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INTRODUCERE 

 

Cianobacteriile cunoscute şi sub denumirea de bacterii albastre-verzi sau 

cyanophya sunt organisme procariote, capabile să realizeze fotosinteză, în care apa este 

folosită ca donor de electroni, similar cu plantele superioare. Conform teoriei 

endosimbiotice cianobacteriile stau la  baza formării cloroplastelor eucariote (SIPPOLA, 

2000). Dovezi ale primele forme unicelulare şi filamentoase de cianobacterii au fost 

găsite în sedimente formate acum 3,5 miliade de ani (WILMOTTE, 1995). 

Cianobacteriile au fost responsabile de oxigenarea atmosferei ceea ce a permis 

dezvoltarea organismelor aerobe şi formarea stratului de ozon care ne protejează de 

radiaţiile ultraviolete (CANFIELD, 2005). Se caracterizează printr-o mare adaptabilitate 

existând atât forme acvatice cât şi forme terestre. Acestea pot fi găsite până şi în mlaştini 

şi ape termale (IONESCU ŞI PÉTERFI, 1981). 

Studiul cianobacteriilor are o importanţă deosebită, deoarece ne poate ajuta să 

dezvoltăm biocombustibili precum biodiesel sau biohidrogen sau să cunoaştem mai în 

detaliu mecanismele de funcţionare şi reglare ale fotosintezei (cianobacteriile sunt 

organisme model pentru studiul fotosintezei). 

 Această lucrare este axată pe studiul fotosintezei cianobacteriene, studiu în care se 

foloseşte inducerea fluorescenţei clorofilei pentru a elucida efectul diferiţilor factori de 

mediu asupra fotosistemului II (PS II) şi evidenţierea existenţei mecanismelor prin care 

celula detectează prezenţa unui stres şi reacţionează astfel încât funcţiile de bază să nu-i 

fie afectate. Metoda abordată în experimentele efectuate este nouă la noi în ţară. 

Scopul 

Lucrarea are drep scop studiul fotosintezei cianobacteriene la nivelul 

fotosistemului II (PS II) şi biosinteza acizilor graşi la diferite tulpini de cianobacterii, sub 

influenţa unor factori de vegetaţie. 

Proiectul de cercetare a fost realizat în cadrul laboratoarelor Centrului de Cercetări 

Biologice Jibou, sub îndrumarea domnului director C.S.1 dr. Sicora Cosmin şi a 

domnului  prof.univ.dr. Rusu Teodor de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară Cluj-Napoca, cărora doresc să le mulţumesc pe această cale. 
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Obiectivele cercetărilor 

 

Conceptul proiectului vizează realizarea următoarelor obiective: 

1. Determinarea efectului unor factori de vegetaţie  (lumină, temperatură, dioxid de 

carbon) asupra fotosintezei cianobacteriilor; 

2. Determinarea condițiilor de utilizare a dioxidului de carbon în accelerarea 

fotosintezei cianobacteriilor; 

3. Elaborarea procedeului de extracţie a fracţiei lipidice din biomasa cianobacteriilor; 

4. Determinarea compoziţiei în acizi graşi a lipidelor extrase din cianobacteriile 

supuse factorilor de vegetaţie studiaţi. 

 

Realizarea acestor obiective a presupus studierea următoarelor tulpini de 

cianobacterii: 

- Synechocystis sp. PCC 6803; 

- Anabaena variabilis sp. ATCC 29413; 

- Synechococcus sp. PCC 7002; 

- Cyanothece sp. ATCC 51142. 

 

 

Capitolul I. STADIUL ACTUAL AL CERCET ĂRILOR PRIVIND 

CIANOBACTERIILE 

 

Acest capitol conţine analiza literaturii de specialitate cu referinţă la tema 

abordată. Informaţia expune profilul cianobacteriilor şi acţiunea diferiţilor factori de 

vegetaţie asupra activităţii fotochimice a fotosistemului II (PS II) şi asupra sintezei 

acizilor graşi.  

Cianobacteriile sunt organisme fotosintetice de tip procariot, fac parte din clasa 

Cyanophyceae şi aparţin regnului Monera împreuna cu bacteriile. Aceste organisme 

realizează fotosinteza asemănător plantelor superioare, însă ritmul de creştere este mai 

intens, iar necesarul de elemente nutritive mai redus. Cianobacteriile folosesc drept 

model în studii efectuate asupra mecanismului fotosintezei. Denumirea de cianobacterii 



 5 

provine de la culoarea albastră („cyano” = albastru) şi de la cuvântul „bacteria”, acest 

cuvânt arată că sunt mai apropiate de bacterii care sunt procariote, decât de alge acestea 

fiind eucariote (MORARI, 2003). 

 

Capitolul II. STRUCTURA ŞI ROLUL LIPIDELOR – PRECURSORI AI 

BIODIESELULUI 

 

În acest capitol este prezentat studiul lipidelor, a căror însuşire este determinată de 

acizii graşi din moleculele lor. La formarea membranelor cianobacteriilor sunt utilizaţi 

acizii graşi, care menţin viabilitatea celulelor. În scopul obţinerii produselor dorite un rol 

major îl are cunoaşterea mecanismelor de sinteză a acizilor graşi. Posibilitatea stimulării 

biosintezei acizilor graşi sub acţiunea diferiţilor factori fizici a determinat importanţa lor 

ca obiecte biotehnologice şi utilizarea în producerea biodieselului (LÁSZLÓ şi colab., 

1993). 

 

Capitolul III. TEHNOLOGII DE PRODUCERE A BIODIESELU LUI 

 

Cercetarea cea mai extinsă în dezvoltarea de biocombustibili din cianobacterii a 

fost efectuată de Laboratorul Naţional pentru Energie Regenerabilă (NREL) SUA.  

Reprezentanţii NREL afirmă că o abordare mai practică pentru producerea de 

biodiesel din cianobacterii este utilizarea resursele de apă şi uscat care în general nu sunt 

potrivite pentru producţia vegetală sau utilizarea cianobacteriilor în epurarea apelor uzate, 

obţinându-se astfel şi înmulţirea lor (http://www.nrel.gov/ National Renewable Energy 

Laboratory). BENEMANN, (2007) menţionează faptul că cianobacteriile utilizează 

energia solară cu o eficienţă mai mare decât agricultura convenţională şi prin urmare 

există un potenţial mai mare pentru producerea de biomasă din cianobacterii, care nu 

necesită suprafeţe mari de teren. OSWALD, (1962) afirmă faptul că media productivităţii 

cianobacteriilor în ceea ce priveşte biomasa este de 10 ori mai mare/ha/an decât cea a 

grâului/ha/an.  
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Capitolul IV. MATERIALE ŞI METODE 

 

Materialul biologic care a făcut obiectul acestui studiu a constat din 4 tulpini de 

cianobacterii, depozitate în Colecţia de Cianobacterii a Centrului de Cercetări Biologice 

Gradina Botanică „Vasile Fati” Jibou.  

Tulpinile cianobacteriilor Synechocystis sp. PCC 6803 şi Anabaena variabilis sp. 

ATCC 29413 au fost cultivate pe mediul nutritiv BG11 (ATLAS, 2004), tulpina 

cianobacteriei Cyanothece sp ATCC 51142 a fost cultivată pe mediul nutritiv ASP2 

(ATLAS, 2004), iar tulpina cianobacteriei Synechococcus sp. PCC 7002 a fost cultivată 

pe mediul nutritiv BG 11 + Turk Island Salts 4× (10% v/v) (ATLAS, 2004).  

Au fost studiaţi următorii factori de vegetaţie: lumina (600µE), temperatura 

scăzută (150C), temperatura crescută (350 C respectiv 450 C în funcţie de tulpina studiată), 

dioxid de carbon în concentraţie de 5%. 

 

Organizarea experimentelor este prezentată în următoarea structură: 

 

1. Experiment cu lumină puternică 

- intensitatea luminoasă a fost modificată de la 50 µE (proba control) la 600 µE 

timp de o oră; 

- temperatura a fost menţinută la 30°C respectiv 38°C, în funcţie de tulpina studiată; 

- s-au luat probe la începutul tratamentului (control), apoi lumina a fost modificată 

la 600 µE şi s-au luat probe la 15 min., 30 min., şi 60 min., de la modificarea 

intensităţii luminoase.  

 

2. Experiment cu temperatură scăzută 

- intensitatea luminoasă a fost setată la 50 µE pe tot parcursul tratamentului; 

- temperatura a fost modificată de la temperatura optimă de creştere (30°C, 

respectiv 380C) la 150 C timp de o oră; 

- s-au luat probe la începutul tratamentului (control), la 15 min., 30 min., 45 min şi 

60 min., de la modificarea temperaturii. 

 



 7 

3. Experiment cu temperatură ridicată 

- intensitatea luminoasă a fost setată la 50 µE pe tot parcursul tratamentului; 

- temperatura a fost modificată de la temperatura optimă de creştere (30°C, 

respectiv 380C) la 350C respectiv 450 C în funcţie de tulpina studiată timp de o oră. 

- s-au recoltat probe la începutul tratamentului (probă control), la 15 min., 30 min., 

45 min., şi 60 min., de la modificarea temperaturii. 

 

Pentru efectuarea acestor tratamente s-a folosit o cuvă de sticlă cu dimensiunile de 

10/10 cm, un volum de cultură de 150 ml, cu o densitate de aproximativ 6 µg clorofilă. 

Temperatura din cuvă a fost menţinută la valoarea dorită cu ajutorul unei băi de apă. 

Pentru probele luate s-au efectuat măsurători de fluorimetrie, măsurători ale spectrului de 

absorbţie şi ulterior extracţia lipidelor în vederea analizării acizilor graşi. 

 

4. Experiment cu barbotare de CO2 

- CO2 a fost administrat prin barbotare sub formă de amestec aer - CO2, în proporţie 

de 95% aer şi 5% CO2; 

- la culturile martor barbotarea s-a făcut cu 100% aer. 

- cultura s-a menţinut în tratament până la înregistrarea unei concentraţii de clorofilă 

cuprinsă între 16 – 20 µg.  

 

Pentru efectuarea tratamentului cu barbotare de CO2 culturile au fost crescute în 

eprubete cu un volum de 300 ml, aşezate într-un acvariu cu apă menţinută la temperatura 

de 30°C respectiv 38° C, în funcţie de tulpina studiată şi la un nivelul optim de iluminare. 

S-au recoltat probe în fiecare zi pentru măsurarea densităţii optice, a spectrului de 

absorbţie, a fluorescenţei clorofilei şi ulterior s-a efectuat extracţia lipidelor în vederea 

analizării acizilor graşi. 

În calitate de indici ai fotosintezei au servit măsurătorile de fluorescenţă a 

clorofilei, măsurători ale absorbanţei clorofilei (densitate optică) şi măsurători ale 

spectrului de absorbţie al pigmenţilor fotosintetici. 

Analiza fluorescenţei clorofilei s-a efectuat cu ajutorul unui fluorimetru Double 

Modulation Fluorometer FL 3500, care permite studiul fotosintezei cianobacteriene, prin 
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inducerea fluorescenţei. Metoda abordată permite evaluarea potenţialului cianobacteriilor 

prin producţia de fluorescenţa, precum şi evidenţierea existenţei mecanismelor prin care 

celula detectează prezenţa unui stres şi reacţionează astfel încât funcţiile de bază (în cazul 

de faţă activitatea fotosistemului II) să nu-i fie afectate. S-au făcut măsurători în prezenţa 

şi în absenţa DCMU [3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetiluree, Diuron]. DCMU este un 

erbicid utilizat frecvent în experimente ce vizează fotosinteza deoarece are capacitatea de 

a bloca transferul de electroni în fotosinteză. Acesta inhibă transferul de electroni între 

fotosistemul II (PS II) şi fotosistemul I (PS I), cu impact asupra părţii acceptoare de 

electroni a PS II (blochează transferul de electroni dintre QA şi QB), astfel erbicidul se 

leagă de QB rezultând blocarea efectivă a transportului de electroni. DCMU este incapabil 

să primească electroni şi astfel electronii rămân blocaţi în QA (acceptorul primar). 

Această blocarea a electronilor împiedică reducerea plastoquinonei QA. Astfel QA nu 

poate fi redusă de către QB şi se recombină cu complexul de oxidare al apei. Prin 

adăugare de DCMU la o probă putem obţine informaţii despre integritatea părţii donoare 

a lanţului transportor de electroni. 

Variaţia valorilor maxime ale fluorescenţei sunt prezentate sub formă de medii, cu 

abatere standard, rezultate în urma repetiţiilor, prelucrate cu programul Origin Pro8. 

Datele experimentale corespunzătoare fluorescenţei maxime (Fm) au fost interpretate din 

punctul de vedere al variaţiei Fm şi prin analiza varianţei cu Testul ANOVA. Variantele 

experimentate au fost clasificate conform Testului Duncan. 

 

Analiza Varianţei (ANOVA) şi Testul Duncan 

 

Prelucrarea datelor s-a realizat prin analiza varianţei pentru separarea variantelor 

semnificative de cele nesemnificative, determinându-se diferenţele limită, asigurate 

statistic, pentru probabilitatea de transgresiune (P) de 5%, 1%, 0,1%. Diferenţa dintre 

variantele cercetate şi varianta martor se compară cu diferenţele limită sau diferenţele 

minime semnificative, stabilindu-se semnificaţia conform celor prezentate în tabelul 4.1. 
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Tabelul 4.1. 
 

Semnificaţia diferenţelor 
(modificat după: RUSU, 2011) 

 
Specificare 

 
Diferenţe Specificaţia 

pozitive negative 
Diferenţe mai mari sau 
egale cu DL 5% 

- - nesemnificative 

Diferenţe cuprinse între 
DL 5% şi DL 1% 

x o semnificative 

Diferenţe cuprinse între 
DL 1% şi DL 0,1% 

xx oo distinct 
semnificative 

Diferenţe mai mari sau 
egale cu DL 0,1% 

xxx ooo foarte 
semnificative 

  

Pentru clasificarea variantelor s-a folosit Testul Duncan sau metoda comparaţiilor 

multiple stabilind semnificaţia diferenţelor pentru probabilitatea de transgresiune de 5%. 

Clasificarea s-a menţionat prin literele alfabetului (A, B, C, D), depărtarea în alfabet fiind 

dată de impactul cel mai semnificativ al variantei. 

Procesul de creştere a fost studiat cu ajutorul curbele de creştere, întocmite pe baza 

densităţii optice înregistrată la lungimile de undă 580 nm şi 730 nm. 

Pigmenţii fotosintetici au fost identificaţi pe baza spectrului de absorbţie la  

lungimile de absorbţie cuprinse între 430-750 nm. 

Graficele au fost întocmite cu ajutorul valorilor obţinute din trei serii de 

determinări. 

Extracţia lipidelor din biomasa cianobacteriană s-a realizat prin metoda proposă de 

Bligh and Dyer (SATO şi TSUZUKI, 2004), în amestec cloroform/metanol şi 

metanol/apă. Separarea amestecului în trei faze specifice a făcut posibilă extracţia 

lipidelor în cloroform (constituie faza inferioară).       

Determinarea cantitativă a acizilor graşi a fost efectuată prin cromatografie gaz-

lichidă a esterilor metilici ai acizilor graşi, folosind un gaz-cromatograf Agilent 7890 N. 

Analizele au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Analize de Mediu al Institutului de 

Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică, ICIA Cluj, cu aportul specialistului (doamna 

Miclean M). 

Prelucrarea datelor brute s-a realizat cu ajutorul programului OriginPro 8. 
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Capitolul V. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

5.1. INFLUENŢA INTENSITĂŢII LUMINII PUTERNICE (600µE) ASUPRA 

CELULELOR DE SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803. 

 

Din graficul care prezintă intensitatea fluorescenţei relative în prezenţa DCMU se 

poate observa o uşoară diminuare a eficienţei energetice a centrilor de reacţie ai 

fotosistemului II şi prin urmare a producţiei cuantice a lanţului transportor de electroni 

fotosintetici. Producţia cuantică s-a redus în urma tratamentului, datorită diminuării 

fluorescenţei (Fig. 5.1).  

Figura 5.2 reflectă intensitatea fluorescenţei normalizate în prezenţa DCMU. Din 

acest grafic reiese faptul că transferul ciclic de electroni este încetinit spre finalul 

tratamentului. 

În absenţa inhibitorului DCMU intensitatea fluorescenţei relative oferă informaţii 

despre eficienţa fotochimică a părţii acceptoare de electroni a fotosistemului II. După 

iluminare cu lumină puternică s-a înregistrat scăderea amplitudinii fluorescenţei 

proporţional cu durata tratamentului. Expunerea celulelor de cianobacterii la lumină 

puternică a determinat scăderea valorilor fluorescenţei minime (F0) şi ale fluorescenţei 

maxime (Fm) cu o uşoară creştere la sfârşitul celor 60 de minute de expunere la lumină 

puternică (Fig. 5.3). 

Intensitatea fluorescenţei normalizate fără DCMU evidenţiază un transfer rapid de 

electroni atât la probele tratate cât şi la proba martor (Fig. 5.4). 

Graficul în care este reprezentată evoluţia valorilor fluorescenţei maxime 

evidenţiază o inhibare a centrilor de reacţie activi în proporţie de 38%  atât în prezenţa 

cât şi în absenţa DCMU. Proporţia ridicată de centrii de reacţie închişi evidenţiază 

scăderea eficienţei de conversie a energiei de exitaţie şi creşterea ratei de disipare a 

energiei de excitaţie la nivelul fotosistemului II (PS II), comparativ cu valorile 

martorului.  (Fig. 5.5).  

Pigmenţii fotosintetici identificaţi pe baza spectrului de absorbţie, nu sunt 

influenţaţi semnificativ în urma tratamentului, comparativ cu proba martor (fig. 5.6). 
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Fig. 5.1. Influenţa intensităţii luminii puternice asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.2. Influenţa intensităţii luminii puternice asupra părţii donoare de electroni fotosintetici a 

fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.3. Influenţa intensităţii luminii puternice asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.4. Influenţa intensităţii luminii puternice asupra părţii acceptoare de electroni fotosintetici 

a fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.5. Efectul intensităţii luminii 
puternice asupra fluorescenţei maxime 
în prezenţa şi absenţa DCMU. 

Fig. 5.6. Spectrul de absorbţie al pigmenţilor fotosintetici sub acţiunea 
tratamentului cu intensitate luminoasă puternică (IV = 600µE). 
Simboluri: probă martor – linie neagră; probă tratată – linie roşie. 
 
 

Simboluri 

 

Simboluri  

M    =  Martor 
A; B; C; D = Clasificarea Variantelor (Testul Duncan ) 
0 ; x           = Analiza Varianţei (Testul ANOVA ) 
DL             = Diferenţă Limită  

D 

C000 

B000 A000 

DL (p 5%)=  5.47 
DL (p 1%)=  8.28 
DL (p 0.1%)= 13.30 
 

C 

B000 
A000 A000 

DL (p 5%)=  5.93 
DL (p 1%)=  8.98 
DL (p 0.1%)= 14.42 
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5.2. INFLUENŢA TEMPERATURII SCĂZUTE (150C) ASUPRA 

CELULELOR DE SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803. 

 

Graficul care prezintă intensitatea fluorescenţei relative în prezenţa DCMU 

evidenţiază amplitudinea maximă şi creşterea rapidă a numărului de centrii de reacţie 

activi ai fotosistemului II (PS II) în primele 30 de minute de tratament, astfel eficienţa 

fotochimică a părţii donoare de electroni a fotosistemului II monitorizată prin producţia 

de fluorescenţă este mai intensă la aceste probe (Fig. 5.7).  

Intensitatea fluorescenţei normalizate în prezenţa DCMU arată recombinarea lentă 

a lui QA cu componentele părţii donoare ale fotosistemului II (PS II) şi anume cu 

complexul de reoxidare al apei (Fig. 5.8). 

Figura 5.9 reflectă intensitatea fluorescenţei relative în absenţa DCMU. În cazul 

de faţă amplitudinea maximă se înregistrează la probele care au fost expuse la 

temperatură scăzută timp de 15 şi 30 de minute, iar amplitudinea minimă se înregistrează 

la proba care a fost expusă 60 de minute. Astfel producţia cuantică a centrilor de reacţie a 

crescut la începutul tratamentului, iar la finalul tratamentului cu temperatură scăzută a 

înregistrat o uşoară diminuare. 

Intensitatea fluorescenţei normalizate fără DCMU reflectă transferul neciclic de 

electroni. În cazul de faţă tratamentul cu temperatură scăzută nu a influenţat semnificativ 

transferul de electroni fotosintetici comparativ cu proba martor (Fig. 5.10). 

Figura 5.11 arată evoluţia valorilor fluorescenţei maxime sub acţiunea 

tratamentului cu temperatură scăzută, în prezenţa şi absenţa DCMU. În timpul 

tratamentului proporţia centrilor de reacţie deschişi a crescut comparativ cu martorul. În 

prezenţa DCMU probele expuse la temperatură scăzută timp de 15, 30 şi 45 de minute 

înregistrează o creştere a proporţiei centrilor de reacţie deschişi cuprinsă între 5-11% cu o 

abatere de 4%, iar la probele fără DCMU creşterea este cuprinsă între 8-14% cu o abatere 

de 6-8%.  

Tratamentul cu temperatură scăzută nu a influenţat semnificativ concentraţia 

pigmenţilor fotosintetici şi anume a clorofilei a şi a ficobilizomilor în comparaţie cu 

martorul (Fig. 5.12). 
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Fig. 5.7. Influenţa temperaturii scăzute asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.8. Influenţa temperaturii scăzute asupra părţii donoare de electroni fotosintetici a 

fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.9. Influenţa temperaturii scăzute asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.10. Influenţa temperaturii scăzute asupra părţii acceptoare de electroni fotosintetici a 

fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.11. Efectul temperaturii 
scăzute asupra fluorescenţei maxime 
în prezenţa şi absenţa DCMU.  

Fig. 5.12. Spectrul de absorbţie al celulelor de 
Synechocystis sp. PCC 6803 sub acţiunea 
tratamentului cu temperatură scăzută (t = 150 C). 
Simboluri: probă martor – linie neagră; probă 
tratată (t = 150C) – linie roşie. 
 

Simboluri 

 

Simboluri  

M    =  Martor 
A; B; C; D = Clasificarea Variantelor (Testul Duncan) 
0 ; x           = Analiza Varianţei (Testul ANOVA) 
DL             = Diferenţă Limită  

A  B**  B**  B* 

A– 

DL (p 5%) = 5.77 
DL (p 1%)  =  8.39 
DL (p 0.1%) = 12.58 

 

A  
B**  B**  B* 

A– 

DL (p 5%) =  8.27 
DL (p 1%)  =  12.03 
DL (p 0.1%) =  18.04 
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5.3. INFLUENŢA TEMPERATURII CRESCUTE (350C) ASUPRA 

CELULELOR DE SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803. 

 

În figura 5.13 este expus efectul tratamentului cu temperatură crescută asupra 

intensităţii fluorescenţei relative în prezenţa DCMU. Activitatea fotosistemului II în 

timpul tratamentului cu temperatură ridicată a evidenţiat scăderea fluorescenţei variabile 

şi a fluorescenţei maxime. Producţia cuantică scade în urma tratamentului ca urmare a 

diminuării eficienţei de conversie a cuantelor fotochimice şi a creşterii ratei de disipare a 

energiei de excitaţie la nivelul antenei fotosistemului II (PS II), respectiv ca urmare a 

închiderii centrilor de reacţie ai PS II. 

Figura 5.14 arată intensitatea fluorescenţei normalizate în prezenţa DCMU. 

Normalizarea  fluorescenţei permite evidenţiere diferenţelor dintre curbe şi oferă 

informaţii despre rata de reoxidare a lui QA (transferul ciclic de electroni) cu componente 

ale părţii donoare a fotosistemului II (PS II) şi anume cu complexul de reoxidare al apei 

şi cu molecule de tirozină (Tyr+).  Ratele de reoxidare ale lui QA arată recombinarea lentă 

a lui QA cu complexul de reoxidare al apei la proba martor şi cu molecule de tirozină 

(Tyr+) la probele tratate. 

În figura 5.15 este evidenţiată intensitatea fluorescenţei relative fără DCMU. La 

aceste probe se înregistrează diminuarea eficienţei fotochimice a părţii acceptoare de 

electroni a fotosistemului II (PS II), coparativ cu proba martor. 

Intensitatea fluorescenţei normalizate fără DCMU oferă informaţii despre 

transferul liniar de electroni fotosintetici. Transferul de electroni  nu suferă modificări 

semnificative în condiţiile impuse de tratamentul cu temperatură crescută. Se 

înregistrează un transfer rapid de electroni atât la probele tratate cât şi la proba        

martor (Fig. 5.16). 

Graficul cu evoluţia valorilor fluorescenţei maxime evidenţiază diminuarea 

proporţiei centrilor de reacţie activi, odată cu mărirea timpului de expunere la tratament 

(Fig. 5.17). 

Figura 5.18 evidenţiază spectrul de absorbţie al pigmenţilor fotosintetici. În urma 

tratamentului cu temperatură crescută concentraţia clorofilei a şi a ficobilizomilor nu 

suferă modificări semnificative comparativ cu martorul. 
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Fig. 5.13. Influenţa temperaturii crescute asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.14. Influenţa temperaturii crescute asupra părţii donoare de electroni fotosintetici a 

fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în prezenţa DCMU. 
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Fig. 5.15. Influenţa temperaturii crescute asupra amplitudinii fluorescenţei clorofilei la 

Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.16. Influenţa temperaturii crescute asupra părţii acceptoare de electroni fotosintetici a 

fotosistemului II (PS II) la Synechocystis sp. PCC 6803, în absenţa DCMU. 
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Fig. 5.17. Efectul temperaturii 
crescute asupra fluorescenţei maxime 
în prezenţa şi absenţa DCMU.  

Fig. 5.18. Spectrul de absorbţie al celulelor de Synechocystis 
sp. PCC 6803 sub acţiunea tratamentului cu temperatură 
crescută (t = 350 C). 
Simboluri: probă martor – linie neagră; probă tratată               
(t = 350C) – linie roşie. 
 

Simboluri 

 

Simboluri  

M    =  Martor 
A; B; C; D = Clasificarea Variantelor (Testul Duncan) 
0 ; x           = Analiza Varianţei (Testul ANOVA) 
DL             = Diferenţă Limită  

B 

A00 B– B– 

AB– 

DL (p 5%)  =  2.06 
DL (p 1%) =  2.99 
DL (p 0.1%) =  4.49 
 

C 

B000 B000 B000 A000 

DL (p 5%) = 2.79 
DL (p 1%) =  4.05 
DL (p 0.1%) = 6.08 
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5.4. INFLUENŢA MODIFICĂRII CONCENTRAŢIEI DIOXIDULUI DE 

CARBON ASUPRA CELULELOR DE SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803. 

 

Figura 5.19 panelurile A, C arată intensitatea fluorescenţei relative în prezenţa 

DCMU. Pe parcursul tratamentul cu CO2 valorile fluorescenţei minime şi maxime au 

crescut în comparaţie cu martorul, înregistrând însă o uşoară scădere spre finalul 

tratamentului.  

Figura 5.19 panelurile B, D arată intensitatea fluorescenţei normalizate în prezenţa 

DCMU. Din acest grafic reiese faptul că transferul ciclic de electroni este stimulat în a 

patra zi de tratament, când QA reoxidează cu molecule de tirozină (Tyr+). 

Figura 5.20 panelurile A, C arată intensitatea fluorescenţei relative fără DCMU. 

Fluorescenţa clorofilei înregistrează o amplitudine mai mare la probele supuse 

tratamentului cu CO2 comparativ cu martorul.  

Figura 5.20 panelurile B, D arată intensitatea fluorescenţei normalizate fără 

DCMU. La probele tratate transferul de electroni este mai intens în primele trei zile, iar 

începând cu ziua a patra transferul este uşor încetinit. La proba martor transferul liniar de 

electroni este încetinit în ziua a şasea. Transferul electronilor este încetinit mai devreme 

la probele tratate ca urmare a unei creşteri mai intense a culturii şi prin urmare o 

îmbătrânire mai accentuată a culturii tratate faţă de cultura martor. 

Figura 5.21 reflectă evoluţia valorilor fluorescenţei maxime sub acţiunea 

tratamentului cu dioxid de carbon, în prezenţa şi absenţa DCMU. În primele trei zile de 

tratament are loc o stimulare a proporţiei centrilor de reacţie activi, iar la finalul 

tratamentului proporţia centrilor de reacţie deschişi scade ajungând să fie inferioară 

martorului.  

În figura 5.22 este reprezentată evoluţia procesului de creştere în condiţii de 

cultivare cu şi fără administrare de CO2. Datele înregistrate au raportat rate pozitive de 

creştere în timpul tratamentului. Valorile absorbanţei clorofilei sunt mai mari, prin 

urmare concentraţia clorofilei este mai mare decât cea a ficobilizomilor.  

Din analiza spectrului de absorbţie reiese faptul că pigmenţii celulelor tratate cu 

dioxid de carbon înregistrează valori de absorbţie mai ridicate comparativ cu martorul. 

Valorile absorbanţei cresc propoţional cu durata tratamentului (Fig. 5.23). 
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Fig. 5.19. Efectul dioxidului de carbon (5% CO2) asupra celulelor 
de Synechocystis sp. PCC 6803. În această figură sunt prezentate 
rezultatele cu DCMU a probelor martor (panelurile A şi B) şi a 
probelor tratate (panelurile C şi D). Panelurile A și C redau variaţia 
fluorescenţei relative aduse la “0”, iar panelurile B şi D redau 
variaţia fluorescenţei normalizate la aceeaşi amplitudine. 
Simboluri: ziua 1 – pătrat negru, ziua 2 – cerc roşu, ziua 3 – 
triunghi albastru, ziua 4 – triunghi verde, ziua 5 – triunghi roz, ziua 
6 – triunghi verde - olive. 

Simboluri 
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Simboluri 

 

Fig. 5.20. Efectul dioxidului de carbon (5% CO2) asupra celulelor 
de Synechocystis sp. PCC 6803. În această figură sunt prezentate 
rezultatele fără DCMU a probelor martor (panelurile A şi B) şi a 
probelor tratate (panelurile C şi D). Panelurile A și C redau variaţia 
fluorescenţei relative aduse la “0”, iar panelurile B şi D redau 
variaţia fluorescenţei normalizate la aceeaşi amplitudine. 
Simboluri: ziua 1 – pătrat negru, ziua 2 – cerc roşu, ziua 3 – 
triunghi albastru, ziua 4 – triunghi verde, ziua 5 – triunghi roz, ziua 
6 – triunghi verde - olive. 
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Fig. 5.21. Efectul dioxidului de carbon (5% CO2) asupra 
fluorescenţei maxime, la diferite intervale de timp în 
prezenţa şi absenţa DCMU.  
Simboluri: probă martor (- CO2) – pătrat negru; probă 
tratată ( + CO2) – cerc roşu. 

Simboluri 

 

Fig. 5.22. Curbele de creştere obţinute pe baza D.O. 
(λ=580 nm şi 730 nm) a celulelor de  Synechocystis sp. 
PCC 6803 crescute în prezenţa şi absenţa CO2 (5%). 
Simboluri: probă martor (- CO2) – pătrat negru; probă 
tratată ( + CO2) – cerc roşu. 

 

Simboluri 
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5.5. IDENTIFICAREA ŞI CUANTIFICAREA ACIZILOR GRAŞI LA 

TULPINA SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 

 

În figura 5.24 este evidenţiat efectul tratamentelor asupra compoziţiei în acizi graşi 

a lipidelor extrase din biomasa cianobacteriei Synechocystis sp. PCC 6803. Cele mai 

evidente schimbări în membrana tilacoidală cu privire la acizii graşi a fost la nivelul 

acizilor C8:0 (caprilic), C10:0 (capric), C12:0 (lauric), C16:0 (palmitic), C16:1 

(palmitoleic) şi C18:0 (stearic). Tratamentele cu lumină, temperatură scăzută (150C) şi 

temperatură ridicată  (350C) au avut un efect de sporire a canţităţii de acid capric, lauric, 

palmitoleic, stearic. Tratamentul cu dioxid de carbon 5% a stimulat sinteza cantităţii de 

acid capric, lauric, palmitoleic, alfa-linolenic. Asupra cantităţii de acid palmitic toate 

tratamentele efectuate au determinat inhibarea sintezei, iar tratamentele cu temperatură 

scăzută, temperatură crescută şi tratamentul cu CO2 au avut efect negativ şi asupra 

concentraţiei de acid caprilic comparativ cu proba martor. 

Fig. 5.23. Spectrul de absorbţie al celulelor de Synechocystis 
sp. PCC 6803 în prezenţa şi absenţa dioxidului de carbon  
(5% CO2). 
Simboluri: ziua 1 – negru; ziua 2 – roşu; ziua 3 –albastru, 
ziua 4 – verde; ziua 5 – roz; ziua 6 – verde - olive. 
 

Simboluri 
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Simboluri 

 

Fig. 5.24. Influenţa tratamentelor efectuate asupra conţinutului 
de acizi graşi, din biomasa cianobacteriei Synechocystis sp. 
PCC 6803. În această figură sunt prezentate rezultatele probelor 
tratate cu lumină intensă (600µE), temperatură scăzută (150C), 
temperatură crescută (350C) şi CO2 (5%). 
Simboluri: proba martor – culoare neagră, lumină intensă – 
culoare roşie, temperatură scăzută – culoare albastră, 
temperatură crescută – culoare verde, CO2 (5%) - culoare roz. 
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5.6. COMPORTAREA CELORLALTE TULPINI DE CIANOBACTERII STUDIATE 

FAŢĂ DE TULPINA PREZENTATĂ (SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803) 

 

Activitatea fotosistemului II (PS II) monitorizata prin produţia de fluorescenţa 

minimă (F0) şi maximă (Fm) evidenţiază rezultate diferite în urma tratamentelor efectuate 

la tulpinile de cianobacterii luate în studiu. 

Comparativ cu tulpina prezentată în urma tratamentului cu temperatură scăzută 

parametrii fluorescenţei sunt diminuaţi semnificativ la celelalte tulpini de cianobacterii  

studiate. 

În prezenţa temperaturii crescute şi a luminii de intensitate eficienţa energetică a 

centrilor de reacţie ai PS II şi producţia cuantică la tulpinilor studiate nu prezintă 

modificări majore faţa de rezultatele înregistrate la tulpina prezentată. 

Sub efectul tratamentului cu CO2 eficienţa PS II a crescut la tulpina Anabaena 

variabilis sp. ATCC 29413 şi Synechococcus sp. PCC 7002, excepţie a făcut tulpina 

Cyanothece sp. ATCC 51142 la care s-a înregistrat diminuarea producţiei cuantice 

comparativ cu valorile înregistrate la tulpina Synechocystis sp. PCC 6803. 

Proporţia centrilor de reacţie deschişi ai PS II s-au redus sub acţiunea luminii de 

intensitate şi a temperaturii crescute la tulpinile Synechococcus sp. PCC 7002 şi 

Anabaena variabilis sp. ATCC 29413 şi a crescut la tulpina Cyanothece sp. ATCC 51142 

în comparaţie cu tulpina prezentată. Şi în prezenţa tratamentului cu CO2 proporţia QA 

oxidaţi a scăzut la toate cele trei tulpini faţa de Synechocystis sp. PCC 6803. 

Sub acţiunea tratamentului cu temperatura scăzută proporţia centrilor de reacţie 

deschişi a înregistrat o scădere la tulpina Synechococcus sp. PCC 7002, la Anabaena 

variabilis sp. ATCC 29413 nu s-au înregistrat diferenţe, iar la tulpina Cyanothece sp. 

ATCC 51142 proporţia a crescut, comparativ cu valorile înregistrate la Synechocystis sp. 

PCC 6803. Procesul de creştere a fost mai intens la tulpina Synechococcus sp. PCC 7002 

sub tratamentul cu dioxid de carbon 5%, iar la tulpinile Anabaena variabilis sp. ATCC 

29413 şi Cyanothece sp. ATCC 51142 procesul de creştere nu a înregistrat diferenţe 

semnificative faţa de tulpina prezentată. Sub actiunea tratamentelor efectuate, 

concentraţia în clorofilă şi în ficobilizomi nu prezintă modificări semnificative 

comparativ cu tulpina prezentată. 



 29 

CONCLUZII 

 

1. Tratamentul cu lumină puternică (600µE) a determinat diminuarea eficienţei 

fotochimice a fotosistemului II, la toate cele patru tulpini de cianobacterii studiate 

în raport cu durata de expunere la lumină intensă. La tulpinile Synechocystis sp. 

PCC 6803 şi Cyanothece sp. ATCC 51142 transferul liniar de electroni nu suferă 

modificări semnificative, iar la tulpinile Synechococcus sp. PCC 7002 şi 

Anabaena variabilis sp. ATCC 29413 transferul liniar de electroni este uşor 

încetinit spre finalul tratamentului. 

2. Tratamentul cu temperatura scăzută (150C) stimulează mărirea stării de oxidare a 

plastochinonei, atât în prezenţa cât si în absenţa DCMU, astfel are loc o stimulare 

a centrilor de reacţie activi la tulpinile Synechocystis sp. PCC 6803, 

Synechococcus sp. PCC 7002 şi Anabaena variabilis sp. ATCC 29413. Excepţie a 

făcut tulpina Cyanothece sp. ATCC 51142, la care tratamentul a determinat 

diminuarea proporţiei centrilor de reacţie deschişi. La această tulpină temperatura 

scăzută nu influeţează semnificativ eficienţa fotochimică a fotosistemului II, dar 

îngreunează transferul de electroni între QA şi QB. 

3. Tratamentul cu temperatură crescută (350C respectiv 450C) a determinat  o uşoară 

diminuare a activităţii fotochimice a fotosistemului II. Deşi tratamentul cu 

temperatură crescută a determinat închiderea paţială a centrilor de reacţie activi, 

transferul liniar de electroni fotosintetici nu suferă modificări semnificative de-a 

lungul tratamentului. 

4. Pigmenţii fotosintetici identificaţi pe baza spectrului de absorbţie nu suferă 

modificări semnificative în condiţiile impuse de tratamentele cu lumină puternică, 

temperatură scăzută şi temperatură crescută. 

5. Tratamentul cu dioxid de carbon 5%  a avut un efect pozitiv asupra transferului de 

electroni la tulpinile de cianobacterii studiate. 

6. În timpul tratamentului cu dioxid de carbon 5% s-a constatat o creştere a 

numărului de centre fotosintetice ale fotosistemului II capabile să reducă QA la 

tulpinile Synechococcus sp. PCC 7002 şi Anabaena variabilis sp. ATCC 29413 

atât în prezenţa cât şi în absenţa DCMU. 
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7. Concentraţia pigmenţilor celulari a fost stimulată sub acţiunea tratamentului cu 

dioxid de carbon 5%. Creşterea concentraţiei pigmenţilor reflectă o stimulare a 

dezvoltării celulelor sub influenţa tratamentului. 

8. Tratamentul cu lumină intensă, tratamentul cu temperatură scăzută şi temperatură 

crescută şi tratamentul cu dioxid de carbon (5%) se asociază cu intensificarea 

biosintezei unor tipuri de acizi graşi din componenţa membranelor 

fotosintetizatoare, oferind astfel posibilitatea sporirii cantităţii produsului dorit. 

9. În cazul acizilor graşi analizaţi tratamentele efectuate se manifestă şi ca factori de 

stres, ceea ce se exprimă prin scăderea în principal a cantităţii de acid palmitic, la 

toate cele patru tulpini de cianobacterii studiate.  
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