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VEE FOTOOKSÜDATSIOON ISOLEERITUD KLOROPLASTIDES 
__________________________________________________________ 

 
Kloroplastides valguse mõjul toimuv vee oksüdeerumine (fotooksüdatsioon) on 

avaldatav järgmise valemiga: 
2H2O → O2 + 4H+ + 4e- 

 
 Vee fotooksüdeerumist näitab kloroplastide suspensiooni võime valgustamisel veest 

vabanenud prootonite ja elektronide abil redutseerida mitmesuguseid kunstlikke elektronide 
aktseptoreid. Vee fotooksüdeerumisel toimub ka hapniku eraldumine. In vivo tingimustes vee 
fotooksüdatsioonil vabanevad elektronid fotosüsteemide II ja I vahendusel redutseerivad 
NADP (joonis. 6). 

  

 
 



Joonis. Fotosünteesi lineaarne elektronide transpordi ahel hapnikku eraldavates 
organismides.  

Elektronide ülekandjad paiknevad skeemil vastavalt redokspotentsiaalile. Vertikaalsed 
jooned tähistavad valguskvantide neeldumist reaktsioonitsentrites paiknevates klorofüll a 
molekulides: P700-s fotosüsteemis I ja P680-s fotosüsteemis II. Ergastatud (kvandi 
absorbeerinud) P680* annab elektroni feofütiinile (Pheo – klorofüll ilma Mg aatomita). 
Elektroni loovutanud P680 redutseeritakse Z poolt (PSII reaktsioonitsentrumi valgu D1 
türosiinijääk). Vee fotooksüdatsiooni protsessis vabanevad elektronid redutseerivad Z-i. Pheo 
annab elektronid plastokinoonsetele aktseptoritele QA ja QB. Tsütokroom b6 – f kompleks 
transpordib elektronid plastotsüaniinile (PC – vaske sisaldav valk). Tsütokroom b6 – f 
kompleks sisaldab raud-väävel valku (FeSR), kahte b-tüüpi tsütokroomi (cyt b ja cyt f). PC 
redutseerib PSI reaktsioonitsentris ergastamisel elektroni loovutanud pigmendi P700. 
Pigmendilt P700 liiguvad elektronid mitmete vaheülekandjate abil ferredoksiinile (Fd – raud-
väävel valk). Ensüüm ferredoksiin - NADP reduktaas (Fp) redutseerib NADP. NADPH 
kasutatakse Calvini tsüklis CO2 redutseerimiseks. 

Vee fotooksüdatsioonil põhinevad elektronide aktseptorite redutseerumisreaktsioonid 
avastas 1937.a. Hill, seetõttu kannab järgnevalt esitatud reaktsioon Hilli reaktsiooni nime: 
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Oksüdeerijana (elektronide aktseptorina) antud reaktsioonis võivad funktsioneerida 

mitmesugused ühendid, mille standartne redokspotentsiaal (Eo) on +0.1kuni +0.4V: 
• kolmevalentse raua soolad; 
• redoksindikaatorid (2,6 dikloorfenoolindofenool); 
• elektronide füsioloogilised aktseptorid (cyt c, NAD(P)). 
Antud töös kasutatakse vee fotooksüdatsiooni intensiivsuse määramiseks 

dikloorfenoolindofenooli (DCPIP). Ühendil on pH 6.5 juures sinine värvus, redutseerumisel 
ühend muutub värvituks. 
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Vee fotooksüdeerumise aktiivsuse näitajaks on DCPIP ja kloroplaste sisaldava 

suspensiooni optilise tiheduse muutus valgustamisel võrreldes pimedas hoitud 
suspensiooniga. Kuna ka pimedas võib toimuda DCPIP redutseerumine mitmesuguste 
dehüdrogenaaside aktiivsuse tõttu, mis substraadilt võetud elektronid annavad DCPIP-le, 
tuleb valguses esinevast optilise tiheduse muutusest lahutada sama aeg pimedas hoitud 
suspensiooni optilise tiheduse muutus. 
 
Tööülesanne 
 

Määrata kloroplastides toimuv vee fotooksüdatsioon DCPIP redutseerumise alusel. 
 

 hν Chl 



Töövahendid: jahutustsentrifuug, spektrofotomeeter, valgustuskamber, uhmer, 
tsentrifuugitopsid, kapronriie, jääkast, DCPIP alglahus (10-3M, 29 mg 100 
ml-s), 0.3 M NaCl sisaldav fosfaatpuhver (0,06M, pH 6,5), 80% ja 100% 
atsetoon, taimelehed, stopper. 

 
Töö läbiviimine 
 
1. Kloroplastide isoleerimine  

Kloroplastide eraldamiseks vajalikud nõud ning lahused hoitakse jääkastis külmas. 2g 
lehti homogeniseeritakse jääl paiknevas uhmris kümnekordse koguse (20 ml) 
ekstraheerimisseguga (0.3 M NaCl 0.06 molaarses fosfaatpuhvris (pH 6.5)). Homogenaat 
hoida pidevalt jääl.  

Homogenaat filtreeritakse läbi kapronriide ja tsentrifuugitakse 1200 g juures (~3000 
pööret minutis) 10 min kloroplastide sadestamiseks. Supernatant eemaldatakse ja 
kloroplastide sade resuspendeeritakse 1 ml ekstraheerimissegus ja viiakse seejärel 30 ml-ni, 
kasutades sama segu. Suspensiooni säilitatakse jääl. 
 



2. Kloroplastide fotokeemilise aktiivsuse määramine  
1 cm läbimõõduga klaasküvetti valmistatakse 5 ml reaktsioonisegu: 1 ml suspensiooni, 

4 ml reaktsiooni puhvrit ja 0,5 ml DCPIP lahust. Mõõdetakse segu optiline tihedus 
lainepikkusel 620 nm enne valgustamist ja pärast 5 min valgustamist. (Valguse intensiivsus 
~300 µmooli m-2 s-1.) Küvetti valmistatakse uus reaktsioonisegu. Mõõdetakse segu optiline 
tihedus kohe pärast kokkusegamist ja pärast 5 min pimedas hoidmist. Kui reaktsioonisegu 
optiline tihedus on suurem kui 1.5, tuleb suspensiooni lahjendada. 

  
3. Suspensiooni klorofüllisisalduse leidmine  

2 ml suspensioonile lisatakse 8 ml 100% atsetooni ja filtreeritakse segu. Jälgida, et lahus 
oleks selge ja optilise tiheduse mõõtmine võimalik. Määratakse filtraadi optiline tihedus 652 
nm juures (kontrollküvetis 80% atsetoon). Filtraadi klorofüllisisaldus leitakse Arnoni valemi 
alusel: 

 
Chl a+b (mg l-1) = A(652) × 29 

 
Arvutatakse optilise tiheduse muutus valguses ja pimedas olnud küvettides kasutatud 

ajaintervallide jooksul ja viiakse sisse valguses olnud katseküveti optilise tiheduse muutuse 
parandus pimedas olnud küveti arvel. Vee fotooksüdatsioonil vabanenud elektronide hulk 
arvutatakse DCPIP redutseerumiseks kulunud elektronide hulgana mikromoolides 1 min 
jooksul 1 mg klorofülli kohta. (NB! Klorofülli sisalduse arvutamisel suspensioonis arvesta 
klorofülli määramisel toimunud suspensiooni lahjendusega.) DCPIP ekstinktsioonikoefitsient 
on 17.7 mM-1 cm-1.  
 
Tulemused ja vormistus 
 

Tulemused esitada alljärgnevas tabelis. 
 
 

Variant A1 A2 t ?A/t A Chl C Chl C Chl 
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[e-] 
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µmol/s 
m2 
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Tabelis kasutatud tähised:  

Chl - klorofüll; 
A1 – küvetis oleva reaktsioonisegu optiline tihedus katse alguses; 
A2 – küvetis oleva reaktsioonisegu optiline tihedus katse lõpus;  
t – suspensiooni valgustamise (pimedas hoidmise) aeg minutites;  
∆A/t – valgustatud küveti reaktsioonisegu optilise tiheduse muutus minutis, millest on 
lahutatud pimedas hoitud küveti optilise tiheduse muutus minutis;  
A Chl – klorofülli atsetoonilahuse optiline tihedus ;  
C Chl – klorofülli kontsentratsioon atsetoonilahuses (mg/l), arvutatud Arnoni valemist; 
C Chl susp – klorofülli kontsentratsioon suspensioonis (mg/l), arvestades, et klorofülli 
määramisel atsetoonis suspensioon lahjeneb viis korda; 
[e-] µmol/min mg Chl – DCPIP redutseerumiseks kulunud elektronide hulk mikromoolides 1 
mg klorofülli kohta minutis; 



[e-] µmol/min m2 - DCPIP redutseerumiseks kulunud elektronide hulk mikromoolides 1 m2  
lehepinna kohta sekundis. 
 

Lisaks vee oksüdeerumisel vabanevate elektronide hulga leidmisele 1 mg klorofülli 
kohta (e- µmool mg-1 min-1) arvutatakse 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 898 (klorofülli a on umbes 3 korda rohkem 
kui klorofülli b, klorofüll a molekulmass on 894, klorofüll b molekulmass on 908). Võrrelda 
saadud arvu keskmise elektronide liikumise kiirusega 80 µmooli m-2 s-1 lehtedes in vivo. (Vt 
ka 7. tööd.) 

  
Küsimused 
 
1. Millisele ühendile liiguvad elektronid lineaarses fotosünteesi elektronide transpordi ahelas 

(ETA) taimedes in vivo? 
2. Milliselt ühendilt ja millise protsessi käigus fotosünteesi ETA-s transporditavad elektronid 

vabanevad? 
3. Mida kujutab endast Hilli reaktsioon? 
4. Millised ühendid võivad olla elektronide kunstlikuks aktseptoriks Hilli reaktsioonis? 
5. Miks valgustamisel reaktsioonisegu optiline tihedus väheneb? 
6. Mitu mooli elektrone on vaja ühe mooli DCPIP redutseerimiseks? 


