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Z tego wykładu dowiesz się jakie czynniki regulują intensywność fotosyntezy. Jakie są
różnice pomiędzy roślinami o fotosyntezie typu C4 i CAM, a roślinami o fotosyntezie C3.
Omówione będzie także zjawisko efektu cieplarnianego oraz mechanizmy ochrony aparatu
fotosyntetycznego przed stresem radiacyjnym wywołanym ekspozycją rośliny na światło o
wysokim natężeniu.
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Przed przystąpieniem do przeglądania tego wykładu przypomnij sobie jak przebiega
fotosyntetyczne wiązanie CO2 u roślin C3, czyli jak przebiega cykl Calvina-Bensona.
Przypomnij sobie, że enzym Rubisco katalizuje zarówno reakcję karboksylacji 1,5bisfosforanu rybulozy, jak też reakcję oksygenacji tego związku zapoczątkowującą
przemiany fotooddychania (patrz: wykład „Fotosynteza i barwniki fotosyntetyczne”).
Pamiętaj, że karboksylacyjna/oksygenacyjna aktywność Rubisco zależą od stężenia CO2 i O2
w komórkach.
W tej części wykładu dowiesz się jakie rośliny charakteryzuje fotosyntetyczne wiązanie CO2
typu C4 i czym różnią się one od roślin o fotosyntezie typu C3.

Fotosynteza typu C4
•

Zdjęcie własne AG

•

Niektóre z roślin strefy zwrotnikowej
charakteryzuje specyficzny mechanizm wiązania
CO2, który poprzedza reakcje cyklu Calvina Bensona. Wśród roślin o fotosyntezie C4 dominują
gatunki jednoliścienne (trawy i turzyce) ale
występują też gatunki należące do dwuliściennych.
Przykłady roślin o fotosyntezie typu C4 to
kukurydza, trzcina cukrowa, sorgo, proso
zwyczajne, proso olbrzymie, szarłat.

Kukurydza - modelowa roślina o
fotosyntezie C4 podtypu NADP-ME

Rośliny o fotosyntezie typu C4 wiążą CO2 do związku 3 węglowego fosfoenolopirogronianu (PEP) w wyniku czego powstaje trwały produkt 4 węglowy –
szczawiooctan (OAA). Rośliny C4 wykształciły mechanizmy anatomiczne i fizjologiczne
pozwalające na zwiększenie stężenia CO2 w komórkach, w których zachodzi cykl CalvinaBensona. W efekcie nie obserwuje się u nich fotoodychania, związanego z oksygenacją 1,5bisfosforanu rybulozy przez Rubisco, ponieważ doszło do przestrzennego rozdzielenia
wiązania atmosferycznego CO2 i karboksylacji 1,5-bisfosforanu rybulozy.
Rośliny C4, pomimo konieczności zużycia do wstępnego wiązania CO2 dodatkowej energii w
postaci ATP, cechują się większą wydajnością fotosyntezy i szybszą produkcją biomasy.
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Budowa liścia rośliny o fotosyntezie C4
• Liście roślin o fotosyntezie
typu C4 posiadają
cienkościenne komórki
mezofilowe (M)(zawierające
chloroplasty) i komórki
pochew okołowiązkowych o
grubych ścianach
komórkowych (zawierające
chloroplasty)( BS),
otaczające wiązkę
przewodzącą (W) oraz
komórki epidermy (E) nie
zawierające chloroplastów.

Schematyczny przekrój poprzeczny przez liśd
kukurydzy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza_C4

U roślin C4 występują specyficzne przystosowania budowy anatomicznej liści polegające na
zróżnicowaniu komórek zaangażowanych w wiązanie CO2 na: komórki mezofilu oraz
komórki pochew okołowiązkowych. Komórki mezofilowe liści posiadają chloroplasty
granalne i w tych komórkach zachodzi wstępne wiązanie CO2, zależne od aktywności
karboksylazy fosfoenolopirogronianu (PEP). W komórkach pochew około wiązkowych, w
których zachodzi cykl Calvina-Bensona mogą występować bezgranalne chloroplasty.
Komórki te posiadają ponadto grubą ścianę komórkową, zwykle wysyconą suberyną, dzięki
czemu jest ona w bardzo małym stopniu przepuszczalna dla gazów. Połączenie pomiędzy
komórkami mezofilu i pochew okołowiązkowych zapewnia gęsta sieć plazmodesm.

3

Reakcje wiązania CO2 przez karboksylazę PEP w szlaku C4 oraz
przemieszczanie powstałych produktów pomiędzy komórkami
mezofilu i pochwy okołowiązkowej
Komórka mezofilu

OAA
PEPC

CO2

C4
PEP

HCO3-

Komórka pochwy
okołowiązkowej

C4
Pirogronian

CO2
Rubisco

PGA

brak Rubisco

W tej komórce
funkcjonuje cykl
Calvina-Bensona

Schemat przebiegu fotosyntezy u roślin C4. Opis stosowanych skrótów:
OAA – szczawiooctan, C4 – związek czterowęglowy (jabłczan ), PGA – 3-fosfoglicerynian,
PEP- fosfoenolopirogronian, PEPC – karboksylaza PEP

U roślin o fotosyntezie C4 proces karboksylacji zachodzi dwukrotnie. Po wniknięciu do
komórek mezofilu przez aparaty szparkowe CO2 jest przyłączany do fosfoenolopirogronianu
(PEP) przez karboksylazę PEP. W reakcji tej powstaje czterowęglowy związek –
szczawiooctan (OAA). Jest on przekształcany do jabłczanu (C4) i w tej postaci przenoszony
do komórek pochew okołowiązkowych. Tam zachodzi reakcja dekarboksylacji i wydzielenie
CO2, który jest włączany do cyklu Calvina-Bensona w reakcji katalizowanej przez Rubisco.
Cykl ten zachodzi tylko w komórkach pochew okołowiązkowych, w których stężenie CO2
przekracza 10-20 razy stężenie CO2 w komórkach mezofilu.
Brak cyklu Calvina-Bensona w komórkach mezofilowych liści roślin C4 związany jest z
brakiem enzymu Rubisco w tych komórkach.
Zapamiętaj!
Dzięki zwiększonemu stężeniu CO2 w komórkach pochew okołowiązkowych proces
fotoodychania jest zahamowany, a tym samym wydajność fotosyntezy roślin C4 jest wyższa
niż roślin C3. Jednak nakład energetyczny na związanie jednej cząsteczki CO2 jest większy
niż u roślin C3.
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W tej części wykładu znajdziesz informacje dotyczące 3 podtypów fotosyntezy C4.
Istnieje kilka podtypów roślin o fotosyntezie C4, które rozróżnia się ze względu na enzym
odpowiedzialny za przeprowadzenie reakcji dekarboksylacji w komórkach pochew
okołowiązkowych. Jest to odpowiednio: enzym jabłczanowy zależny od NADP, enzym
jabłczanowy zależny od NAD i karboksykinaza fosfoenolopirogronianu (PEP-CK).

Schemat fotosyntezy roślin C4 podtypu
NADP-ME ( np. kukurydzy). PEPfosfoenolopirogronian, OAA-szczawiooctan,
PGA – 3 -fosfoglicerynian

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza_C4#Cykl_C4_a_fotooddychanie

Typy roślin o fotosyntezie C4
Podtyp podstawowy NADP-ME

U roślin należących do podtypu NADP-ME CO2 wiązany w komórkach mezofilowych liści
przekształcany jest do szczawiooctanu (OAA), który następnie ulega redukcji w
chloroplastach. Enzymem odpowiedzialnym za redukcję szczawiooctanu jest dehydrogenaza
jabłczanowa (MDH) zależna od NADP, a powstały jabłczan transportowany jest do
chloroplastów komórek pochew okołowiązkowych. Tam ulega dekarboksylacji
przeprowadzanej przez enzym jabłczanowy (ME) zależny od NADP, prowadzącej do
powstania: cząsteczki CO2 włączanej nastepnie do cyklu Calvina-Bensona przez Rubisco,
oraz cząsteczki pirogronianu. Pirogronian jest transportowany do komórek mezofilowych i
przekształcany do PEP w chloroplastach przy udziale ATP i dikinazy pirogronianowej.
Większość gatunków zaliczanych do podtypu NADP-ME posiada ograniczoną zdolność
produkcji NADPH w chloroplastach komórek pochew okołowiązkowych, związaną z
obecnością bezgranalnych chloroplastów i niską zawartością PSII.
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Schemat fotosyntezy roślin C4 podtypu NAD-ME; Aspasparaginian, PEP-fosfoenolopirogronian, Ala-alanina,
PGA-fosfoglicerynian

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza_C4#Cykl_C4_a_fotooddychanie

Typy roślin o fotosyntezie C4
Podtyp NAD-ME

U roślin C4 podtypu NAD-ME głównym związkiem odpowiedzialnym za transport CO2 do
komórek pochew okołowiązkowych jest asparaginian (Asp). Asparaginian powstaje ze
szczawiooctanu (OAA) w cytozolu komórek mezofilowych i transportowany jest do
mitochondriów komórek pochew okołowiązkowych. Mitochondria komórek pochew
okołowiązkowych przekształcają asparaginian (Asp) do CO2 i pirogronianu. Pirogronian jest
transportowany z mitochondriów do cytozolu i przekształcany do alaniny (Ala) przez
aminotransferazę alaniny. Cześć pirogronianu może być utleniana w mitochondriach. Alanina
transportowana jest do komórek mezofilowych i powtórnie przekształcana do pirogronianu i
fosfoenolopirogronianu.
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Typy roślin o fotosyntezie C4
Podtyp PEP-CK
.

Schemat fotosyntezy roślin C4 podtypu PEP-CK; Alaalanina, Asp-asparaginian, OAA- szczawiooctan, PEPfosfoenolopirogronian, PGA-fosfoglicerynian

Rośliny C4 podtypu PEP-CK charakteryzują się wysoką aktywnością karboksykinazy
fosfoenolopirogronianu. U pozostałych podtypów enzym ten jest nieobecny lub wykazuje
niewielką aktywność. Rośliny podtypu PEP-CK zawierają niewielką ilość enzymu
jabłczanowego zależnego od NADP, lecz wykazują znaczną aktywność enzymu
jabłczanowego zależnego od NAD. Karboksykinaza PEP oraz aminotransferaza
asparaginianowa obecne są w cytozolu komórek pochew okołowiązkowych. Asparaginian
tworzony ze szczawiooctanu w cytozolu komórek mezofilowych transportowany jest do
komórek pochew okołowiązkowych. Asparaginian przenoszony jest jednak nie do
mitochondriów jak ma to miejsce u podtypu NAD-ME, lecz do cytozolu komórek pochew
okołowiązkowych, gdzie z udziałem aminotransferazy asparaginianowej jest przekształcany
do szczawiooctanu. Powstały szczawiooctan może być przy udziale ATP przez
karboksykinazę PEP dekarboksylowany z wytworzeniem CO2 oraz cząsteczki
fosfoenolopirogronianu (PEP). Szczawiooctan może też być transportowany do
mitochondriów i ulegać dekarboksylacji za pośrednictwem dehydrogenazy jabłczanowej oraz
enzymu jabłczanowego. Wytworzony w cytozolu PEP może bezpośrednio powrócić do
komórek mezofilowych i powtórnie wiązać CO2. W komórkach mezofilowych, poza
asparaginianem, syntetyzowany jest także jabłczan powstający z przekształcenia
szczawiooctanu w chloroplastach z udziałem dehydrogenazy jabłczanowej zależnej od
NADP. Powstały jabłczan transportowany jest do mitochondriów komórek pochew
okołowiązkowych, gdzie ulega dekarboksylacji z udziałem enzymu jabłczanowego zależnego
od NAD. Produktem tej reakcji jest CO2 oraz pirogronian przekształcany następnie w
cytozolu do alaniny i transportowany do komórek mezofilowych gdzie z alaniny odtwarzany
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jest pirogronian. Z powstałego pirogronianu może być odtworzony PEP w chloroplastach
komórek mezofilowych.
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Wiesz już jak przebiegają reakcje biochemiczne fotosyntezy u roślin C4. Teraz dowiesz się
jakie są różnice fizjologiczne pomiędzy roślinami C3 i C4 i jak reagują rośliny C3 i C4 na
zmianę czynników środowiskowych regulujących intensywność fotosyntezy.

Teraz dowiesz się jak czynniki regulujące intensywnośd
fotosyntezy wpływają na ten proces u roślin

C4

C3

Pomidor

Kukurydza

Mamy inny metabolizm i inaczej reagujemy na
czynniki środowiskowe

Czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy to:
-

Stężenie CO2 w atmosferze

-

Temperatura otoczenia

-

Dostępność wody – patrz też: fotosynteza typu CAM

-

Natężenie promieniowania –patrz też: fotoinhibicja i wykład „Stres oksydacyjny”

-

Tlen –patrz też: wykład „Stres oksydacyjny”
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Stężenie CO2 w atmosferze jest głównym czynnikiem regulującym intensywność
fotosyntezy

Wpływ stężenia CO2 na intensywnośd fotosyntezy
opisuje tzw. „ krzywa dwutlenkowa”
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Zależnośd intensywności fotosyntezy od stężenia CO2 w atmosferze

Atmosferyczne stężenie CO2 wynosi około 0,036 % (360 ppm; w układzie SI - 360 μmol mol
-1
) i jest znacznie niższe niż optymalne dla procesu fotosyntezy przy sprzyjających warunkach
świetlnych i odpowiedniej temperaturze. W optymalnych warunkach światła i temperatury
natężenie fotosyntezy wzrasta aż do stężenia CO2 około 0,1% (1000 ppm). Przy wyjątkowo
niskich stężeniach CO2 procesy oddychania i fotooddychania wytwarzają więcej CO2 niż jest
asymilowane w fotosyntezie. Stężenie CO2, przy którym jego wydzielanie równoważy się z
fotosyntetycznym pobieraniem, nosi nazwę punktu kompensacyjnego dla stężenia dwutlenku
węgla (tzw. dwutlenkowy punkt kompensacyjny).
Rysunek powyżej przedstawia przebieg krzywej obrazującej zależność intensywności
fotosyntezy od stężenia CO2 dla rośliny C3. Jest to tzw. „krzywa dwutlenkowa fotosyntezy” .
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Rośliny C3 i C4 inaczej reagują na zmiany stężenia CO2 w atmosferze.

Intensywnośd fotosyntezy roślin C3 i C4 zależy
od stężenia CO2 w atmosferze

Natężenie fotosyntezy dla roślin C4 jest przy niskich stężeniach dwutlenku węgla
wyższe niż dla roślin C3. Przy wartościach bliskich stężeniu optymalnemu rośliny C3
uzyskują niewielką przewagę w intensywności wiązania CO2, co wykorzystuje się w
uprawach szklarniowych. Stężenie CO2 w atmosferze powyżej 1% jest dla roślin
toksyczne i powoduje zahamowanie procesu fotosyntezy. Dwutlenkowy punkt
kompensacyjny dla roślin o fotosyntezie C4 jest bliski zeru, a dla roślin o fotosyntezie
C3 zależnie od gatunku i temperatury leży w przedziale 0,009–0,05% CO2. U roślin o
fotosyntezie C4 obserwuje się ponadto dwutlenkowy punkt wysycenia procesu
fotosyntezy, oznaczający takie stężenie atmosferyczne CO2 powyżej którego nie
obserwuje się wzrostu intensywności fotosyntezy.
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Jaki jest związek pomiędzy wzrostem atmosferycznego
stężenia CO2 a efektem cieplarnianym?

„Koc” z CO2 i
innych gazów
cieplarnianych

Termin "efekt cieplarniany" wywodzi się z podobieństwa do przemian cieplnych
zachodzących w szklarni (niekiedy używa się określenia – „efekt szklarniowy” ). Jest
to zjawisko ocieplenia się klimatu Ziemi związane z zatrzymaniem emisji ciepła do
atmosfery. Uważa się , że jest on spowodowany wzrostem zawartości gazów tzw.
cieplarnianych (para wodna, CO2, ozon, freon, metan, tlenki azotu) w atmosferze.
Gazy szklarniowe przepuszczają pasmo fal słonecznych w zakresie pasma
widzialnego, natomiast adsorbują promieniowanie podczerwone zapobiegając tym
samym ucieczce ciepła poza atmosferę Ziemi. Powszechnie uważa się, że głównym
sprawcą efektu cieplarnianego jest CO2. Podstawowymi naturalnymi źródłami
dwutlenku węgla są wybuchy wulkanów, procesy życiowe organizmów i rozkładu
substancji organicznych oraz oddawanie CO2 wcześniej zaabsorbowanego przez
zbiorniki wodne. Człowiek również wytwarza CO2 przede wszystkim w wyniku
spalania paliw kopalnych, zawierających węgiel. Pomiary stężenia CO2 pokazują, że
wzrosło ono z około 313 ppm (cząsteczek na milion) w 1960 do około 385 ppm w
2008. Obecnie obserwowane stężenie CO2 jest najwyższe z notowanych w ostatnich
650 000 lat (dane ze rdzeni lodowych), których maksima szacowane są na ok. 300
ppm. Jednak to para wodna jest najważniejszym gazem absorbującym promieniowanie
(sama powoduje 36% – 66% bezpośredniego efektu cieplarnianego), razem z
chmurami jest odpowiedzialna za od 66% do 85% efektu cieplarnianego. CO2
odpowiada za 9% – 26%, podczas gdy O3 jest odpowiedzialny za 7%, a inne gazy
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cieplarniane (w tym głównie metan, tlenki azotu i freony) są odpowiedzialne za 8%
tego efektu. Efekt cieplarniany spowodowany wyłącznie przez CO2 nazywa się
efektem Callendara. Efekt cieplarniany jest nierozerwalnie związany z globalnym
ociepleniem klimatu.
Jaki jest związek pomiędzy intensywnością fotosyntezy a efektem cieplarnianym?
•

Wzrost stężenia CO2 może być korzystny z punku widzenia produktywności roślinnej.
Stężenie CO2 w granicach 300 ppm jest poniżej stężenia wysycającego dla procesu
fotosyntezy u roślin typu C3.

•

Wzrost temperatury na Ziemi ( będący wynikiem m. in. nagromadzania gazów
cieplarnianych) może preferować wzrost i rozwój roślin o typie fotosyntezy C4, u
których optimum tego procesu przypada w temperaturze 35 ⁰C

•

Nadmierny wzrost stężenia CO2 może być zahamowany przez powstrzymanie
wycinania lasów i zwiększenie areałów porośniętych bujną roślinnością. Pamiętaj, że
rośliny pobierają CO2 w procesie fotosyntezy

•

Wzrost stężenia CO2 w atmosferze zwiększa ilość CO2 rozpuszczonego w wodzie.
Dwutlenek węgla reaguje z wodą tworząc kwas węglowy, co prowadzi do obniżenia
pH roztworu. Odczyn wód powierzchniowych zmienił się z 8,25 na początku epoki
przemysłowej do 8,14 w roku 2004. Może to doprowadzić do wyginięcia części
organizmów wodnych zdolnych do życia tylko w wąskim zakresie pH, także
fotosyntetyzujących glonów.

•

Efekt globalnego ocieplenia ma wpływ na stale zmniejszającą się ilość ozonu w
ziemskiej stratosferze. Nadmiar promieniowania może wywoływać stres i prowadzić
do ograniczenia fotosyntezy.

Prowadzona jest polityczno-publiczna debata na temat ocieplenia. Oficjalnie za zmiany
klimatyczne odpowiedzialnością obarcza się działalność człowieka. Jednak wielu
naukowców twierdzi, iż nie istnieją przekonywające naukowe dowody, że produkcja CO2
lub innych gazów cieplarnianych przez człowieka powoduje lub będzie powodować w
przyszłości katastrofalne ocieplenie ziemskiej atmosfery oraz zaburzenia ziemskiego
klimatu. Ponadto, istnieją dane wskazujące, że zwiększona zawartość CO2 w atmosferze
wywołuje efekty korzystne dla naturalnej roślinności na Ziemi.
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Temperatura otoczenia jest czynnikiem wpływającym na intensywność fotosyntezy
Zmiany natężenia fotosyntezy u roślin C3 i C4 w zależności od
temperatury
Przy optymalnych warunkach świetlnych
optimum temperaturowe fotosyntezy wynosi
około 30 °C i jest niższe dla roślin C3 niż dla
roślin C4. Przy wyższych temperaturach
natężenie fotosyntezy spada, co jest związane
ze wzrastającą intensywnością oddychania i
fotooddychania w temperaturze powyżej 40 °
C. W temperaturze powyżej 40 °C spada
powinowactwo enzymu Rubisco do CO2, przez
co łatwiej zachodzi oksygenacja 1,5bisfosforybulozy. W temperaturze 60–70 °C
dochodzi do denaturacji kompleksów
chlorofilowo-białkowych, co prowadzi do
całkowitego zaniku aktywności
fotosyntetycznej rośliny.

Rośliny są w stanie przeprowadzać fotosyntezę w temperaturach niewiele poniżej 0 °C
(rośliny górskie) aż do temperatur zbliżających się do 50 °C (rośliny pustyń). W szerszym
zakresie temperatur fotosyntetyzują glony, głównie sinice (55–60 °C).
Wzrost temperatury powyżej 50 °C zwiększa ponadto płynność błon komórkowych,
prowadząc do wycieku jonów, między innymi protonów, z wnętrza tylakoidów. W efekcie
pomimo funkcjonującego transportu elektronów przez przenośniki nie jest wytwarzany
gradient protonowy niezbędny do syntezy ATP. W niskich temperaturach płynność błon
komórkowych ulega zmniejszeniu, co ogranicza tempo dyfuzji ruchliwych przenośników
elektronów, głównie plastochinonu i plastocyjaniny, a w konsekwencji obniża wydajność
fazy fotochemicznej fotosyntezy.
Widoczne na rysunku różnice w optimum temperaturowym fotosyntezy u roślin C3 i C4
wynikają z wartości optimum temperaturowego dla aktywności Rubisco (około 25 ⁰C) i
karboksylazy PEP (około 35 ⁰C).

14

Światło jest czynnikiem regulującym intensywność fotosyntezy

Wykorzystanie energii słonecznej w procesie
fotosyntezy nie przekracza 5 %
•

W sprzyjających warunkach rośliny
mogą zużytkowad w procesie
fotosyntezy około 5% energii
docierającego do liści światła ( dla
roślin C4) i poniżej 1 % (dla roślin C3).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Conversion_of_light_in_leaves.svg

Zamiana energii słonecznej na węglowodany w liściu

Ze względu na zakres absorpcji poszczególnych długości fali przez barwniki
fotosyntetyczne na wydajność fotosyntezy wpływa jedynie światło w zakresie 400-700
nm określane jako PAR – promieniowanie fotosyntetycznie czynne (ang.
photosynthetic active radiation). Natężenie światła biorącego udział w fotosyntezie
określa się najczęściej jako gęstość przepływu fotonów fotosyntetycznie czynnych
(PPFD – (ang. photosynthetic photon flux density) wyrażaną w µmol (fotonów z
zakresu PAR) m-2 s-1. Przy pełnym nasłonecznieniu PPFD przekracza 1500 µmol m-2
s-1.

15

Zależnośd intensywności fotosyntezy roślin C3 i C4 od
natężenia promieniowania – „krzywa świetlna
fotosyntezy”
Linia zielona pokazuje zmiany natężenia
fotosyntezy mierzone jako pobieranie
CO2 dla roślin o fotosyntezie typu C3, a
krzywa czerwona dla roślin o
fotosyntezie typu C4. Natężenie
fotosyntezy wzrasta wraz ze wzrostem
natężenia światła tylko do pewnego
momentu. Zaznaczono punkty:
1 – oddychanie ciemniowe,
2 – świetlny punkt kompensacyjny,
3 – punkt wysycenia światłem
fotosyntezy,
4 – początek fotoinhibicji ( to
zagadnienie będzie omówione na
kolejnym ekranie)

Zależność intensywności fotosyntezy od natężenia światła padającego na blaszkę
liścia obrazuje tak zwana „krzywa świetlna fotosyntezy”. W przypadku braku
oświetlania rośliny wydzielają CO2 produkowany podczas oddychania komórkowego
(1). Przy natężeniach światła bardzo niskich, procesy wydzielania CO2 w oddychaniu
komórkowym przeważają nad fotosyntetycznym wiązaniem CO2 i roślina nadal
wydziela dwutlenek węgla. Przy pewnym natężeniu światła specyficznym dla gatunku
rośliny i panujących warunków dochodzi do zrównania pobierania CO2 w procesie
fotosyntezy i wydzielania CO2 w procesie oddychania, punkt ten nazywany jest
świetlnym punktem kompensacyjnym (2). Rośliny o fotosyntezie C3 mają wartość
świetlnego punktu kompensacyjnego niższą niż rośliny o fotosyntezie C4. Przy
natężeniu światła powyżej świetlnego punktu kompensacyjnego następuje wzrost
natężenia fotosyntezy. Przy pewnym natężeniu światła, charakterystycznym dla każdej
z roślin, dochodzi do wysycenia światłem procesu fotosyntezy. Punkt ten nazywa się
świetlnym punktem wysycenia (3). Jest on wyższy dla roślin o fotosyntezie C4 niż dla
roślin o fotosyntezie C3. Również u roślin określanych jako światłolubne świetlny
punkt wysycenia jest wyższy niż dla roślin cieniolubnych. Punkt (4) określa natężenie
światła w którym rozpoczyna się hamowanie fotosyntezy w wyniku pojawienia się
zjawiska fotoinhibicji (zagadnienie to będzie dokładnie omówione pod koniec tego
wykładu).
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Tlen jest czynnikiem regulującym intensywność fotosyntezy
Stężenie O2 w atmosferze jest stosunkowo stałe (wynosi około 21 %), jednak w
komórce, do której O2 dociera przez aparaty szparkowe oraz jest wytwarzany w fazie
jasnej fotosyntezy, lokalne stężenie O2 może ulegać wahaniom.
•

Stężenie O2 w komórce wzrasta przy wysokiej aktywności fazy jasnej fotosyntezy.
Jeśli aparaty szparkowe pozostają otwarte O2 zostaje usunięty z organów
asymilacyjnych, jeśli jednak aparaty szparkowe pozostają zamknięte lub przymknięte
stężenie O2 jest znacznie wyższe.

•

Tlen wpływa na utlenianie 1,5-bisfosforybulozy przez Rubisco (przypomnij sobie jak
zachodzi proces fotooddychania). Ze względu na konkurowanie przez CO2 i O2 o
miejsce katalityczne Rubisco wzrost stężenia O2 (np. podczas intensywnej fazy
jasnej), prowadzi do zahamowania natężenia fotosyntezy. Jednocześnie intensywne
włączanie CO2 do cyklu Calvina-Bensona prowadzi do obniżenia stężenia CO2 w
komórce, co zwiększa udział reakcji rozpoczynającej fotooddychanie. Do wzrostu
stężenia O2 dochodzi też podczas stresów (suszy, zasolenia lub wysokiej temperatury),
gdy zamknięte są aparaty szparkowe. Rośliny C4 nie wykazują fotooddychania i nie
obserwuje się u nich wpływu obniżenia stężenia O2 na natężenie fotosyntezy, jak ma
to miejsce u roślin C3, u których w takich warunkach wzrasta intensywność wiązania
CO2.

•

W stężeniach O2 wyższych od stężenia atmosferycznego zarówno u roślin C3 i C4
obserwuje się spadek natężenia fotosyntezy, co związane jest ze wzrostem natężenia
reakcji Mehlera prowadzącej do produkcji toksycznych reaktywnych form tlenu
(ROS). (Przebieg reakcji Mehlera będzie dokładnie omówiony na wykładzie
dotyczącym stresu oksydacyjnego).

•

Wysokie stężenie tlenu powstającego przy intensywnej fotosyntezie może być
przyczyną powstawania reaktywnych form tlenu (ROS) i tym samym prowadzić do
fotooksydacji chlorofilu i degradacji fotoukładów. Zjawisko fotooksydacji jest to
nieodwracalne uszkodzenie aparatu fotosyntetycznego prowadzące do zaniku
barwników fotosyntetycznych.
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Woda jest czynnikiem regulującym intensywność fotosyntezy
Woda zwykle nie stanowi czynnika bezpośrednio wpływającego na wydajność
fotosyntezy, jednak gospodarka wodna rośliny ma dla tego procesu bardzo istotne
znaczenie. Zamknięcie aparatów szparkowych w sytuacji niedoboru wody w roślinie
prowadzi do ograniczenia wnikania CO2 do wnętrza liścia, a to z kolei powoduje
zahamowanie intensywności fotosyntezy. Powstanie mechanizmów zapobiegających
ograniczaniu fotosyntezy w warunkach niedoboru wody, spowodowało wykształcenie
roślin CAM i C4 prowadzących dużo bardziej oszczędną gospodarkę wodą niż rośliny
C3 (porównaj informacje na temat roślin C4 i CAM).
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Teraz skoro znasz już przebieg reakcji fazy biochemicznej fotosyntezy u roślin C3 i
C4 możesz spróbować dokonać porównania roślin C3 i C4. Pomogą ci w tym kolejne
tabele.
Tabela 1. poniżej przedstawia różnice metaboliczne pomiędzy roślinami o fotosyntezie C3 i
C4. Zwróć uwagę na akumulację skrobi, którą obserwuje się tylko w tych komórkach w
których funkcjonuje cykl Calvina-Bensona

Różnice metaboliczne - Porównanie C3 i C4
Typ fotosyntezy
Enzym odpowiadający za
pierwotne wiązanie CO2
Enzym odpowiadający za wtórne
wiązanie CO2
Pierwotny akceptor CO2
Wtórny akceptor CO2
Pierwszy trwały produkt
fotosyntezy
Zużycie ATP (liczba cząsteczek
potrzebna do redukcji 1 cząsteczki
CO2)

C3

RuBP
Brak

C4
karboksylaza PEP w
komórkach mezofilu
Rubisco w komórkach
pochwy okołowiązkowej
PEP
RuBP

3-PGA

szczawiooctan (OAA)

3

4-5

Akumulacja skrobi

W chloroplastach
wszystkich komórek
mezofilu

W chloroplastach
pochwy okołowiązkowej

Podział funkcji między
chloroplastami

brak

istnieje

Rubisco
brak

Tabela 2. poniżej przedstawia różnice anatomiczne pomiędzy roślinami o fotosyntezie C3 i
C4. Zwróć uwagę na różnice w budowie blaszki liścia roślin C3 i C4.
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Różnice anatomiczne pomiędzy roślinami C3 i C4
Typ fotosyntezy
Gatunki ważne z ekonomicznego
punktu widzenia

Budowa anatomiczna liścia

Chloroplasty

C3

C4
kukurydza, trzcina cukrowa, proso
ryż, ziemniak, jęczmieo, pomidor,
zwyczajne, proso olbrzymie ,
fasola
sorgo
Miękisz palisadowy i gąbczasty,
Anatomia Kranz’a, komórki
jeśli obecna pochwa
pochwy okółwiązkowej zawierają
okółwiazkowa, komórki nie
chloroplasty
zawierają chloroplastów
niezróżnicowane (1 typ granalne)

dimorficzne (2 typy – granalne i
agranalne

Budowa anatomiczna blaszki liściowej (Ville 2000)

Tabela 3 przedstawia różnice fizjologiczne pomiędzy roślinami o fotosyntezie C3 i C4.

Różnice fizjologiczne pomiędzy roślinami C3 i C4
Typ fotosyntezy

C3

C4

Intensywnośd fotosyntezy rzeczywistej Przeciętna

wysoka

Wykorzystanie światła w fotosyntezie

przeciętne

wysokie

Świetlny punkt wysycenia
Gradient stężenia CO2 między
atmosferą a chloroplastem
Dwutlenkowy punkt kompensacyjny
fotosyntezy
Wzrost intensywności fotosyntezy
przy spadku stężenia O2 do 1 %
Sprawnośd odprowadzania
asymilatów z liści
Intensywnośd Transpiracji
Świetlny punkt kompensacyjny
fotosyntezy

Występuje

Nie występuje

niski

wysoki

wysoki około 50 ppm

Niski, poniżej 10 ppm

O około 45 %

Nieznaczny o 0-6 %

średnia

wysoka

wysoka

~25% obserwowanej u C3

5 Wm-2

< 1 Wm-2

fotooddychanie

wysokie (30% fotosyntezy
netto )

niskie, nie mierzalne

Optimum temperaturowe fotosyntezy

25 ⁰C

35 ⁰C

Produktywnośd (ton/ha/rok)

~20

~30

Zwróć uwagę jak wzrasta intensywność fotosyntezy roślin C3 przy niskim stężeniu O2 w
środowisku. Jest to związane z wysoką aktywnością oksygenacyjną Rubisco u roślin C3 w
warunkach atmosferycznego stężenia tlenu (21%).
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Zwróć uwagę na różnice w optimum temperaturowym fotosyntezy roślin C3 i C4.
W tej części wykładu znajdziesz informacje dotyczące modyfikacji fotosyntezy u roślin
gruboszowatych i sukulentów. Modyfikacje te związane są z warunkami stresu okresowego
niedoboru wody, który jest charakterystyczny dla środowisk zasiedlanych przez te rośliny.

Fotosynteza typu CAM
Schemat przebiegu cyklu CAM. Reakcje
zachodzące w dzieo zaznaczono
czerwonymi strzałkami, reakcje
zachodzące w nocy strzałkami niebieskimi.

pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza_CAM

U roślin z rodziny gruboszowatych i sukulentów fotosyntetyczne włączanie CO2 nazwane jest
fotosyntezą CAM (ang. Crassulacean Acid Metabolism) – kwasowy metabolizm węgla
gruboszowatych. Do roślin CAM o znaczeniu gospodarczym należą: ananas (Ananas
comosus), opuncja figowa (Opuntia ficus-indica), agawa sizalowa (Agave sisalana) i agawa
błękitna (Agave tequilana).
U roślin o fotosyntezie CAM nastąpiło czasowe rozdzielenie wstępnego wiązania CO2
(reakcji zależnej od aktywności karboksylazy PEP) i wiązania CO2 w cyklu Calvina-Bensona
(reakcji zależnej od aktywności Rubisco).
W uproszczeniu możemy opisać fotosyntezę u roślin CAM w następujący sposób:
- W nocy aparaty szparkowe są otwarte, a pobierany CO2 jest przyłączany do
fosfoenolopirogronianu w reakcji katalizowanej przez karboksylazę PEP (podobnie jak ma
to miejsce w komórkach mezofilowych u roślin C4), w wyniku tej reakcji tworzy się
jabłczan, który magazynowany jest w wakuoli.
-W dzień, w warunkach wysokiej temperatury i wysokiego natężenia światła rośliny CAM
zamykają aparaty szparkowe, przez co wymiana gazowa jest ograniczona, a woda ulega
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zatrzymaniu w tkankach. Jednak w ciągu dnia, rośliny mogą wykorzystywać energię
świetlną w przemianach fazy jasnej fotosyntezy, dzięki czemu powstaje ATP i NADPH. W
tym też czasie CO2 pochodzący z rozkładu (dekarboksylacji) jabłczanu (nagromadzonego w
wakuoli w ciągu nocy) wchodzi do cyklu Calvina-Bensona.

Otwarte szparki

zamknięte szparki

pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza_CAM

Wiązanie CO2 i zmiany stężenia jabłczanu w komórkach roślin o
fotosyntezie CAM zachodzą cyklicznie w ciągu doby

Na zielono oznaczono zmiany intensywności wiązania CO2, na
niebiesko zmiany stężenia jabłczanu w wakuoli roślin CAM.

Podstawową korzyścią wstępnej asymilacji CO2 przy otwartych aparatach szparkowych w
nocy i ich zamknięcia w okresie dnia w przypadku fotosyntezy typu CAM jest oszczędność
wody. W efekcie zużycie wody u roślin CAM może być 10-20 krotnie niższe niż u roślin C3.
Fotosynteza CAM może przebiegać nawet w warunkach skrajnej suszy. Przy długotrwałej
suszy aparaty szparkowe pozostają zamknięte nawet w nocy, co pozwala odzyskiwać CO2
wytwarzany w oddychaniu komórkowym i przeprowadzać fotosyntezę bez przyrostu
biomasy. Przetrwanie ekstremalnej suszy bez uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego
umożliwia szybki wzrost w czasie, gdy woda stanie się dostępna. Dodatkową korzyścią z
metabolizmu kwasowego jest obniżenie potencjału osmotycznego w komórkach, które
gromadzą jabłczan, co zwiększa ilość pobieranej z otoczenia wody, szczególnie z rosy
powstającej nad ranem.
Opis faz fotosyntezy CAM.
Na schemacie powyżej zaznaczono który z enzymów (karboksylaza PEP lub Rubisco
odgrywa wiodącą rolę w wiązaniu CO2)
Faza I Okres nocy w którym następuje wstępne wiązanie CO2 przez karboksylazę PEP,
wytworzenie jabłczanu i jego transport do wakuoli. Jabłczan pozostaje w wakuoli aż do
wschodu słońca.
Faza II Krótki okres początku dnia kiedy aparatu szparkowe pozostają otwarte a cykl
Calvina zachodzi z niewielkim natężeniem z wykorzystaniem atmosferycznego CO2. Rubisco
ulega aktywacji, a karboksylaza PEP jest inaktywowana w wyniku defosforylacji. Jabłczan
przestaje być wytwarzany, i zwiększa się szybkość reakcji cyklu Calvina.
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Faza III Dzień, kiedy aparaty szparkowe pozostają zamknięte. Cykl Calvina zachodzi dzięki
wydzielaniu CO2 pochodzącego z dekarboksylacji jabłczanu uwalnianego z wakuoli. Podczas
dekarboksylacji wytwarzany jest CO2 oraz PEP lub pirogronian.
Faza IV Krótki okres końca dnia kiedy aparaty szparkowe otwierają się i CO2 jest
bezpośrednio włączany w cykl Calvina. W tym okresie jabłczan z wakuoli jest wyczerpany.
W przypadku poważnego ograniczenia ilości wody aparaty szparkowe roślin CAM pozostają
zamknięte zarówno w dzień jak i w nocy a faza ciemna fotosyntezy zachodzi jedynie dzięki
wewnętrznemu obiegowi CO2 wytwarzanego w procesie oddychania. Także w nocy przy
zamkniętych aparatach szparkowych CO2 pochodzący z oddychania jest przyłączany do PEP i
wytwarzane są niewielkie ilości jabłczanu.
Światło jest jednym z podstawowych czynników regulujących przebieg procesu fotosyntezy.
Często w warunkach naturalnych rośliny narażone są na intensywne natężenie
promieniowania w zakresie PAR.
W tej części wykładu dowiesz się jakie są mechanizmy unikania stresu nadmiernego
natężenia promieniowania lub mechanizmy przystosowania się do niego.
Ze względu na wrażliwośd na intensywne natężenie światła w zakresie PAR wyróżniamy

ROŚLINY

fotolabilne
- ulegają uszkodzeniu już po
krótkiej ekspozycji na intensywne
światło
- należą do nich glony, niektóre
porosty, mchy oraz paprocie
- rośliny tworzące poszycie lasu
mogą byd narażone na szok
świetlny

fotostabilne
-przystosowane do działania silnego
światła

- może wystąpid u nich fotoinhibicja jeśli
pojawią się utrudnienia na drodze
fotosyntetycznego transportu elektronów
np. w wyniku działania innych czynników
stresowych
- występują na otwartych przestrzeniach

Mechanizmy dostosowawcze roślin do warunków intensywnego natężenia
promieniowania.
Adaptacja roślin do warunków silnego natężenia światła PAR polega m.in. na wykształceniu
zdolności do unikania szkodliwych skutków działania takiego światła poprzez modyfikacje
anatomiczne:
-zmianę kąta ustawienia blaszek liściowych tak, aby padało na nie mniej światła (np.
eukaliptus), zwijanie części nadziemnej (np. u mchów i paproci), ruchy chloroplastów
w tkance asymilującej;
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- wytworzenie gęstych włosków na górnej powierzchni liścia lub pogrubienie ścian
komórkowych epidermy i tkanek pod epidermą (np. u kaktusów), co powoduje
rozproszenie światła i osłabia efekty silnej radiacji;
- syntezę i nagromadzenia antocjanów w komórkach liści (głównie w epidermie), co
umożliwia pochłonięcie części energii świetlnej i ochronę aparatu asymilacyjnego;
-zwiększenie zawartości barwników ochronnych (karotenoidy) w chloroplastach.

Fotoinhibicja - to hamowanie fotosyntezy przez światło
o wysokim natężeniu
Zachodzi gdy rośliny absorbują więcej
światła niż może byd wykorzystane
w procesach fotosyntezy.
Prowadzi do uszkodzenia aparatu
fotosyntetycznego, głównie PSII.
Fotoinhibicja jest odwracalna i po
naprawie aparatu
fotosyntetycznego roślina może
powrócid do pierwotnego
natężenia fotosyntezy.

fotoinhibicja
Aktywny PSII

Nieaktywny PSII

Degradacja
Synteza białka
białka D1
D1
PSII bez białka D1

Fotoinhibicja zachodzi gdy rośliny absorbują więcej światła niż może być
wykorzystane w procesach fotosyntezy.
Prowadzi do uszkodzenia aparatu fotosyntetycznego, głównie PSII. Podczas
fotoinhibicji akceptory elektronów, plastochinony QA i QB, przejmujące elektron
wybity z centrum reakcji pozostają w stanie zredukowanym, a centrum reakcji nie jest
w stanie odbierać energii od anten fotosyntetycznych. Dochodzi wówczas do
uszkodzenia białka D1 obecnego w fotoukładzie II, będącego miejscem przyłączenia
plastochinonu QB . Uszkodzone fotoukłady zostają wyłączone z fotosyntetycznego
łańcucha transportu elektronów, aż do czasu degradacji uszkodzonego białka D1 i
następnie jego odtworzenia. Brak możliwości przekazania energii do centrum reakcji
prowadzi do wytwarzania reaktywnych form tlenu ( ROS) co także może stać się
przyczyna uszkodzenia PS II. Podczas fotoinhibicji dochodzi również do uszkodzenia
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kompleksu rozszczepiającego wodę z którego odłączane są jony manganu i
peryferyjne polipeptydy.
Fotoinhibicja jest odwracalna i po naprawie aparatu fotosyntetycznego roślina może
powrócić do pierwotnego natężenia fotosyntezy, a nawet natężenie to może wzrosnąć
przy utrzymujących się podwyższonych natężeniach światła.
Do zjawiska tego dochodzi często gdy przy niskich temperaturach ograniczających
reakcje enzymatyczne roślina zostanie wystawiona na działanie silnego światła (np.
wczesną wiosną gdy natężenie światła jest duże, a temperatura jest bliska zeru, przy
przeniesieniu rośliny rosnącej w cieniu na pełne światło) w warunkach suszy lub
zasolenia.
Rośliny posiadają mechanizmy pozwalające na aklimatyzację do zmieniających się
warunków świetlnych. Jednym z nich jest cykl ksantofilowy.

Cykl ksantofilowy - jeden z mechanizmów
ochrony przed fotoinhibicją
•

Zachodzi w błonach. Na świetle
wiolaksantyna jest przekształcana w
zeaksantynę. Zeaksantyna może
przejmowad energię ze wzbudzonego
chlorofilu w stanie trypletowym i
rozpraszad ją w formie ciepła, co
zapobiega uszkodzeniom fotoukładów.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_ksantofilowy

Przekształcanie wiolaksantyny w zeaksantynę
w cyklu ksantofilowym

Gdy energia wzbudzenia chlorofilu nie może być przekazana do centrum reakcji
chlorofil ze stanu singletowego przechodzi do stanu trypletowego, co prowadzi do
wytwarzania reaktywnych form tlenu – tlenu singletowego. W silnym świetle jeden z
barwników wchodzących w skład kompleksów antenowych – wiolaksantyna
przekształcany jest w zeaksantynę. Reakcja ta katalizowana jest przez deepoksydazę
wiolaksantyny, a produktem pośrednim reakcji jest anteraksantyna. Reakcja ta
rozpoczyna się, gdy na skutek działania fotosyntetycznego łańcucha transportu
25

elektronów do wnętrza tylakoidu zostanie przeniesiona znaczna ilość jonów
wodorowych – następuje zakwaszenie wnętrza tylakoidu. Powstała zeaksantyna
posiada zdolność do przejmowania energii ze wzbudzonego chlorofilu w stanie
trypletowym i rozpraszania jej w postaci ciepła. Chroni to fotoukłady przed
uszkodzeniem podczas nadmiernego oświetlania.
W ciemności lub przy niskim natężeniu światła zeaksantyna przekształcana jest w
wiolaksantynę przez epoksydazę zeaksantynową, także w tej reakcji produktem
pośrednim jest anteraksantyna. Wiolaksantyna może absorbować światło o długości
fali nie absorbowanej przez chlorofil. Energia wzbudzenia wiolaksantyny
przekazywana jest na cząsteczkę chlorofilu, a następnie do centrum reakcji
fotoukładu. Dzięki temu mechanizmowi światło nie absorbowane przez chlorofil staje
się także użyteczne w procesie fotosyntezy.
U roślin rosnących w warunkach wysokiego natężenia promieniowania obserwuje się
wysoką intensywność przemian w cyklu ksantofilowym, wysoką zawartość
komponentów cyklu ksantofilowego i wysoki stosunek zawartości zeaksantyny do
zawartości wiolaksantyny.

Wiesz już jakie są przyczyny uszkodzeń spowodowanych przez zbyt intensywne
natężenie promieniowania PAR i mechanizmy obronne uruchamiane przez
rośliny.
Zapamiętaj!
- Pierwotnym miejscem uszkodzeń spowodowanych przez zbyt silne światło jest
centrum reakcji fotoukładu II, białko D1 uczestniczące w przekazywaniu energii w
PSII ulega destrukcji . Prowadzi to do zaburzenia fotosyntetycznego transportu
elektronów i fotoinaktywacja fotoukładu PS II. Nadmiar energii może być usunięty z
fotoukładu w postaci fluorescencji (patrz wykład „Fotosynteza i barwniki
fotosyntetyczne”) lub ciepła w cyklu ksantofilowym.
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Pytania problemowe
1. Dlaczego szlak typu CAM jest skutecznym przystosowaniem dla roślin żyjących w
suchym klimacie?
2. Dlaczego u roślin o fotosyntezie C4 nie obserwuje się fotoddychania, albo ma ono
bardzo niską wartość?
3. Jak zmieni się intensywność fotosyntezy siewki fasoli rosnącej w warunkach niskiego
natężenia światła PAR (około 100 µmol m-2s-1) po przeniesieniu jej na światło o
natężeniu 450 µmol m-2s-1. Wytłumacz dlaczego.
4. Jakie znaczenie ma obecność ksantofili w błonach tylakoidów roślin rosnących w
warunkach intensywnego światła PAR?
5. Skąd wynika wyższa niż dla roślin C3 produktywność roślin C4?
6. Dlaczego rośliny C4 rosną dobrze w obecności stężeń CO2, które są niewystarczające
do wzrostu roślin C3?
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