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Fotosyntetický výdej kyslíku
TEORETICKÝ ÚVOD
Fotosyntéza je pochod, kterým některé druhy baktérií, nižší a vyšší rostliny přeměňují zářivou energii pohlcenou chlorofylem a jinými doprovodnými barvivy v energii chemických
vazeb primárních metabolitů – energií bohatého ATP a redukčního ekvivalentu NADPH.
Takto získaná energie slouží v sledu dalších reakcí k asimilaci oxidu uhličitého. Hlavními
meziprodukty, které opouštějí chloroplast, jsou tříuhlíkaté deriváty cukrů. Označíme-li si
{CH2O} jako strukturní jednotku cukrů, pak můžeme formálně napsat celkovou rovnici
tzv. kyslíkové fotosyntézy:
CO2 + H2O – záření –> {CH2O} + O2

+ ∆G

Dodá-li se autotrofnímu organismu, který má dostupnou vodu, oxid uhličitý za současného
ozařování, tento organismus vyvíjí kyslík.

Měření výdeje kyslíku patří mezi nejjednodušší prostředky, kterými lze studovat
fotosyntézu.

PRINCIP MĚŘENÍ
Princip měření je patrný z obr. 1. Ozařuje-li se zdrojem viditelného záření listové pletivo
v uzavřené komůrce a je-li současně přítomen zdroj oxidu uhličitého a dále netrpí-li pletivo
výrazným nedostatkem vody, pak běží fotosyntéza a uvolňuje se kyslík. Ten difunduje do
okolí listu, čímž dochází ke zvyšování jeho parciálního tlaku v uzavřeném prostoru komůrky. Změny parciálního tlaku kyslíku jsou snímány vhodným detektorem, převáděny na
elektrický signál a zaznamenávány na zapisovači.
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POPIS ZAŘÍZENÍ
K měření vývoje kyslíku asimilačních pletiv v uzavřeném systému slouží komůrka, kde
detekčním prostředkem je kyslíková elektroda. Anglicky se toto zařízení nazývá “leaf disc
oxygen electrode unit”; český název je „listová (disková) kyslíková elektroda“.
Na obr. 2 je uveden schematický nákres komůrky s kyslíkovou elektrodou pro měření
v plynné fázi. Listový terčík leží na nerezové kovové síťce ve střední části přístroje. Kyslíkový detektor (elektroda Clarkova typu) přiléhá zespodu ke komůrce s listem. Jeho platinová katoda je vystavena atmosféře v komůrce. Pletivo listu je mírně přitlačováno proti
termostatovanému hornímu dílu zařízení pomocí disku z pěnového polyuretanu, který jej
také odděluje od terčíku z hrubé tkaniny, v jejíchž pórech je nasáknut roztok schopný uvolňovat oxid uhličitý. Vzorek je osvětlován shora přes dvě průhledná okna vhodným světelným zdrojem. Kohouty na prostředním dílu jsou pro přívod a odvod plynů sloužících ke
kalibraci zařízení či nastavení požadovaného složení atmosféry v komůrce. Všechny spoje
a dosedací plochy jsou těsněny gumovými o-kroužky. Svorky, jimiž se připevňuje horní díl
k prostřednímu, a nástavce pro přívod a odvod vody z termostau nejsou na obrázku zakresleny.

ÚLOHA
Změřte výdej a spotřebu kyslíku u terčíků vyseknutých z listů kontrastního stáří (mladé vs.
staré) z různých druhů rostlin při různých ozářenostech. Výsledky uveďte v jednotkách
µmol(O2) s-1 m-2 (normování na jednotku plochy listu). Z hodnot sestrojte světelné křivky a
porovnejte vzájemně jejich tvary.
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POSTUP

1 Příprava zařízení a sestavení komůrky
a) Zapněte termostat. Teplotu po celou dobu pokusu udržujte na 25 °C.
b) Sestavte měřicí komůrku: Do prostředního dílu komůrky vsuňte středovací přípravek a
vložte 7 disků v pořadí plná kovová podložka s vyseknutým středem, hrubá tkanina, kovo-
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vá síťka s neperforovaným středem, pěnový polyuretan, kovová síťka, hrubá tkanina a terčík z černé látky (místo terčíku z listu).
c) Vyjměte přípravek na středování disků a zkontrolujte, zda je pod ním gumový těsnicí
o-kroužek.
d) Nechte alespoň 1 kohout otevřený a nasaďte horní díl komůrky na prostřední. Zajistěte
je 2 protilehlými svorkami.
Pozn.: V případě, že jsou ve vodním filtru velké vzduchové bubliny, natočte horní díl
před jeho nasazením na komůrku tak, aby vývod temperovací vody směřoval kolmo vzhůru. Bubliny se tak vypudí ven.

2 Kalibrace
a) Za normálních podmínek zaujímá 1 mol (6.023.1023 molekul) ideálního plynu objem
22.414 litrů. Předpokládejme, že vzduch takovým ideálním plynem je a že navíc obsahuje
21 objemových procent kyslíku. Pak jeden litr vzduchu obsahuje 44.6 mmol částic, z nichž
21 % tvoří molekuly kyslíku. Vzdušný kyslík má tedy za normálních podmínek koncentraci
9.375 mM (9.375 mmol.L-1).
b) Záznamové zařízení připojené ke kyslíkové komůrce
zobrazuje pomocí programu
OxyWin průběh mM koncentrace kyslíku na čase. Měření
se spouští červeným bleskem
na horním panelu a zastavuje
se tlačítkem stop. Správnost
kalibrace ověřte změřením
ustálené hodnoty koncentrace
kyslíku v komůrce po profouknutí komůrky vzduchem nasátým do stříkačky s oběma ventily otevřenými. Následně
připojte ke komůrce přívod dusíku a opět počkejte až se signál ustálí.
c) Průběh kalibrace sledujte na záznamovém zařízení.
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3 Měření výdeje kyslíku
a) Sejměte horní termostatovaný díl komůrky.
b) Pomocí pinzety vyjměte z komůrky 5 disků shora, až se dostanete na druhý disk odspodu (hrubá tkanina).
c) Na tuto porézní tkaninu napipetujte 200 µl nasyceného vodného roztoku NaHCO3 jako
zdroj CO2.
d) S pomocí středovacího přípravku umístěte disky do komůrky ve stejném pořadí jako
byly. Poslední disk (terčík z černé látky) tam nevracejte (místo něj bude listový terčík).
e) Tkaninu, na níž bude spočívat listové pletivo, zvlhčete 200 µl H2O.
f) Z listu dané rostliny vysekněte k tomu určeným přípravkem terčík, který má velikost
10 cm2, a umístěte jej na disky v komůrce.
g) Vyjměte středovací přípravek, uzavřete komůrku a oba kohouty na jejím středním dílu
a komůrku postavte pod zdroj světla.
h) Spusťe záznamové zařízení.
i) Rozsviťte světlo. List fotosyntetizuje a uvolňuje kyslík – zapisujete křivku jeho výdeje tak dlouho, dokud není dosaženo stacionárního výdeje O2 – lineárního tvaru zápisu.
j) Zhasněte světlo. List dýchá – zapisujete křivku spotřeby O2. Zaznamenávejte tak dlouho, dokud není dosaženo linearity zápisu.
k) Ukončete záznam dat.
l) Pro měření jiného listového terčíku výše popsaný postup zopakujte.

Ukončení práce
a) Po skončení pokusu vyjměte z komůrky všechny disky.
b) Plnou kovovou podložku s vyseknutým středem a oba terčíky z porézní tkaniny důkladně umyjte vodovodní vodou, abyste z nich odstranili zbytky roztoku i vykrystalizovaného NaHCO3, pak je opláchněte destilovanou vodou a vysušte mezi čtverečky buničiny.
Vypněte všechny přístroje kromě polarizace elektrody.
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Zpracování výsledků
Nejprve stanovte směrnici trendu vývoje ppř. spotřeby kyslíku kliknutím na levou a pravou
hranici lineární části trendu levým a pravým tlačítkem myši a odečtením hodnoty na dolním stavovém panelu ovládacího programu OxyWin. Tato hodnota odpovídá rychlosti
změny mM koncentrace kyslíku v komůrce za jednu sekundu. Tento údaj vydělte plochou
listového terčíku (S=π.r2) v metrech.

Změřené údaje prezentujete formou grafu. Na ose X vyneste intenzitu světla v µmol (fotonů) m-2 s-1 dopadajícího na listový terčík, na ose Y bude rychlost výdeje a spotřeby kyslíku
v µmol(O2) s-1 m-2
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