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                  Punktid:  

Töö nr. 1. Taimeanatoomia (21p) 

Leida preparaat mikroskoobi vaatevälja (40x) suurendusega; 

Preparaat 1. Hüdrofüüdi, mesofüüdi ja kserofüüdi lehe ristlõik (10p) 

a) Märkida, milline preparaat on hüdro-, meso- või kserofüüdi leht; 
b) Kirjutada joontega tähistatud anatoomiliste struktuuride (kudede ja rakkude) 

nimetused; 
c) Nimetada  erinevates preparaatides esinevad kohastumused erinevatele 

kasvutingimustele. 
 Preparaat 1A ………Kserofüüt…………..    Preparaat 1B Hüdrofüüt 

1 Ülemine mitmekihiline 
epidermis 

 1 Õhulõhed 

2 Kutiikula  2 Ülemine epidermis 
3 Sammaskude  3 Sammaskude 
4 Ksüleem  4 Kobekude 
5 Õhulõhe  5 Juhtkimp 
6 Trihhoom  6 Alumine epidermis  
7 Floeem  7 Sklereiidid (tugirakud) 
8 Juhtkimp  8 Õhukambrid (Aerenhüüm)  
9 Kimbuümbrise rakk 
10 Kobekude 
11 Alumine mitmekihiline epidermis 
 

Preparaat 1C ……Mesofüüt    



1 Ksüleem 
2 Epiderm 
3 Sammaskude 
4 Floeem 
5 Õhulõhed 
6 Kobekude 
 

Kserofüüdi  lehe (preparaat 1A) kohastumine kuivale kasvukohale. (a) mitmekihiline ülemine 
ja alumine epidermis; (b) paks kutiikula; (c) õhulõhed lehe alumisel küljel süvendites; (d) 
karvakeste (trihhoomide) esinemine. Kõik nimetatud anatoomilised iseärasused vähendavad 
veekadu transpiratsiooni käigus. (1p) 

Hüdrofüüdi lehe (preparaat 1B) kohastumine veetaimena veepinnal kasvamiseks. (a) 
õhulõhed lehe ülemisel pinnal; (b) tugirakkude (sklereiidide) olemasolu; (c) aerenhüümi 
(õhukambrite) olemasolu. (1p) 

Mesofüüdi lehe (preparaat 1C) kohastumused normaalsetes (soodsates) kasvutingimustes 
kasvamiseks. (a) kahekihiline sammaskude näitab head valgustatust; (b) ühekihiline alumine 
ja ülemine epidermis näitavad soodsat niiskusrežiimi. (1p) Märge, et tegemist on C3 taimega 
toob täiendava lisapunkti (1p). 

Iga õige tähistus tabelites annab 0,25p kõikide preparaatide 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4 ja 5 puhul. 

Preparaat 2. (2p) 

a) Millise organi ristlõige on preparaadil? 
Vars…………………………………………………… 

b) Kas see organ on ühe või kaheiduleheliselt taimelt? ………Kaheiduleheline  
(Ranunculus sp)……………………… 

c) Kirjutada joontega tähistatud anatoomiliste struktuuride (kudede ja rakkude) 
nimetused 

1 Sklerenhüüm (tugikude) 
2 Floeem 
3 Kambium 
4 Epidermis 
5 Esikoor 
6 Säsikiir 
 

Preparaat 3. (2,25p) 

a) Millise organi ristlõige on preparaadil? 
……vars/kõrs……………………………………………. 

b) Kas see organ on ühe või kaheiduleheliselt taimelt? …üheiduleheline (Zea mays) 
c) Kirjutada joontega tähistatud anatoomiliste struktuuride (kudede ja rakkude) 

nimetused. 
1 Sklerenhüümtupp 



2 Spiraaltrahhee 
3 Poorsooned (poortrahheed)  
4 Floeem 
5 Põhikude (säsi) 
6 Sklerenhüüm  
7 Epidermis 
 

Preparaat 4. (2,25p) 

a) Millise organi ristlõige on preparaadil? 
………Juur……………………………………… 

b) Kas see organ on ühe või kaheiduleheliselt taimelt? ……üheiduleheline (Lilium sp) 
c) Kirjutada joontega tähistatud anatoomiliste struktuuride (kudede ja rakkude) 

nimetused. 
 
 
 

 
1 Epibleem/risoderm 
2 Säsi 
3 Floeem 
4 Esikoor 
5 Poorsooned (trahheed) 
6 Peritsükkel 
7 Endoderm 
 

Preparaat 5. (4,5p) 

a) Millise organi ristlõige on preparaadil? 
…oks/vars……………………………………….. 

b) Kas see organ on ühe või kaheiduleheliselt taimelt? …Kaheidul (Tilia cordata) 
…………………… 

c) Kirjutada joontega tähistatud anatoomiliste struktuuride (kudede ja rakkude) 
nimetused. 

1 Epidermis 
2 Kork 
3 Esikoor 
4 Teiskoor  
5 Kimbukambium 
6 Säsikiire laiend 
7 Niinekiud 
8 Sõeltorud+saaterakud 
9 Teisksüleem kolme aastaringiga 



10 Esiksüleem 
11 Kolmas aastarõngas 
12 Teine aastarõngas 
13 Esimene aastarõngas 
14 Säsikiir 
15 Koor 
16 Säsi 
 

 



Töö nr 2. Taimefüsioloogia: Vee foto-oksüdatsioon isoleeritud kloroplastides 

 

Fotosüntees 

Elu maal sõltub ennekõike päikeselt saadavast energiast ja fotosüntees, mis tõlkes 

tähendab valguse abil ühendamist (kr. photo- 'valgus' + synthesis 'ühendamine, liitmine') on 

ainus bioloogiliselt oluline protsess, mille abil seda energiat talletatakse.  

Fotosünteesimine algas umbes 3,4 miljardi aasta eest. Alguses kasutati fotosünteesis 

suhkrute sünteesimiseks valgusenergiat, CO2 ja elektronide doonorit, milleks võis olla 

vesinik, vesiniksulfiid või kahevalentne raud. Ka tänapäeval fotosünteesivad mõned bakterid 

neid ühendeid kasutades.  

Umbes miljard aastat hiljem jõudis evolutsioon fotosünteesini, mille käigus  valguse 

energia rakendatakse  süsihappegaasist ja veest süsivesikute sünteesimiseks ning 

jääkproduktiks on O2. 

Fotosünteesi lihtsustatud üldvõrrand on: 6CO2 + 12H2O + 48 hv → C6H12O6  +6 H2O + 6 O2 

hν – footoni energiasisalduse võrrand (h – Planck’i konstant, ν – valguse võnkesagedus) 

 Fotosünteesiprotsess on üldvõrrandist keerulisem, sest valguse energiat ei saa otse 

H2O oksüdeerimiseks kasutada – vesi ei adsorbeeri nähtavat valgust. Valguse püüdmiseks 

kasutatakse fotosünteesis pigmente. Kõige tähtsamad valgusepüüdjad kõrgemates taimedes on 

klorofüllid a ja b. Teistel pigmentidel (karotiinid, ksantofüllid) on abistav või reguleeriv roll.  

Fotosünteesi pigmendid neelavad peamiselt nähtavat valgust (400-700 nm). Valguse 

absorbeerimises osalevad pigmendi molekuli konjugeeritud kaksiksidemete struktuuri nõrgalt 

seotud µ - elektronid. Valguskvandi neeldumisel elektron läheb energeetiliselt kõrgemale 

orbiidile. Millist osa nähtavast valgusest konkreetne pigment neelab, sõltub pigmendi 

molekuli struktuurist. Klorofüllid neelavad sinist ja punast valgust, karotiinid ja ksantofüllid 

peamiselt sinist valgust. 

Pigmendid annavad ergastunud elektroni edasi fotosünteesi elektrontransportahelas 

NADP-le, mida fotosünteesi biokeemilistes reaktsioonides kasutatakse CO2 redutseerimiseks. 

Ära antud elektroni asemele saab pigment uue elektroni H2O-lt.  

Kloroplastides valguse mõjul toimuv vee oksüdeerumine (foto-oksüdatsioon) on 

avaldatav järgmise valemiga: 

2H2O  O2 + 4H+ + 4e- 



Hilli reaktsioon 

Vee foto-oksüdatsioonil põhinevad elektronide aktseptorite redutseerumisreaktsioonid 

avastas 1937.a. R. Hill, seetõttu kannab järgnevalt esitatud reaktsioon Hilli reaktsiooni nime: 

 

2A  +  2H2O                    2AH2  +  O2 

Antud reaktsioonis võivad elektronide aktseptorina (A) funktsioneerida mitmesugused 

ühendid: 

• elektronide füsioloogilised aktseptorid (cyt c, NAD, NADP) 

• kolmevalentse raua soolad 

• redoksindikaatorid (2,6-dikloorfenoolindofenool) 

Antud töös kasutatakse vee fotooksüdatsiooni intensiivsuse määramiseks 

redoksindikaatorit dikloorfenoolindofenool (DCPIP). Ühendil on pH 6.5 juures sinine värvus, 

redutseerumisel ühend muutub värvituks. 

Vee fotooksüdeerumise aktiivsuse näitajaks on DCPIP ja kloroplaste sisaldava 

suspensiooni optilise tiheduse muutus valgustamisel võrreldes pimedas hoitud suspensiooniga 

vt. Joonis 1. 

                                          

                       

Joonis 1. DCPIP redutseerumine vee fotooksüdatsioonil 

 

Spektrofotomeetria  

Valguse neeldumist teatud aine lahuses iseloomustab lahuse optiline tihedus e 

absorptsioon (A). Optilise tiheduse väärtus on avaldatav valemiga: 
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    I0 – lahusele langeva valguse intensiivsus 

A=log(I0/IT)  IT - lahust läbinud valguse intensiivsus 

 

 Optilise tiheduse määramiseks kasutatakse spektrofotomeetreid. Laboratooriumites 

kasutatavad spektrofotomeetrid võimaldavad mõõta optilist tihedust ultravioletses ja nähtavas 

elektromagnetilise lainetuse piirkonnas teatud kindla lainepikkuse juures. 

Valguse neeldumist lahuse poolt iseloomustavad kaks põhilist seaduspärasust: 

• lahust läbiva valguse absorptsioon sõltub lahustunud aine molekulide arvust s.t. lahuse 

kontsentratsioonist C. 

• Lahust läbiva valguse absorptsioon sõltub ka lahusekihi paksusest l. 

Need sõltuvused on kombineeritud Lambert’i – Beer’i seaduses: 

    A – lahuse optiline tihedus e absorptsioon 

 A=εcl   ε – ekstinktsioonikoefitsient (M-1 cm-1) 

    c – lahuse kontsentratsioon (M) 

    l – valgusekiire teel oleva lahusekihi paksus (cm) 

 

Kui valgus intensiivsusega Io ja kindla lainepikkusega läbib antud aine või ühendi 

lahuse, siis läbinud valguse (IT) intensiivsus nõrgeneb neeldumise tõttu. 

Ekstinktsioonikoefitsiendi ε  arvuline väärtus võrdub ühemolaarse lahuse optilise tihedusega, 

kui lahusekihi paksus on 1 cm. Ekstinktsioonikoefitsient on konkreetse aine ja lahusti 

kombinatsiooni korral konstantne.   

Mõõtes tundmatu kontsentratsiooniga lahuse optilise tiheduse ja teades lahustunud aine 

ekstinktsioonikoefitsiendi väärtust, on Lambert’i – Beer’i seadust kasutades võimalik välja 

arvutada lahuse kontsentratsioon. Optilist tihedust mõõdetakse võimaluse korral lainepikkusel, 

mis vastab maksimaalsele neeldumisele, see annab suurima tundlikkuse. Absorptsiooni teatud 

kindlal lainepikkusel tähistatakse tavaliselt lainepikkusega subindeksis. Näiteks A666 tähistab 

lahuse optilist tihedust 666 nm juures. Lahusti mõju elimineerimiseks mõõdetakse optilist 

tihedust lahustit sisaldava küveti suhtes. Enne absorptsiooni mõõtmist tuleb olla veendunud, et 

küvetid on puhtad, kriimustamata, väljastpoolt kuivad, täidetud vajaliku kõrguseni ja paiknevad 

mõõtmiskiirega risti. 



Tööülesanne 

 

Määrata kloroplastides toimuv vee fotooksüdatsioon DCPIP redutseerumise alusel. 

Töövahendid: jahutustsentrifuug, spektrofotomeeter, valgusti, portselanuhmer, plastiktuubid, 

kapronriie, jääkast, 10-3M DCPIP alglahus, ekstraheerimissegu (0.3 M NaCl 0.06 molaarses 

fosfaatpuhvris (pH 6.5)), 80% atsetoon, taimelehed, stopper. 

Töö läbiviimine 

1. Kloroplastide isoleerimine (4p) 

Kloroplastide eraldamiseks vajalikud nõud ning lahused hoida jääkastis külmas. 0.5g 

lehti homogeniseerida jääl paiknevas uhmris 10 ml ekstraheerimisseguga . Homogenaat hoida 

pidevalt jääl!  

Homogenaat filtreerida läbi kapronriide 15 ml plast-tuubi ja tsentrifuugida 2000 g 

juures 10 min kloroplastide sadestamiseks. Supernatant eemaldada ja kloroplastide sade 

resuspendeerida pipetiga ~1 ml ekstraheerimissegus ja lahuse ruumala viia seejärel 10 ml-ni, 

kasutades  ekstraheerimissegu. Suspensiooni säilitada jääl.  

2. Vee foto-oksüdatsiooni mõõtmine (7p) 

Kahte 1 cm läbimõõduga küvetti valmistada 3.5 ml reaktsioonisegu: 3 ml suspensiooni 

ja 0.5 ml DCPIP lahust. Enne mõõtmist segada lahust automaatpipetiga. Optilise tiheduse 

mõõtmisel asetada küvett hoidikusse nii, et valguskiir läbiks noolega tähistatud külgi. Mõõta 

segu optiline tihedus lainepikkusel 620 nm A1. Ühte küvetti valgustada 3 minutit, teist hoida 

sama pikalt pimedas. Mõlemas küvetis oleva segu optiline tihedus A2 mõõta uuesti.  

Mõõtmistulemused märkida allolevasse tabelisse ja nende põhjal leida valgustamisel 

toimunud optilise tiheduse muutus ΔA/t. (Kuna ka pimedas võib toimuda DCPIP 

redutseerumine mitmesuguste dehüdrogenaaside aktiivsuse tõttu, tuleb valguses esinevast 

optilise tiheduse muutusest lahutada sama kaua pimedas hoitud suspensiooni optilise tiheduse 

muutus.) 

 A1 A2 t ΔA/t (min-1) 

Küvett valges 1,86 0,96 3 ((1,86-0,96)- 

(1,86-1,84))/3=0,293 Küvett pimedas 1,86 1,84 

  



 

3. Suspensiooni klorofüllisisalduse leidmine (4p) 

2 ml suspensioonile lisada 8 ml 80% atsetooni ja filtreerida segu läbi paberfiltri. (Jälgida, et 

saadud lahus oleks selge ja optilise tiheduse mõõtmine võimalik). Määratakse filtraadi 

optiline tihedus 652 nm juures (kontrollküvetis 80% atsetoon).  

Filtraadi summaarne klorofüllisisaldus leitakse Arnoni valemi alusel: 

C Chl (mg l-1) = A(652) * 29 

Leitakse kloroplastide suspensiooni klorofüllisisaldus C Chl susp. 

Mõõtmise ja arvutuste tulemused märgitakse allolevasse tabelisse 

A652 C Chl määramissegus C Chl susp 

0,18 29x0,18=5,22 5*5,22=26,1 

 

Klorofülli määramisel lahjendas atsetooni lisamine esialgset suspensiooni 5 korda 

4. Kloroplastide fotokeemilise aktiivsuse määramine (15p) 

Vee fotooksüdatsiooni aktiivsus avaldada DCPIP redutseerumiseks kulunud elektronide 

hulgana mikromoolides 1 min jooksul 1 mg klorofülli kohta ([e-] µmol min-1 mg-1 Chl-1). 

DCPIP ekstinktsioonikoefitsient on 17.7 mM-1 cm-1.  

Arvestada, et optilise tiheduse muutus annab redutseeritud DCPIP hulga, mitte  elektronide 

hulga. Arvestada, et DCPIP lisamine lahjendab kloroplastide suspensiooni. 

 

0,293/17,7*2*3,5/3/26,1*1000=1,48 ([e-] µmol min-1 mg-1 Chl-1) 

 

3,5/3 tuleb proovi lahjenemisest DCPIP lisamisel 

Ühe DCPIP molekuli redutseerimiseks kulub 2 elektroni 

kordaja 1000 tuleb millimoolide teisendamisest mikromoolideks 

 

 



 

     Leida elektronide voo suurus ühe ruutmeetri lehe pinna kohta sekundis (e- µmool m-2 s-1), 

arvestades, et klorofülli sisaldus lehtedes on ~0,3 mmooli m-2 ja klorofüllide a ning b segu 

molekulmass on 898 (klorofülli a on umbes 3 korda rohkem kui klorofülli b, klorofüll a 

molekulmass on 894, klorofüll b molekulmass on 908).  

 

 

 

1,48*0,3*898/60=6,645 (e- µmool m-2 s-1) 

 

60 tuleb minuti teisendamisest sekunditeks 

 

 

 

 

 

Palun kirjutage välja üldvalem viimaste arvutuste tegemise kohta, kasutades 

lähteandmetena ΔA/t valguses; DCPIP ekstinktsioonikoefitsienti, C Chl susp; katse 

tegemisel kasutatud lahuste koguseid ja muid  juhendis toodud arvnäitajaid. (Piisab kui 

valem on kirjutatud tabelis ja juhendis kirjas olevate arvudega, tähistega valemit pole 

vaja koostada). 
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