργειών ανήλθε στις 48h.
Κατά τη διάρκεια της επώασης των καλλιεργειών µελετήθηκαν τόσο η
αύξηση της βιοµάζας τους υπό διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης όσο και η
µεταβολή του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής τους κεραίας. Αναλυτικότερα,
από τις δύο καλλιέργειες ελήφθησαν δείγµατα στις 6, 12, 24, 30, 36 και 48h
από την εκκίνησή τους, µε σκοπό τη µέτρηση του όγκου πακεταρισµένων
κυττάρων (PCV) της κάθε καλλιέργειας, την εκχύλιση ολικών χλωροφυλλών
και την εκτίµηση του λόγου chla/chlb και τον υπολογισµό των παραµέτρων
του επαγωγικού φθορισµού στις έξι προαναφερθείσες χρονικές στιγµές. Στο
σχήµα 11 παρουσιάζεται η µεταβολή της κυτταρικής πυκνότητας των δύο
καλλιεργειών σε συνάρτηση µε το χρόνο. Στο σχήµα 12 παρουσιάζεται η
µεταβολη του λόγου chla/chlb των καλλιεργειών σε συνάρτηση µε το χρόνο,
ενώ στα σχήµατα 13, 14, 15, 16 και 17 παρουσιάζεται αντίστοιχα η µεταβολή
µε το χρόνο των παραµέτρων Φpo, ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC και Do του
επαγωγικού φθορισµού για τις καλλιέργειες Α και Β.

Kυτταρική πυκνότητα
(µl PCV / ml καλλιέργειας)

4
3
Α (24h: 0,03%->10%)

2

Β (24h: 10%->0,03%)

1
0
0

6

12

24

30

36

48

Χρόνος επώασης ( h )

Σχήµα 11: Μεταβολή της κυτταρικής πυκνότητας σε συνάρτηση µε το χρόνο
για τις καλλιέργειες Α και Β. Στις 24h από την εκκίνηση του πειράµατος η καλλιέργεια
Α µεταφέρθηκε από φυσιολογική συγκέντρωση CO2 (0,03%) σε υψηλή (10%), ενώ η
καλλιέργεια Β µεταφέρθηκε από υψηλή συγκέντρωση CO2 (10%) σε φυσιολογική
(0,03%).
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Σχήµα 12: Μεταβολή του λόγου των συγκεντρώσεων της χλωροφύλλης a και
της χλωροφύλλης b (chla/chlb) των καλλιεργειών Α και Β σε συνάρτηση µε το χρόνο.
Οι 24h αποτελούν το χρονικό σηµείο αλλαγής των συνθηκών των δύο καλλιεργειών.

Fv / F m

0,75

Α (24h: 0,03%->10%)

0,65

Β (24h:10%->0,03%)

0,55
6

12

24

30

36

48

Χρόνος επώασης ( h )

ABS/RC (σχετικές µονάδες)

Σχήµα 13: Μεταβολή της µέγιστης φωτοχηµικής απόδοσης Φpo ( Fv/Fm ) σε
συνάρτηση µε το χρόνο για τις καλλιέργειες Α και Β. Οι 24h αποτελούν το χρονικό
σηµείο αλλαγής των συνθηκών των δύο καλλιεργειών.
5
4

Α (24h: 0,03%->10%)
Β (24h:10%->0,03%)

3

2
6

12

24
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36

48

Χρόνος επώασης ( h )

TRo/RC (σχετικές µονάδες)

Σχήµα 14: Mεταβολή στην απορρόφηση ηλιακής ενέργειας ανά ενεργό κέντρο
αντίδρασης (ABS/RC) σε συνάρτηση µε το χρόνο για τις καλλιέργειες Α και Β. Το
χρονικό σηµείο των 24h αντιστοιχεί στο σηµείο αλλαγής των συνθηκών των δύο
καλλιεργειών.
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Α (24h: 0,03%->10%)
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Β (24h: 10%->0,03%)

1,5
6

12

24

30

36

48

Χρόνος επώασης ( h )

Σχήµα 15: Μεταβολή στην “ παγίδευση “ ενέργειας ανά ενεργό κέντρο
αντίδρασης (TRo/RC) σε συνάρτηση µε το χρόνο για τις καλλιέργειες Α και Β. Το
χρονικό σηµείο των 24h αντιστοιχεί στο σηµείο αλλαγής των συνθηκών των δύο
καλλιεργειών.

DIo/RC (σχετικές µονάδες)

2

1,5
Α (24h: 0,03%->10%)
Β (24h: 10%->0,03%)

1
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Σχήµα 16: Μεταβολή στις απώλειες ενέργειας µε τη µορφή διάχυσης ανά
ενεργό κέντρο αντίδρασης (DIo/RC) από τις καλλιέργειες Α και Β σε συνάρτηση µε το
χρόνο. Το χρονικό σηµείο των 24h αντιστοιχεί στο σηµείο αλλαγής των συνθηκών
των δύο καλλιεργειών.

Do (σχετικές µονάδες)

80
60
Α (24h: 0,03%->10%)

40

Β (24h: 10%->0,03%)

20
0
6

12

24

30

36

48

Χρόνος επώασης ( h )

Σχήµα 17: Mεταβολή στην πυκνότητα των ‘’ ανοικτών ‘’ ενεργών κέντρων
αντίδρασης (Do) σε συνάρτηση µε το χρόνο για τις καλλιέργειες Α και Β. Το χρονικό
σηµείο των 24h αντιστοιχεί στο σηµείο αλλαγής των συνθηκών των δύο
καλλιεργειών.

Από τη µελέτη της µεταβολής του λόγου chla/chlb για τις δύο
καλλιέργειες διαπιστώθηκε πως από τις 12h µέχρι και τις 24h η τιµή του για
την καλλιέργεια που αναπτυσσόταν στο 10% CO2 ήταν µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη για την καλλιέργεια που αναπτυσσόταν στο 0,03% CO2. Το
γεγονός αυτό βρισκόταν σε συµφωνία µε τις µέχρι τη στιγµή εκείνη
παρατηρήσεις του λόγου chla/chlb για τις καλλιέργειες που αναπτύσσονταν σε
ατµόσφαιρα
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CO2

και
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εµπλουτισµένη µε CO2. Η διαφορά της τιµής του λόγου ανάµεσα στις δύο
καλλιέργειες προέκυψε εξαιτίας της αύξησης της chlb στα κύτταρα της πρώτης
καλλιέργειας, αύξηση η οποία οφειλόταν στην κατ’ ανάλογο τρόπο µεταβολή
του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας στα κύτταρα της καλλιέργειας που

αναπτυσσόταν στο 0,03% CO2 . Από τις 24h κι έπειτα οι συνθήκες ανάπτυξης
των δύο καλλιεργειών αντιστράφηκαν. Η αλλαγή των συνθηκών ανάπτυξης
είχε εµφανείς συνέπειες και στο λόγο chla/chlb, καθώς µεταβλήθηκε η σχέση
των τιµών του ανάµεσα στις δύο καλλιέργειες. Ετσι, 12h µετά την αλλαγή
( δηλαδή 36h µετά την εκκίνηση του πειράµατος ) ο λόγος chla/chlb για την
καλλιέργεια A ήταν µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της καλλιέργειας Β. Το
στοιχείο αυτό συνδέεται αντιστρόφως ανάλογα µε τη διαφορά µεγέθους στο
LHCII των δύο καλλιεργειών ( Walters et al 1994 ). Aποτελεί, επίσης, σοβαρή
ένδειξη πως η επίδραση του CO2 στο φωτοσυνθετικό µηχανισµό κατά την
προσαρµογή των καλλιεργειών στο 10% CO2 εκδηλώνεται σε χρόνο περίπου
ίδιο µε τα αποτελέσµατα από την επίδραση του CO2 κατά την ανάπτυξη των
καλλιεργειών.
Ωστόσο, η εκτίµηση για το χρόνο προσαρµογής του Scenedesmus
obliquus στο 10% CO2 διαφοροποιήθηκε υπό το πρίσµα των παραµέτρων του
επαγωγικού φθορισµού. Συγκεκριµένα, η µελέτη της µεταβολής των
παραµέτρων ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC και Do έδειξε πως η προσαρµογή του
φωτοσυνθετικού

µηχανισµού

σε

εµπλουτισµένη

σε

CO2

ατµόσφαιρα

ολοκληρωνόταν µέσα σε 6h και όχι 12h από την αλλαγή των συνθηκών της
ανάπτυξης.
Αναλυτικότερα, από τη µελέτη της ABS/RC για τις δύο καλλιέργειες
διαπιστώθηκε πως στις 12h από την εκκίνηση του πειράµατος η τιµή της για
την καλλιέργεια που αναπτυσσόταν στο 0,03% CO2 ήταν µεγαλύτερη από την
αντίστοιχη που αναπτυσσόταν στο 10% CO2. Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε
µέχρι και τις 24h, οπότε και άλλαξαν οι συνθήκες ανάπτυξης των δύο
καλλιεργειών, δηλώνοντας πως µέχρι και εκείνο το χρονικό σηµείο το LHCII
στα κύτταρα της καλλιέργειας Α ήταν µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της
καλλιέργειας που αναπτυσσόταν στο 10% CO2 (Β). Στις 24h από την εκκίνηση
του πειράµατος οι συνθήκες ανάπτυξης των δύο καλλιεργειών αντιστράφηκαν.
Ετσι, η καλλιέργεια Α µεταφέρθηκε από το 0,03% CO2 στο 10% CO2, ενώ η
καλλιέργεια Β µεταφέρθηκε από το 10% CO2 στο 0,03% CO2. Το γεγονός
αυτό οδήγησε και στην αντιστροφή της σχέσης ανάµεσα στα LHCII των δύο
καλλιεργειών, ως αποτέλεσµα της αύξησης του LHCII στην καλλιέργεια Β, η
οποία πλέον προσαρµοζόταν σε φυσιολογική συγκέντρωση CO2, και της
µείωσής του στην καλλιέργεια Α, η οποία πλεόν προσαρµοζόταν στην υψηλή

συγκέντρωση CO2. Οπως, όµως, φαίνεται και στο σχήµα 14, ο χρόνος που
απαιτήθηκε για την προσαρµογή στις νέες συνθήκες ήταν µόλις 6h.
∆εν είναι, ωστόσο, µόνο η ABS/RC που οδήγησε στο συγκεκριµένο
συµπέρασµα. Την ίδια θέση επιβεβαίωσαν και οι µεταβολές των υπόλοιπων
παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού. Η “ παγίδευση “ ενέργειας ανά
ενεργό κέντρο αντίδρασης, TRo/RC, παρουσίαζε µεταβολή παρόµοια µε αυτή
της ABS/RC. ∆ηλαδή, ενώ από τις 12h µέχρι και τις 24h η τιµή της ήταν
µεγαλύτερη για την πρώτη καλλιέργεια - που αναπτυσσόταν στο 0,03% CO2 µετά την αντιστροφή στις συνθήκες των δύο καλλιεργειών η τιµή της έγινε
µεγαλύτερη για τη δεύτερη καλλιέργεια, η οποία πλέον προσαρµοζόταν στο
0,03% CO2. Η αλλαγή αυτή αντικατόπτριζε την αύξηση στο LHCII της
καλλιέργειας που προσαρµοζόταν στο 0,03% CO2 και τη µείωσή του στην
πρώτη καλλιέργεια, που από τις 24h κι έπειτα προσαρµοζόταν στο 10%. Και
αυτό διότι όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της φωτοσυλλεκτικής κεραίας των
κυττάρων, τόσο µεγαλύτερο είναι και το διοχετευόµενο προς τα ενεργά κέντρα
αντίδρασης ποσό ενέργειας. Κατά συνέπεια, αυξάνεται και το ποσό της
ενέργειας που παγιδεύεται σε αυτά µε τη µορφή ηλεκτρονίων.
Η DIo/RC, η οποία είναι άµεσα εξαρτηµένη από το µέγεθος της
φωτοσυλλεκτικής κεραίας αφού όσο µεγαλύτερο το LHCII, τόσο µεγαλύτερο
το ποσό της προσλαµβανόµενης από αυτό ηλιακής ακτινοβολίας και κατά
συνέπεια τόσο µεγαλύτερες οι απώλειες ενέργειας κυρίως µε τη µορφή
διάχυσης, παρουσίαζε παρόµοια µεταβολή µε τις προηγούµενες δύο
παραµέτρους του επαγωγικού φθορισµού. Το χρονικό διάστηµα που
απαιτήθηκε για την αλλαγή των τιµών και της DIo/RC ανάµεσα στις δύο
καλλιέργειες ήταν ίσο µε 6h.
Oσον αφορά στην πυκνότητα των ενεργών κέντρων αντίδρασης, Do,
στα κύτταρα των δύο καλλιεργειών, αυτή µεταβλήθηκε ακριβώς αντίθετα σε
σύγκριση µε τα υπόλοιπα µεγέθη του επαγωγικού φθορισµού. ∆ηλαδή, από
τις 12h µέχρι και τις 24h η τιµή της ήταν υψηλότερη για την καλλιέργεια που
αναπτυσσόταν στο 10% CO2. Ωστόσο, µετά τις 24h, η Do έγινε µεγαλύτερη για
την πρώτη καλλιέργεια, η οποία πλέον προσαρµοζόταν στο 10% CO2. Και
αυτή η µεταβολή χρειάστηκε µόλις 6h, για να πραγµατοποιηθεί. Η αύξηση της
πυκνότητας των κέντρων αντίδρασης µε την έκθεση των καλλιεργειών σε
υψηλή συγκέντρωση CO2 ( 10% ) σε συνδυασµό µε τη µείωση της ποσότητας
των αποπρωτεϊνών του LHCII, που όπως αποδείχτηκε προηγουµένως

προκαλείται από την έκθεση στο 10% CO2, σηµαίνει ότι αυξήθηκαν τα ενεργά
κέντρα αντίδρασης µε µικρές φωτοσυλλεκτικές κεραίες. Αυτό βρίσκεται σε
απόλυτη συµφωνία µε τις µετρήσεις του επαγωγικού φθορισµού όπου το
µέγεθος του LHCII ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης παρουσιάζεται πολύ
µικρότερο από το αντίστοιχο του µάρτυρα.
Το σύνολο, λοιπόν, των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε
δείγµατα των καλλιεργειών Α και Β κατά τη διάρκεια της εν λόγω πειραµατικής
σειράς δεν έδιδε µία ενιαία εικόνα ως προς το χρόνο προσαρµογής του
φωτοσυνθετικού µηχανισµού σε ατµόσφαιρα εµπλουτισµένη µε 10% CO2.
Και αυτό, διότι ενώ οι εκτιµήσεις από την εκχύλιση των ολικών χλωροφυλλών
και τον υπολογισµό του λόγου chla/chlb οδηγούσαν στο συµπέρασµα πως η
εν λόγω προσαρµογή απαιτούσε 12h, προκειµένου να ολοκληρωθεί, οι
µετρήσεις των παραµέτρων του επαγωγικού φθορισµού µείωναν το χρόνο
προσαρµογής στις 6h.
Από τις δύο ερευνητικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό των
µεταβολών του LHCII η µέτρηση των παραµέτρων του επαγωγικού
φθορισµού υπερέχει ως προς την ταχύτητα των αποτελεσµάτων που δίνει,
λόγω των φυσικοχηµικών αλλαγών που λαµβάνει υπόψιν. Αντίθετα, δοµικές
αλλαγές ή αλλαγές στη σχέση chla/chlb καθυστερούν χρονικά να γίνουν
αντιληπτές, λόγω του µεγάλου ρυθµού µετατροπής των µορίων της
χλωροφύλλης.
Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας σειράς πειραµάτων
βρίσκονται σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες που προσδιορίζουν το
χρόνο προσαρµογής των ευκαρυωτικών µικροφυκών στο υψηλό CO2 σε
διάστηµα µικρότερο των 12h ( Μuller et al 1993, Dakanali 1999 ). Συνεπώς, η
µείωση του LHCII στις καλλιέργειες του Scendedsmus obliquus εµφανιζόταν
γρηγορότερα κατά την προσαρµογή του µικροφύκους στο 10% CO2, παρά
κατά τη διάρκεια ανάπτυξής του στην υψηλή συγκέντρωση του CO2.
Η αύξηση της βιοµάζας αποτελεί ίσως το χαρακτηριστικότερο και πιο
εµφανές αποτέλεσµα της επίδρασης αυξηµένων συγκεντρώσεων CO2 πάνω
στους φωτοσυνθέτοντες οργανισµούς. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στους
µεγάλους ρυθµούς αναπνοής και φωτοσύνθεσης που παρουσιάζουν φυτικοί
οργανισµοί αναπτυσσόµενοι σε υψηλό CO2 σε σύγκριση µε φυτικούς
οργανισµούς που αναπτύσσονται σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις CO2 ( Stitt

et al 1999 ). Η φωτοσυνθετική απόδοση από τη µεριά της θα µπορούσε να
αναλυθεί σε δύο συνιστώσες: την απόδοση των φωτεινών αντιδράσεων της
φωτοσύνθεσης και την απόδοση των σκοτεινών αντιδράσεων. Η αλυσίδα των
φωτεινών αντιδράσεων ξεκινά από την πρόσληψη της ηλιακής ενέργειας µε
τη µορφή φωτονίων από το LHCII και ολοκληρώνεται µε την παραγωγή του
αναγωγικού παράγοντα NADPH + H. Oι σκοτεινές αντιδράσεις είναι γνωστές
και ως κύκλος του Calvin. Εδώ, τα µόρια του αναγωγικού παράγοντα, που
προέκυψαν από τις φωτεινές αντιδράσεις, χρησιµοποιούνται µαζί µε το
προσλαµβανόµενο CO2 για τη σύνθεση της 6 – φωσφορικής φρουκτόζης, του
κύριου προϊόντος της φωτοσύνθεσης και απαραίτητου για τις µεταβολικές
ανάγκες του κυττάρου.

Για να

έχει, συνεπώς,

υψηλή απόδοση η

φωτοσυνθετική διαδικασία τουλάχιστον τρεις προϋποθέσεις πρέπει να
ισχύουν όσον αφορά στα επιµέρους τµήµατα αυτής: Πρώτον, να υπάρχει
συνεχής και ικανοποιητική ροή ηλεκτρονίων κατά µήκος της αλυσίδας
µεταφοράς ηλεκτρονίων (φωτεινές αντιδράσεις), ώστε να παράγεται τελικά
επαρκής ποσότητα αναγωγικής δύναµης, δηλαδή NADPH + H. ∆εύτερον, η
προσλαµβανόµενη ποσότητα CO2 να είναι τέτοια, ώστε να αξιοποιείται στο
έπακρον η αναγωγική δύναµη που προκύπτει από τις φωτεινές αντιδράσεις
και να µη συσσωρεύεται. Ετσι, αποφεύγεται η συµφόρηση της αλυσίδας
µεταφοράς ηλεκτρονίων και επιπλέον παράγεται µεγάλος αριθµός µορίων 6 –
φωσφορικής φρουκτόζης µέσω των σκοτεινών αντιδράσεων. Τρίτον, ο
φωτοσυνθετικός οργανισµός είτε να αξιοποιεί την προκύπτουσα ποσότητα
υδατάνθρακα για την αύξησή του είτε να διαθέτει ένα µηχανισµό ικανής και
ασφαλούς αποθήκευσής του, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες
από τη συσσώρευση των σακχάρων ( Sasek 1985 ).
Στην περίπτωση των καλλιεργειών του Scenedesmus obliquus οι
οποίες αναπτύχθηκαν σε αυξηµένη συγκέντρωση CO2 το µέγεθος του LHCII
ήταν πολύ µικρό. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των κυττάρων του Scenedesmus obliquus
που αναπτυσσόταν ( Fleischacker et al 1978, Senger et al 1987, Dakanali
1999 ). Η τελευταία έγινε αισθητή ως διαφορά στην αύξηση της βιοµάζας της
καλλιέργειας του µικροφύκους η οποία αναπτυσσόταν στο 10% CO2 σε
σύγκριση µε εκείνη που αναπτυσσόταν στο 0,03% CO2. Κατά συνέπεια,
περαιτέρω
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Scenedesmus obliquus, ενδεχοµένωςνα οδηγούσε σε µεγαλύτερη αύξηση της
φωτοσυνθετικής απόδοσης και της παραγόµενης βιοµάζας.
Πρόσφατες µελέτες ( Αndreadakis et al 1996, Doernemann et al 1996,
Kotzabasis 1996 ) έχουν αποδείξει την εξάρτηση του µεγέθους του LHCII από
το λόγο των ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων των πολυαµινών πουτρεσκίνης
και σπερµίνης. Μάλιστα, έχει προταθεί πως ο λόγος των ενδοκυτταρικών
συγκεντρώσεων της πουτρεσκίνης και της σπερµίνης ( Put/Spm ) συνδέεται
µε το µέγεθος του LHCII µε σχέση αντίστροφα ανάλογη ( Kotzabasis et al
1999b ). Συνεπώς, εξωγενής επέµβαση στη σχέση Put/Spm µε τη χορήγηση
Put στο υγρό θρεπτικό µέσο της καλλιέργειας, θα έπρεπε να προκαλέσει
µείωση στο µέγεθος του LHCII. Mε τη βοήθεια της παραπάνω σχέσης
‘’ αντίστροφης ‘’ αναλογίας ανάµεσα στο λόγο Put/Spm και το µέγεθος του
LHCII

σχεδιάστηκε η

ακόλουθη

σειρά πειραµάτων,

προκειµένου

να

διερευνηθεί η σχέση µεταξύ µίας περαιτέρω µείωσης του LHCII παρουσία
υψηλής συγκέντρωσης CO2 και της αύξησης στη βιοµάζα του Scenedesmus
obliquus: Εξι καλλιέργειες Scenedsmus obliquus τοποθετήθηκαν στους 28οC.
Οι πρώτες τρεις καλλιέργειες συνδέθηκαν µε σταθερή παροχή µίγµατος αέρα
περιεκτικότητας 0,03% σε CO2. Στην πρώτη καλλιέργεια δεν προστέθηκε
καµία άλλη ουσία πλην του αερίου µίγµατος. Η συγκεκριµένη καλλιέργεια
χρησιµοποιήθηκε ως µάρτυρας (control) για τις περαιτέρω µελέτες. Στη
δεύτερη καλλιέργεια χορηγήθηκε 1,4 DB (1,4 – διαµινο – 2 – βουτανόνη) σε
τελική συγκέντρωση 1 mM. Η εν λόγω ουσία λειτουργεί ως αναστολέας της
βιοσύνθεσης της Put. Στην τρίτη καλλιέργεια χορηγήθηκε Put σε τελική
συγκέντρωση 1 mM. Οι υπόλοιπες τρεις καλλιέργειες συνδέθηκαν µε σταθερή
παροχή αερίου µίγµατος εµπλουτισµένου µε 10% CO2. Στην τέταρτη
καλλιέργεια δε χορηγήθηκε καµία ουσία, στην πέµπτη (καλλιέργεια Σ1)
χορηγήθηκε 1,4 DB σε τελική συγκέντρωση 1 mM, ενώ στην έκτη (καλλιέργεια
Σ2) χορηγήθηκε και Put σε τελική συγκέντρωση 1 mM. H αρχική συγκέντρωση
κυττάρων σε κάθε καλλιέργεια ήταν ίση µε 0,3µl PCV / ml καλλιέργειας, ενώ η
επώαση διήρκεσε 24h. Από τις έξι καλλιέργειες ελήφθησαν δείγµατα στις 6, 12
και 24h. Τα δείγµατα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για τη µέτρηση του PCV, την
εκτίµηση του λόγου chla/chlb και τον υπολογισµό των παραµέτρων του
επαγωγικού φθορισµού για την κάθε καλλιέργεια σε καθένα από τα
προκαθορισµένα χρονικά σηµεία.

Η αύξηση της

κυτταρικής πυκνότητας για όλες τις καλλιέργειες σε

συνάρτηση µε το χρόνο παρουσιάζεται στο σχήµα 18. Στον πίνακα 10
παρουσιάζεται η ποσοστιαία διαφορά στη βιοµάζα καθεµίας από τις τρεις
καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν στο 10% CO2 σε σύγκριση µε το µάρτυρα
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Σχήµα 18: Kυτταρική πυκνότητα των καλλιεργειών control, 10% CO2, 1 mM
1,4DB, 1 mM Put, Σ1 (10% CO2 / 1 mM 1,4DB) και Σ2 (10% CO2 / 1 mM Put) στις 6,
12 και 24η από την εκκίνηση του πειράµατος.
Πίνακας 10: Ποσοστιαία διαφορά στη βιοµάζα των καλλιεργειών 10% CO2, Σ1 και Σ2
σε σύγκριση µε το control στο τέλος της επώασης.
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73
Σ1 ( 10% CO2 + 1mM 1,4DB )
72
Σ2 ( 10% CO2 + 1mM Put )
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Από τη µελέτη των ανωτέρω αποτελεσµάτων προέκυψε πως µε την
πάροδο του χρόνου οι καλλιέργειες που αναπτύσσονταν στο 10% CO2
παρουσίαζαν κλιµακούµενο ποσοστό αύξησης της βιοµάζας τους σε σύγκριση
µε το µάρτυρα. Από τις τρεις αυτές καλλιέργειες (10% CO2, Σ1 και Σ2) η
καλλιέργεια µε την ταυτόχρονη χορήγηση 10% CO2 και 1mM Put (Σ2)
παρουσίαζε τη µεγαλύτερη διαφορά βιοµάζας µε το µάρτυρα σε σύγκριση µε
οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια στο τέλος της επώασης.
Aκολούθως,

ελήφθησα

ABS/RC, TRo/RC, DIo/RC και Do

µετρήσεις

των

παραµέτρων

Φpo,

του επαγωγικού φθορισµού. Τα

αποτελέσµατα από τις µετρήσεις των παραµέτρων Φpo, ABS/RC, TRo/RC,
DIo/RC και Do για τις έξι καλλιέργειες στις χρονικές στιγµές 6, 12 και 24h
παρουσιάζονται στα σχήµατα 19, 20, 21, 22 και 23, αντίστοιχα.

Fv / Fm (6h)

0,7

0,65

0,6

0,55
control

10% CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10% CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10% CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

0,75

Fv / Fm (12h)

0,7
0,65
0,6
0,55

0,75

Fv / Fm (24h)

0,7
0,65
0,6
0,55

Σχήµα 19: Μέγιστη φωτοχηµική απόδοση Φpo ( Fv/Fm ) των καλλιεργειών
control, 10% CO2, 1 mM 1,4DB, 1 mM Put, Σ1 (10% CO2 / 1 mM 1,4DB) και Σ2 (10%
CO2 / 1 mM Put) στις 6, 12 και 24h από την εκκίνηση του πειράµατος.

ABS / RC (6h)
( σχετικές µονάδες )

5

4,5

4

ABS / RC (12h)
( σχετικές µονάδες )

3,5
control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

4,5

3,5

2,5

ABS / RC (24h)
( σχετικές µονάδες )

4,5

3,5

2,5

1,5

Σχήµα 20: Απορρόφηση ηλιακής ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης
(ABS/RC) των καλλιεργειών control, 10% CO2, 1 mM 1,4DB, 1 mM Put, Σ1 (10% CO2
/ 1 mM 1,4DB) και Σ2 (10% CO2 / 1 mM Put) στις 6, 12 και 24h από την εκκίνηση του
πειράµατος.

( σχετικές µονάδες )

TRo / RC (6h)

2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

( σχετικές µονάδες )

TRo / RC (12h)

3,5
3
2,5
2
1,5
1

( σχετικές µονάδες )

TRo / RC (24h)

3
2,5
2
1,5
1

Σχήµα 21: Παγίδευση ενέργειας ανά ενεργό κέντρο αντίδρασης (TRo/RC) στις
καλλιέργειες control, 10% CO2, 1 mM 1,4DB, 1 mM Put, Σ1 (10% CO2 / 1 mM
1,4DB) και Σ2 (10% CO2 / 1 mM Put) στις 6, 12 και 24h από την εκκίνηση του
πειράµατος.

( σχετικές µονάδες )

DIo / RC (6h)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

Put

Σ1

Σ2

DIo / RC (12h)

( σχετικές µονάδες )

2

1,5

1

0,5
control

( σχετικές µονάδες )

DIo / RC (24h)

2
1,5
1
0,5
0
control

10%
CO2

1,4DB

Σχήµα 22: Απώλειες ενέργειας µε τη µορφή διάχυσης ανά ενεργό κέντρο
αντίδρασης (DIo/RC) από τις καλλιέργειες control, 10% CO2, 1 mM 1,4DB, 1 mM Put,
Σ1 (10% CO2 / 1 mM 1,4DB) και Σ2 (10% CO2 / 1 mM Put) στις 6, 12 και 24h από την
εκκίνηση του πειράµατος.

( σχετικές µονάδες )

Do (6h)

15

10

5

0
control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

control

10%
CO2

1,4DB

Put

Σ1

Σ2

( σχετικές µονάδες )

Do (12h)

20
15
10
5
0

( σχετικές µονάδες )

Do (24h)

40
30
20
10
0

Σχήµα 23: Πυκνότητα των ‘’ ανοικτών ‘’ ενεργών κέντρων αντίδρασης (Do)
στις καλλιέργειες control, 10% CO2, 1 mM 1,4DB, 1 mM Put, Σ1 (10% CO2 / 1 mM
1,4DB) και Σ2 (10% CO2 / 1 mM Put) στις 6, 12, και 24h από την εκκίνηση του
πειράµατος.

Οπως διαπιστώθηκε από το σχήµα 19, η τιµή της Φpo της καλλιέργειας
Σ2 από τις 12h µέχρι και την ολοκλήρωση της πειραµατικής διαδικασίας ήταν
µεγαλύτερη από κάθε άλλης καλλιέργειας. Αυτό σήµαινε πως χάρη στο
συνδυασµό 10% CO2 και 1 mM Put τα κύτταρα του Scenedesmus obliquus
παρουσίασαν το µεγαλύτερο βαθµό φωτοχηµικής απόδοσης. ∆ηλαδή
εκµεταλλεύτηκαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια την
προσληφθείσα µέσω της φωτοσυλλεκτικής τους κεραίας ηλιακή ενέργεια. Η
διαπίστωση αυτή αποτέλεσε µία ένδειξη για τη µείωση του LHCII στην
καλλιέργεια Σ2. Οσον αφορά τις φωτοχηµικές αποδόσεις των υπόλοιπων
καλλιεργειών στο τέλος της επώασης, αµέσως µετά τη Σ2 ακολουθούσαν σε
απόδοση η 10% CO2 και η Σ1. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε ένδειξη πως
το µέγεθος του LHCII της καλλιέργειας Σ2 ήταν µικρότερο τόσο από το
αντίστοιχο της Σ1 όσο και από εκείνο της 10% CO2.
Περισσότερο διαφωτιστικά, ωστόσο, για τη συγκεκριµένη σχέση ήταν
τα αποτελέσµατα από τη µέτρηση της παραµέτρου ABS/RC. Oπως
διαπιστώθηκε από το σχήµα 20 µετά το πέρας της πειραµατικής διαδικασίας
το µέγεθος του LHCII στις καλλιέργειες 10% CO2, Σ1 και Σ2 ήταν µικρότερο
από το αντίστοιχο του µάρτυρα. Oσον αφορά στις τρεις καλλιέργειες που
αναπτύχθηκαν µε χορήγηση µίγµατος αέρα περιεκτικότητας 10% σε CO2, η
καλλιέργεια Σ2 χάρη στην παροχή της Put παρουσίασε το µικρότερο LHCII,
ενώ ακολουθούσε η 10% CO2. Ελαφρώς µεγαλύτερο ήταν το LHCII της
καλλιέργειας Σ1, χάρη στην εξισορροπητική δράση του 1,4 DB. H παρουσία
του αντιµαχόταν τη δράση της υψηλής συγκέντρωσης CO2 και εµπόδισε το
LHCII να συρρικνωθεί τόσο όσο στις καλλιέργειες 10% CO2 και Σ2. Αλλωστε,
το τελευταίο περιορίζει τη βιοσύνθεση της Put, ελαττώνει την τιµή του λόγου
Put/Spm και κατά συνέπεια οδηγεί σε αύξηση του µεγέθους του LHCII
( Kotzabasis 1996 ). Aυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο η καλλιέργεια µε το
1 mM 1,4 DB είχε µεγαλύτερο LHCII από το αντίστοιχο του µάρτυρα.
Προς ενίσχυση της συγκεκριµένης διαπίστωσης ήρθαν και οι
παρατηρήσεις από τις παραµέτρους

TRo/RC και

DIo/RC. Μετά την

ολοκλήρωση της επώασης, η καλλιέργεια Σ2 παρουσίαζε το χαµηλότερο
ποσό ενέργειας που παγιδευόταν από τα ενεργά κέντρα αντίδρασης των
κυττάρων της ( TRo/RC ), δείγµα της µικρής φωτοσυλλεκτικής κεραίας που
διέθεταν τα κύτταρά της. Ωστόσο, τα κύτταρα της καλλιέργειας Σ2
παρουσίαζαν και χαµηλότερη τιµή DIo/RC, καθώς οι ενεργειακές τους

απώλειες ήταν µειωµένες σε µεγάλο βαθµό. Και αυτό, διότι χάρη στο µικρό
µέγεθος του LHCII των κυττάρων της Σ2 η ηλιακή ακτινοβολία που
προσλαµβανόταν από το φωτοσυνθετικό µηχανισµό ήταν πολύ µικρή. Κατά
συνέπεια,

προωθείτο

οµαλά

κατά

µήκος

της

αλυσίδας

µεταφοράς

ηλεκτρονίων, η οποία δεν αντιµετώπιζε προβλήµατα συµφόρησης. Ο οµαλός
ρυθµός παροχής ηλεκτρονίων και στα ενεργά κέντρα αντίδρασης των
κυττάρων της καλλιέργειας Σ2 είχε ως αποτέλεσµα ελάχιστα από αυτά να
απενεργοποιούνται. Ως αποτέλεσµα, η καλλιέργεια Σ2 παρουσίαζε και
µεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών κέντρων αντίδρασης ανάµεσα στις έξι
καλλιέργειες του πειράµατος.
Συνολικά, τα αποτελέσµατα από τη συγκεκριµένη σειρά πειραµάτων
κατέδειξαν τη συνεργιστική δράση της Put και της παροχής CO2 στις υγρές
καλλιέργειες του Scenedesmus obliquus. Η σµίκρυνση του LHCII, η οποία
προκλήθηκε στην καλλιέργεια µε την ταυτόχρονη χορήγηση CO2 και Put σε
µεγαλύτερο βαθµό από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια, είχε ως αποτέλεσµα
την αύξηση της φωτοσυνθετικής και της εν γένει απόδοσης της καλλιέργειας.
Η τελευταία αύξηση έγινε εµφανής κυρίως µε τη µορφή της αύξησης στη
βιοµάζα της καλλιέργειας. Αξίζει να αναφερθεί πως ενώ στις 24h η ποσοστιαία
διαφορά της βιοµάζας της καλλιέργειας 10% CO2 και του µάρτυρα ήταν 73%,
στην

περίπτωση

που

στην

καλλιέργεια

του

Scenedesmus

obliquus

χορηγήθηκαν 10% CO2 και 1 mM Put η ποσοστιαία διαφορά της βιοµάζας
ανάµεσα στην καλλιέργεια Σ2 και το control βρισκόταν στο 118%.
Ωστόσο, η συγκεκριµένη διαπίστωση δεν µπορεί ακόµα να τεθεί σε
εφαρµογή στα πλαίσια µίας ευρύτερης κλίµακας ανάπτυξης καλλιεργειών
µονοκύτταρων ευκαρυωτικών φυκών. Τουλάχιστον όχι πριν εξεταστούν
συγκεκριµένες ακόµα παράµετροι. Και αυτό διότι στην αξιοποίηση της
παρεχόµενης

ποσότητας

αλληλοσυνδεόµενων

CO2

µεταβολικών

συµµετέχουν
διαδικασιών

οι

ένας
οποίες

αριθµός
πρέπει

να

βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία, ώστε τα ευεργετικά αποτελέσµατα από την
παροχή υψηλής συγκέντρωσης CO2 να µην είναι προσωρινά ( Stitt et al
1999 ). Συγκεκριµένα, έχει διαπιστωθεί πως φυτικοί ευκαρυωτικοί οργανισµοί
εκτεθειµένοι σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 δεν παρουσιάζουν διάρκεια στην
αύξηση της φωτοσυνθετικής τους απόδοσης. Μετά από κάποιο χρονικό
διάστηµα, µάλιστα, το οποίο κυµαίνεται από µέρες έως εβδοµάδες, η

κατάσταση αντιστρέφεται ( Bowes 1996 ), καθώς η φωτοσυνθετική απόδοση
πέφτει σε τιµές παρόµοιες µε τις αντίστοιχες φυτών που αναπτύσσονται σε
κανονικές συγκεντρώσεις CO2. Tα παραγόµενα από τον κύκλο του Calvin
σάκχαρα δεν επενδύονται στην αύξηση της κυτταρικής βιοµάζας, αλλά
συσσωρεύονται στο εσωτερικό των κυττάρων µε τη µορφή αποταµιευτικού
αµύλου ( Sasek et al 1985 ) . Το τελευταίο γεγονός µπορεί πολλές φορές να
προκαλέσει

σοβαρότατες καταπονήσεις στα κύτταρα, καθώς οι ογκώδεις

αµυλόκοκκοι είναι υπεύθυνοι για την αποσταθεροποίηση και βλάβη των
χλωροπλαστικών δοµών. Σηµείο – κλειδί για την αποφυγή τέτοιας φύσης
προβληµάτων αποτελεί ο έλεγχος του µεταβολισµού άλλων σηµαντικών για τη
λειτουργία των φυτικών κυττάρων στοιχείων. Αναλυτικότερα, έχει διαπιστωθεί
η άµεση αλληλεξάρτηση των µεταβολισµών των στοιχείων C και N ( Stitt et al
1999 ). Η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας Ν στο εσωτερικό του φυτικού
κυττάρου συντελεί στην επένδυση των παραγόµενων από τις σκοτεινές
αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης σακχάρων για τη σύνθεση οργανικής ύλης η
οποία επενδύεται

στην κυτταρική αύξηση και τον πολλαπλασιασµό. Ετσι,

αποφεύγεται ο σχηµατισµός αµυλόκοκκων και η αναγωγική ενέργεια
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία βιοµάζας.
Οπως γίνεται αντιληπτό, η εκπόνηση µελετών για τον καθορισµό του
ρυθµού παροχής Ν και του είδους της πηγής Ν που θα χρησιµοποηθεί είναι
δύο από τα σηµαντικά βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό µίας
ικανοποιητικής σε διάρκεια απόδοσης καλλιεργητικής διάταξης, όπου στα
καλλιεργούµενα

κύτταρα

θα

παρέχονται

σε

σταθερή

βάση

µεγάλη

συγκέντρωση CO2 και συγκεκριµένη ποσότητα Ν. Προς τη συγκεκριµένη
κατεύθυνση η ερευνητική πορεία µόλις πρόσφατα άρχισε να στρέφεται
( Giordano 2001 ). Για τον ίδιο λόγο κρίνεται σκόπιµη και η εκπόνηση µίας
παρόµοιου περιεχοµένου µελέτης για τον προσδιορισµό του ρυθµού
απορρόφησης της παρεχόµενης στις καλλιέργειες ποσότητας Put. Με την όσο
το δυνατόν προσεκτικότερη και ακριβέστερη προσέγγιση των συγκεκριµένων
παραµέτρων θα καταστεί εφικτός ο σχεδιασµός καλλιεργητικών διατάξεων
µονοκύτταρων ευκαρυωτικών φυκών, όπου ο µεγάλος ρυθµός αύξησης των
καλλιεργούµενων φυκών χάρη στην επίδραση υψηλής συγκέντρωσης CO2 θα
χαρακτηρίζεται από διάρκεια, αυξάνοντας σηµαντικά τη συνολική απόδοση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης ερευνητικής προσπάθειας θα
µπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω συµπεράσµατα:
(α) Αυξηµένες συγκεντρώσεις CO2 αλλάζουν τη δοµή και τη λειτουργία τoυ
φωτοσυνθετικού µηχανισµού του µονοκύτταρου ευκαρυωτικού φύκους
Scenedesmus obliquus και κατ’ επέκταση αυξάνουν κατακόρυφα τη βιοµάζα.
(β) Η µείωση του µεγέθους της φωτοσυλλεκτικής κεραίας (LHCII) και η
αύξηση της πυκνότητας των ενεργών κέντρων αντίδρασης (RC) στο
µονοκύτταρο ευκαρυωτικό φύκος Scenedesmus obliquus είναι µία από τις
κυριότερες αποκρίσεις του στην πορεία προσαρµογής του φωτοσυνθετικού
του µηχανισµού σε ατµόσφαιρα εµπλουτισµένη σε CO2 H προσαρµογή αυτή
φαίνεται να εξυπηρετείται από τη µείωση του αριθµού των τριµερών µορφών
και την αύξηση του αριθµού των µονοµερών µορφών τoυ LHCII.
(γ)

Ο

φωτοσυνθετικός

µηχανισµός

χαρακτηρίζεται

από

µεγάλη

προσαρµοστικότητα απέναντι στις αλλαγές της συγκέντρωσης του CO2. H
προσαρµογή του σε αυξήσεις ή µειώσεις της συγκέντρωσης CO2 είναι πολύ
γρήγορη ( 6 – 12h ). Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις αναστροφής της.
(δ) Ο λόγος των ενδοκυτταρικών ποσοτήτων των πολυαµινών πουτρεσκίνης
και σπερµίνης (Put/Spm) αποτελεί σηµείο – κλειδί στη ρύθµιση του µεγέθους
του LHCII, καθώς οι µεταβολές στη σχέση Put/Spm συνδέονται µε αντίστροφα
ανάλογες µεταβολές στο µέγεθος του LHCII. Η εξωγενής χορήγηση Put στις
καλλιέργειες του Scenedesmus obliquus ενισχύει την επίδραση της αυξηµένης
συγκέντρωσης του CO2 στη δοµή και τη λειτουργία του φωτοσυνθετικού
µηχανισµού και κατ’ επέκταση στην αύξηση της βιοµάζας. Με την περαιτέρω
µείωση του µεγέθους του LHCII και την αύξηση της πυκνότητας των ενεργών
κέντρων αντίδρασης αυξήθηκε η φωτοσυνθετική απόδοση των κυττάρων και
πολλαπλασιάστηκε ο ρυθµός αύξησης της βιοµάζας τους σε σύγκριση µε τις
καλλιέργειες που αναπτύσσονταν µόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2.
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