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Използвани съкращения 

 

А - амплитуда на кислородното отделяне при непрекъснато 

осветяване 

АДФ - аденозиндифосфат 

АТФ - аденозинтрифосфат 

ДГДГ - дигалактозилдиацилглицерол 

ЕТ - електронен транспорт 

КОС - кислород отделяща система 

МГДГ - моногалактозилдиацилглицерол 

НАДФ -  никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

ССК - светосъбиращ комплекс 

ССК2  - светосъбиращ комплекс на ФС2 

СХДГ - сулфохиновозилдиацилглицерол 

ТМ - тилакоидна мембрана 

ФГ - фосфатидилглицерол 

ФСА - фотосинтетичен апарат 

ФС - фотосистема 

Хл.  - хлорофил 

Цит. - цитохром 

DCMU - (3- (3, 4-dichlorophenyl)-1, 1-dimethylurea) 

Pheo - феофитин 

Y - кислородно отделяне след третата светкавица 

RS50 - параметър на относителната чувствителност, отговарящ на 

промяна на съответния измерен параметър с 50% спрямо 

контролата 
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1. Увод 

Замърсяването на околната среда е един от най-актуалните и най-

тревожни проблеми на нашето време. Замърсителите на почвите и водите 

много често превишава нормалните граници, което може да бъде 

предизвикано от природни фактори или фактори, дължащи се на 

човешката дейност. Едни от главните замърсители на околната среда са 

хербицидите и тежките метали. Високата им токсичност е опасна за 

всички живи организми, затова все повече се увеличават изследванията за 

търсене на високо чувствителни, евтини и бързи биосензори за тяхната 

регистрация. Част от предлаганите биосензори са на базата на 

фотосинтетични мембрани, съдържащи активни комплекси на фотоситема 

2, като биологичен рецептор. 

Целта на дисертационния труд е да се оценят възможностите за 

приложение на фотосинтетичните мембрани, като биорецептор, за 

регистрация на хербициди (атразин и DCMU) и тежки метали (медни 

йони). Използвайки методите на импулсно-модулираната хлорофилна 

флуоресценция и регистриране на кислородното отделяне, определено със 

скоростен полярографски електрод, е оценена чувствителността на 

зеленото водорасло Chlorella vulgaris  и тилакоидни мембрани от грах 

(Pisum sativum L.). Предложените модификации, на известния метод за 

имобилизация на тилакоидните мембрани, водят до увелечаване на 

чувствителността на фотосинтетичния апарат, както и запазването й при 

продължително съхранение. Резултатите в дисертационния труд 

демонстрират, че параметрите на кислородното отделяне, определени със 

скоростен полярографски електрод, са по-чувствителни в сравнение с 

параметрите на хлорофилната флуоресценция при въздействие на 

хербициди върху фотосинтетичния апарат. Изследванията ясно показват, 

че имобилизираните тилакоидни мембрани и клетките на зеленото 

водорасло Chlorella vulgaris могат да се използват като много 

чувствителни биорецептори за регистрация на QB - свързващи хербициди 

при разработването на биосензори, прилагайки принципите на скоростния 

полярографски електрод. 

2. Цел и задачи 

Увеличаването на токсичните химикали в почвите и водите налага 

рутинно наблюдение и контрол на замърсителите на околната среда. 

Добре известна е чувствителността на фотосинтетичния апарат към 

пестициди, затова много често при  разработване на биосензори се 

използват тилакоидни мембрани, съдържащи активни фотосистема 2 

комплекси, като биологични рецептори. Въпреки високата чувствителност 

на тилакоидните мембрани към пестициди приложението им е ограничено 

поради тяхната нестабилност. 
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Целта на дисертационния труд е да се оценят възможностите за 

приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за 

регистрация на пестициди. Проведените изследвания разкриват 

чувствителността на фотосинтетичния апарат на зеленото водорасло 

Chlorella vulgaris и изолорани тилакоидни мембрани към QB - свързващи 

хербициди и медни йони, както и стабилизиране на мембраните при 

продължително съхранение. 

За осъществяването на тази цел бяха поставени следните конкретни 

задачи: 

1. Подбор на условията за имобилизация на изолирани тилакоидните 

мембрани. 

2. Да се проследят промените във функционалната активност на ФС2 в 

имобилизирани и неимобилизирани тилакоидни мембрани при 

продължително съхранение. 

3. Да се изследва чувствителността на имобилизирани и 

неимобилизирани тилакоидни мембрани към атразин.  

4. Да се изследва чувствителността на клетки на Chlorella vulgaris  към 

атразин и DCMU. 

5. Да се характеризира чувствителността на тилакоидни мембрани към 

CuSO4. 

6. Да се проследят промените във функционалните характеристики на 

клетки на Chlorella vulgaris  към CuSO4. 

 

3. Материали и методи 

3.1. Отглеждане на растенията 

Обект на изследване в настоящия дисертационен труд е грах (Pisum 

sativum L., cv. Ran). Растенията се отглеждат при контролирани условия 

при температура 20oC и светлина с интензитет 250 mol.m-2.s-1 с 16ч/8ч 

период светло/тъмно. 

 

3.2. Култивиране на Chlorella vulgaris 
Зеленото водорасло Chlorella vulgaris е изолирано от почвена проба, 

събрана от остров Ливингстън, Южен Шетландски архипелаг. Клетките са 

отглеждани в Института по физиология на растенията и генетика - БАН в 

секция „Експериментална Алгология“ при 30оС, при непрекъснато 

осветяване със светлинен интензитет 180 μmol m-2.s-1 и аерация 100 L 

въздух в суспензия 1 m-3 h-1. Въздуха е обогатен с 2% CO2. Водораслите 

използвани  във всички експерименти са в експоненциална фаза на растеж. 

 

3.3. Изолиране на тилакоидни мембрани  

Тилакоидни мембрани бяха изолирани от грах (Pisum sativum L., cv. 

Ran 1). Листата се хомогенизират в буфер със състав: 50 mM Tricine-NaOH 

(pH 7.8), 0.4 M захароза, 15 mM MgCl2, 10 mM NaCl. Хомогенатът се 

филтрува и центрофугира за 2 min при 2000g. Супернатантата се 
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центрофугира за 15 min при 5400g. Утайката съдържаща тилакоидните 

мембраните се суспендират в среда, съдържаща: 40 mM HEPES-NaOH (рН 

7.6), 10 mM NaCl, 5 mM MgCl2 и 400 mM захароза и се съхраняват при 4о 

С на тъмно преди имобилизиране и измерване. 

 

3.4. Определяне на хлорофил 
Хлорофила се екстрахира с 80% ацетон и количеството му се определя съгласно  

формулите на Lichtenthaler (1987).  

хл a [µg /ml] = 12.25 × A663.2  –  2.79 × A646.8,   

хл b [µg /ml] = 21.50 × A646.8  –  5.10 × A663.2,  

хл а+b [µg /ml] = 7.15 x A663.2 + 18.71 x A646.8 

 

3.5. Имобилизиране на тилакоидни мембрани  

Имобилизирането на тилакоидни мембрани в матрица, говежди 

серумен албумин (BSA) и глутаралдехид (GA), се основава на описания 

метод от Cocquempot et al. (1981). Бяха проверени различни буфери с 

матрица (GA), за да се оцени ефекта на буферите върху функционалната 

активност на тилакоидните мембрани, чрез измерване на ефективността на 

кислородното отделяне. Нашите експерименти показват, че параметрите 

на кислородното отделяне на тилакоидни мембрани са по-добри в 40mM 

HEPES-NaOH (рН 7.6) в присъствието на 5 mМ MgCl2, 10 mМ NaCl и 400 

mM захароза. Пробите се получават чрез смесване на: 1.65 ml 40 mM 

HEPES-NaOH (рН7.6), съдържащ 400 mM захароза, 5 mМ MgCl2 и 10 mM 

NaCl; 1.25 ml 20% разтвор на BSA; 0.6 ml суспензия тилакоидни мембрани 

с 2.25 mg хлорофил.ml-1 и 1 ml от 1.5% GA. Получената концентрация на 

GA e 0,33%, a концентрацията на хлорофил е 300 g.ml-1. Тази смес e 

замразенa при -20oС в продължение на 1-2 часа и след това се съхранява 

при 4oС.  

Част от имобилизираните тилакоидни мембрани са адсорбирани на 

нитроцелулозен филтър. Тилакоидни мембрани имобилизирани в BSA-GA 

матрица (300 g.ml-1 хлорофил и 0,8 ml обем) бяха хомогенно нанесени на 

нитроцелулозен филтър с размер на порите от 5m (Сарториус Stedim 

Biotech GmbH, Гьотинген, Германия) със спринцовка и филтър държач 

(Сарториус Stedim Biotech GmbH, Гьотинген, Германия) и водна вакуумна 

помпа, свързана към другата страна. След това филтърът се суши (10 

минути) на тъмно и се съхранява в тъмна кутия със същия буфер при 4о С 

до използването му. 

 

3.6. Третиране на тилакоидни мембрани с атразин 

Атразинът (1-хлоро-3-етил-амино-5-изопропил-2,4,6-триазин) и 

DCMU (3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea) се разтварят в етанол. 

Крайната концентрация на етанол в реакционната смес е под 1%, което не 

влияе на параметрите на хлорофилната флуоресценция и кислородното 

отделяне. Ефектът на атразина се определя след 20 минути инкубиране на 
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тилакоидни мембрани с прибавени различни концентрации атразин при 

стайна температура (25о С) на тъмно. Влиянието на атразина се определя 

чрез проследяване на промени в стойността на съответните параметри на 

фотосинтетичното кислородно отделяне и импулсно амплитудно 

модулираната (PAM) хлорофилна флуоресценция. 

3.7. Третиране на тилакоидни мембрани с CuSO4 

Изолирани тилакоидни мембрани от грах (Pisum sativum L., cv. Ran 1) 

се инкубират с CuSO4 (Sigma-Aldrich, USA) на тъмно при стайна 

температура (25◦С) в продължение на 15 минути преди измерване. 

Контролните проби са при същите условия. Кислородното отделяне се 

измерва с помощта на Жолио тип полярографски електрод (Zeinalov, 

2002). 

 

3.8. Третиране на Chlorella vulgaris с атразин и медни йони 

Клетките на  Chlorella vulgaris се инкубират с различни концентрации 

атразин и CuSO4 (Sigma-Aldrich, USA) при разсеяна светлинаи и при 

стайна температура (25◦С) в продължение на 15 минути преди измерване. 

Контролните проби са при същите условия. 

 

3.9. Импулсно-модулирана хлорофилна флуоресценция 

Импулсно амплитудно модулираната хлорофилна флуоресценция е 

измерена на тилакоидни мембрани или клетки Chlorella vulgaris при 

стайна температура с флуориметър (PAM 101-103, Walz, Effeltrich, 

Germany). Пробите са тъмнинно адаптирани за 30 min преди измерването. 

Минималната флуоресценция Fo е определена при подаване на червен 

измерващ лъч (660 nm) с много нисък светлинен интензитет от 0.056 

mol.m-2.s-1 PPFD, подаван от LED емитер (РАМ 101 ED).  

За определяне на максималната флуоресценция Fm, излъчвана от 

затворените реакционни центрове на ФС2 е използван насищащ импулс от 

2700 m-2 s-1 РPFD с продължителност 0.8s, подавани от Schott lamp KL 

1500 (Schott Glaswerke, Mainz,Germany). Насищащият импулс позволява 

определянето на максималната флуоресценция Fm в тъмнинно 

адаптирано. Основните използвани параметри на PAM хлорофилната 

флуоресценция са: 

Fv = Fm - Fo 

Fv/Fm –максималния квантов добив на първичната фотохимия на 

ФС2 в тъмнинно адаптирано състояние; 

Fv/Fo – отношение на фотохимичните към нефотохимичните 

процеси. 

 

3.10. Светкавични кислородни добиви и кислородно отделяне при 

непрекъснато осветяване.  

Светкавичните кислородни добиви на суспензията от изолирани ТМ 

са измервани с Жолио тип скоростен полярографски електрод (Joliot and 
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Joliot, 1968; Zeinalov, 2002). Дебелината на слоя тилакоидна суспенсия е 2 

mm (100 l обем на пробата). Тилакоидните мембрани са ресуспендирани 

в 40 mM HEPES (рН 7.6), 10 mM NaCl, 5mM MgCl2 и 400 mM захароза. 

Измерването се извършва без външен акцептор. Хлорофилна 

концентрация е 150 g.ml-1.  

Осветяването е осъществено с къси (t1/2 =10m), насищащи 

светкавици от ксенонова лампа, подавани периодично през интервали от 

700 ms. Индукционните криви на кислородно отделяне при непрекъснато 

осветяване бяха измерени със същия електрод при непрекъснато 

осветяване с бяла светлина (450 μmol.m-2.s-1). Пробите са тъмнинно 

адаптирани за 5 min в клетката на електрода преди провеждане на 

измерванията. Параметрите от модела на Кок (Kok et al., 1970): 

популацията на центровете в S0 състояние на тъмно, загуби (α) и двойни 

попадения (β) са определени чрез компютърна програма за намиране на 

минимална сума от квадратите на отклоненията между експерименталните 

данни и теоретично изчислените по модела на Кок. В използвания модел 

светкавичният кислороден добив е представен чрез формулата:  

Yn = (1–α).[S3] n-1 + β.[S2] n–1, където Yn е нормализирания добив от 

n-тата светкавица, α и β са загубите и двойните попадения, а [S3] n-1 и [S2] 

n–1 са относителните дялове на центровете в състояние S2 и S3 преди n-

тата светкавица.  

Определени са също така и кинетичните параметри от разширения 

модел на Кок, които са съответно: S0 - популациите на ФС2 центрове в S0 

състояние, SB - количество на блокираните центрове, KD - е константа на 

възбудените Si състояния, α - загуби и  β - двойни попадения. 

3.11. Относителна чувствителност. Параметър RS50 

С цел да се сравнят чувствителностите на различните параметри, ние 

въведохме параметъра RS50. RS50 е параметър на относителната 

чувствителност, отговарящ на промяна на съответния измерен параметър с 

50% спрямо контролата. Стойностите се определят от кривата на 

зависимостта на съответния параметър от концентрацията на хербицида 

или CuSO4. 

3.12. Статистическа обработка на резултатите 

Резултатите са представени като средна стойност ±стандартната 

грешка.Статистическата достоверност на наблюдаваните разлики между 

сравняваните стойности е оценена по теста на Стюдънт. Нивото на 

значимост p е определено на базата на t-критерия. Разлики с p0.05 са 

приети за статистически достоверни.  
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4. Резултати и дискусия 

4.1. Чувствителност на фотосинтетичния апарат към атразин 

4.1.1. Ефект на атразина върху неимобилизирани тилакоидни 

мембрани 

 

Добре известна е високата чувствителност на тилакоидните 

мембрани към хербициди взаимодействащи с вторичния хинонов акцептор 

(QВ). В настоящото изследване е проследено влиянието на атразина върху 

хлорофилната флуоресценция и кислородното отделяне. Хлорофилната 

флуоресценция често се използва в биологичните изследвания за оценка 

на промените в растенията при въздействие с различни абиотични и 

биотични стресови фактори (Dąbrowski et al., 2015; Dąbrowski et al., 2017). 

Стресът, приложен върху растенията, засяга фотосинтетичните механизми 

и променя флуоресцентния добив на хлорофила (Dąbrowski et al., 2017). 

Определените параметри от хлорофилната флуоресценция са в тясна 

връзка с функцията на ФС2. В предишни изследвания на членове на 

секция „Фотовъзбудими мембрани“ е установена високата чувствителност 

на светкавичните кислородни добиви и кислородното отделяне при 

непрекъснато осветяване без външен акцептор (определени със скоростен 

полярографски кислороден електрод, Жолио тип) в сравнение с 

определянето на кислородното отделяне в присъствие на външен акцептор 

(с Кларк тип електрод) при изследване на промените във функционалната 

активност на тилакоидни мембрани при третиране с химични и физични 

фактори в това число и хербициди (Dankov et al., 2009; Ivanova et al., 2008).  

Третирането на изолирани тилакоидни мембрани с атразин повлиява 

кислородното отделяне (светкавичните кислородни добиви и 

кислородното отделяне при непрекъснато осветяване) и хлорофилната 

флуоресценция. Проследени бяха промените в първичната фотохимия на 

ФС2 (Fv/Fm), отношението на фотохимичните към нефотохимичните 

процеси (Fv/Fо) и кислородното отделяне (параметрите Y и A). 

Параметърът Y се използва за характеризиране на светкавичния 

кислороден добив и корелира с кислород отделящи центрове в граналните 

тилакоидни мембрани, а параметърът A за характеризиране на 

кислородното отделяне при непрекъснато осветяване и корелира с 

количеството на всички функционално активни ФС2 центрове (Zeinalov, 

2005; Zeinalov and Maslenkova, 1996). Ефектът на атразина (0.5µM) върху 

хлорофилната флуоресценция и кислородното отделяне (определено с 

Жолио тип електрод) на нативни (неимобилизирани) тилакоидни 

мембрани са показани на Фиг. 1. Получените резултати показват, че най-

голяма е чувствителността към атразин на светкавичните кислородни 

добиви (Y), най-малка на първичната фотохимия на ФС2 (Fv/Fm). 
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Фиг. 1. Ефект на 0.5µM атразин върху параметрите на РАМ хлорофилната 

флуоресценция (Fv/Fm и Fv/Fo) и кислородното отделяне измерено със скоростен 

полярографски електрод (A и Y) върху нативни тилакоидни мембрани. Y – кислородно 

отделяне след третата светкавица. A - aмплитуда на кислородно избухване при 

непрекъснато осветяване. Fv/Fm – максималния квантов добив на първичната 

фотохимия на ФС2 в тъмнинно адаптирано състояние; Fv/Fo – отношение на 

фотохимичните към нефотохимичните процеси. Различните букви показват 

статистически достоверните разлики между отделните параметри спрямо 

контролата 

4.1.2. Ефект на имобилизацията върху функцията на 

тилакоидните мембрани 

 

Нестабилността на изолираните тилакоидни мембрани ограничава 

използването им като биорецептор за регистрация на замърсителите на 

почвата и водите. Това налага търсене на подходящи условия и среди за 

тяхната стабилизация. В настоящите изследвания е сравнен ефектът на 

атразина върху имобилизирани тилакоидни мембрани при продължително 

съхранение с този на неимобилизираните мембрани. 

Известно е, че имобилизираните тилакоидни мембрани се използват 

като биологични рецептори в биосензори за откриване на хербициди или 

замърсители (Euzet et al., 2005; Laberge et al., 2000; Purcell et al., 1990; 

Touloupakis et al., 2005). Един от методите за имобилизация е третирането 

с говежди серумен албумин (BSA) и глутаралдехид (GA). В това 

изследване изолирани тилакоидни мембрани бяха фиксирани в BSA-GA 

матрица. Глутаралдехидът е бифункционален реагент, използван за 

имобилизация на тилакоидни мембрани (Carpentier, 1997; Thomasset et al., 

1983; Thomasset et al., 1991). Образуването на молекулни връзки в 

белтъците на мембраната, както и между отделните белтъчни молекули 

след третиране с GA води до промени в микровискозитета на 

тилакоидните мембрани (Apostolova and Kafalieva, 1985). Известно е, че 

GA стабилизира електронния транспорт на изолирани тилакоидни 
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мембрани, чрез забавяне на стареенето и предотвратява фотоувреждането 

при третиране със светлина (Thomasset et al., 1991). Изолирани 

хлоропласти, третирани с GA запазват своята електронно транспортна 

активност по-дълго в сравнение с нетретираните (Thomasset et al., 1991). 

Стабилизиращият ефект на GA се засилва от BSA (Laberge et al., 2000; 

Thomasset et al., 1991). Комбинираният ефект от GA и BSA върху 

тилакоидните мембрани предотвратява разрушаването на пигментите и 

запазва пигмент-белтъчните комплекси (Thomasset et al., 1991). В 

допълнение, третиране с BSA-GA води до получаване на неразтворима 

матрица, която е подходяща за по-дълги инкубационни периоди във воден 

разтвор и дава възможност за  откриване на химически вещества с по-

бавна скорост на инхибиране.  

Изследвано беше влиянието на средата за имобилизация с GA върху 

параметрите на кислородното отделяне измерено със скоростен 

полярографски електрод (A – амплитуда на първоначалното отделяне на 

кислород при непрекъснато осветяване и Y - кислородните добиви след 

третата светкавица). Параметрите А и Y на тилакоидни мембрани, които 

са били ресуспендирани в различни буфери и имобилизирани с BSA-GA са 

показани на Tаблица 1. Резултатите показват, че стойности на А и Y за 

мембраните, които са ресуспендирани в 40mМ HEPES-NaOH буфер (рН 

7.6), който съдържа соли (5 mM MgCl2 и 10 mМ NaCl) са три пъти по-

високи в сравнение с предложената среда за имобилзиране на тилакоидни 

мембрани (Cocquempot et al., 1981), която съдържа 20 mM фосфатен буфер 

(рН 7.0), без соли. В допълнение данните показват, че имобилизацията 

намалява кислородното отделяне с около 35% в сравнение с 

първоначалната активност. При адсорбиране върху филтър на 

имобилизирани тилакоидни мембрани данните са сходни с тези на 

имобилизирани тилакоидни мембрани, поради което не са показани в 

таблицата. Експерименталните данни също така показват, че 

имобилизация в BSA-GA матрица не влияе на параметрите на PAM 

хлорофилната флуоресценция  (максималния квантов добив на първичната 

фотохимия на ФС2, Fv/Fm и отношението на фотохимични към 

нефотохимични процеси в тилакоидни мембрани, Fv/Fo) (данните не са 

показани).  Като бифункционален реагент GA намалява флуидитета на 

мембраната (Apostolova and Kafalieva, 1985) и вероятно повлиява липид-

белтъчните взаимодействия, затова може да се  предположи, че 

настъпилите структурни промени в тилакоидни мембрани водят до  

влияние върху кислородното отделяне. 
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Tаблица 1. Ефекти на средата и имобилизацията върху параметрите на 

фотосинтетичното кислородно отделяне на тилакоидни мембрани, измерени с 

помощта полярографски кислороден електрод. 100% съответства на отделяне на 

кислород във фосфатен буфер без йони (Mg2 +, Na+). Y - кислороден добив след 

третата светкавица. А - амплитудата на кислородно избухване при непрекъснато 

осветяване. 

 

Среда Y (%) A(%) 

20 mM Фосфатен буфер (pH 7.0) без добавки  

(Cocquempot et al., 1981) 
100 100 

 40mМ HEPES–NaOH (pH 7.6) 

5mM MgCl2, 10mM NaCl и 400mM захароза 

314 330 

Имобилизирани мембрани в BSA–GA матрица 

 40 mM HEPES–NaOH (pH 7.6), 5mM MgCl2, 10mM 

NaCl, 400mM захароза 

204 215 

 

4.1.3. Ефект от продължително съхраняване върху параметрите 

на PAM хлорофилната флуоресцения 

 

В настоящото изследване, PAM параметрите на тилакоидни 

мембрани, неимобилизирани и имобилизирани в BSA-GA матрица са 

сравнени при  продължително съхранение. Данните показват, че два от 

PAM параметрите на имобилизирани тилакоидни мембрани, 

характеризиращи  квантовия добив на първичната фотохимия на ФС2 

(Fv/Fm) и отношението на фотохимичните и нефотохимичните процеси 

(Fv/Fo) на тъмнинно-адаптирани тилакоидни мембрани, са стабилни и 

подходящи за прилагане при регистрация на атразин. Продължително 

съхранение на мембраните влияе както на флуоресцентните нива Fm и Fo, 

така и на вариабилната флуоресценция (Fv). Влиянието на времето на 

съхранение (0-50 дни) върху параметрите на PAM хлорофилната 

флуоресценция на тилакоидни мембрани (неимобилизирани и 

имобилизирани) е показано на Фиг. 2 и Фиг. 3. 
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Фиг. 2. Ефект на съхранение на тъмно при 4 oC върху параметъра Fv/Fm на 

неимобилизирани (■) и имобилизирани с BSA-GA тилакоидни мембрани (∆) 

Измерванията и имобилизацията бяха направени при 40mM HEPES-NaOH (pH 7.6), 

5mM MgCl2, 10mM NaCl и 400mM захароза. 100% отговаря на стойността веднага 

след имобилизацията. 
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Фиг. 3. Ефект на съхранение на тъмно при 4oC върху параметъра Fv/Fо на 

неимобилизирани (■) и имобилизирани с BSA-GA тилакоидни мембрани (∆) 

Измерванията и имобилизацията бяха направени при 40mM HEPES-NaOH (pH 7.6), 

5mM MgCl2, 10mM NaCl и 400mM захароза. 100% отговаря на стойността веднага 

след имобилизацията. 
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Експерименталните резултати показват, че при неимобилизираните 

мембрани, инхибирането на първичната фотохимия на ФС2 е около 45 %, 

докато за Fv/Fo отношението е около 75 % след 5 дни съхранение. 

Намалението на отношенията Fv/Fm и Fv/Fo на мембрани имобилизирани 

в BSA-GA матрица при съхранение до 50 ден е 40 % и 60 % съответно, 

което показва стабилизация на тилакоидните мембрани при имобилизация.  

Квантовият добив на първичната фотохимия (отношението Fv/Fm, Фиг. 2) 

се влияe по-малко в сравнение с отношението на фотохимичните към 

нефотохимичните процеси (отношението Fv/Fo, Фиг. 3) при 

продължително съхранение на тилакоидните мембрани. В допълнение 

данните показват, че адсорбцията на тилакоидни мембрани върху 

нитроцелулозни филтри не променя значително стабилността на 

изследваните РАМ параметри при продължително съхранение (данните не 

са показани). 

 

4.1.4. Ефект на продължително съхранение на параметрите на 

фотосинтетичното кислородно отделяне  

 

 

Изследвано беше влиянието на атразина върху кислородното 

отделяне при непрекъснато осветяване и при въздействие със светкавици 

(определено с Жолио тип електрод). За разлика от класическият метод за 

определяне на отделяне на кислород в присъствието на екзогенен акцептор 

(Кларков тип електрод), измерването на кислородното отделяне с този 

метод е без екзогенен акцептор. Амплитудата на кислородния добив след 

третата светкавица (Y) и амплитудата на кислородното отделяне при 

непрекъснато осветление (А) бяха използвани за оценка на ефекта на 

продължителното съхранение върху кислородното отделяне на 

изследваните тилакоидни мембрани.  
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Фиг. 4. Ефект от съхранение на тъмно при 4оC върху параметъра Y при 

неимобилизирани (■), имобилизирани в BSA-GA тилакоидни мембрани (○) и 

адсорбирани върху филтър имобилизирани тилакоидни мембрани (▲). 100% отговаря 

на стойността веднага след имобилизацията. Y – кислородно отделяне след третата 

светкавица. 
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Фиг. 5. Ефект от съхранение на тъмно при 4оC върху параметъра А при 

неимобилизирани (■), имобилизирани в BSA-GA тилакоидни мембрани (○) и 

адсорбирани върху филтър имобилизирани тилакоидни мембрани (▲).100% отговаря 

на стойността веднага след имобилизацията. A - aмплитуда на кислородно избухване 

при непрекъснато осветяване 

 

Нативните (неимобилизирани) мембрани бързо губят своята 

активност (Фиг. 4 и Фиг. 5), но след имобилизация активността на 

мембраните се запазва до 25 дни. Тъй като параметъра A корелира с 
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количеството на функционално активните кислород отделящи центрове 

(Zeinalov, 2005),  може да се заключи че имобилизацията може да съхрани 

функционалната активност на повече кислород-отделящи центрове за по-

дълъг период. При продължително съхранение на нативни тилакоидни 

мембрани кислородното отделяне при непрекъснато осветяване е по-малко 

повлияно в сравнение със светкавичните кислородни добиви, което 

предполага, че съхранението води до промени главно във ФС2 

центровете в стикованите области на граните. Резултатите също така 

показват, че адсорбция върху  нитроцелулозен филтър стабилизира 

отделянето на кислород (Фиг. 4 и Фиг. 5). Намалението на параметъра А за 

тилакоидни мембрани имобилизирани в BSA-GA матрица е 75%, а това на 

мембрани имобилизирани и адсорбирани върху нитроцелулозен филтър е 

65% след 25 дни съхранение при 4 оC (Фиг. 5). Промените на параметрите 

Y и А на мембрани адсорбцирани върху филтър са сходни до 20 дни (Фиг. 

4 и Фиг. 5). Имобилизираните мембрани губят не повече от 50% от 

тяхната кислород отделяща активност при съхранение до 15 дни (Фиг. 4 и 

Фиг. 5). Модификацията на средата за имобилизация и използването на 

скоростен кислороден полярографски електрод при регистрация на 

хербициди и дават възможност за използването на тилакоидни мембрани 

за по-дълъг период от време в сравнение с предишни изследвания, при 

които се използва Кларков електрод и определянето е в присъствие на 

външен акцептор (Cocquempot et al., 1981; Vladkova et al., 2009). 

 

4.1.5. Ефект на атразин върху имобилизирани тилакоидни 

мембрани  

 

Ефектите на атразин (0.5 M) върху имобилизирани тилакоидни 

мембрани и имобилизирани мембрани, които са адсорбирани върху 

филтър са показани на (Фиг. 6). Чувствителността на параметрите Fv/Fm и 

Fv/Fo към атразин остава почти непроменена след адсорбция върху 

нитроцелулозен филтър (Фиг. 6). В сравнение с РАМ параметрите 

чувствителността на параметрите на кислородното отделяне (А и Y) към 

атразин слабо намалява след адсорбция върху филтър (Фиг. 6). 

Получените данни показват, че адсорбцията на имобилизираните 

тилакоидни мембрани върху нитроцелулозен филтър води до намаляване 

чувствителността към атразин, като и в този случай намалението на 

параметъра Y е по-силно в сравнение на параметръра A. 
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Фиг. 6. Ефект на 0.5 µM атразин върху параметрите на РАМ хлорофилната 

флуоресценция (Fv/Fm и Fv/Fo) и кислородното отделяне измерено със скоростен 

полярографски електрод (A и Y) върху, имобилизирани (ИТМ) и адсорбирани върху 

нитроцелулозен филтър имобилизирани тилакоидни мембрани (ИТМф). 100% 

отговаря на съответната нетретирана контрола. Различните букви показват 

статистически достоверните разлики между съответните параметри. 
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Фиг. 7.  Eфект на различни концентрации атразин върху флуоресцентното 

отношение Fv/Fm на имобилизирани тилакоидни мембрани съхранявани за различни 

периоди от време (■) 0 дни, (○) 5 дни, (▲) 10 дни.  100% отговаря на контролата 

измерена при съответния ден на съхранение. 
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Фиг. 8. Eфект на различни концентрации атразин върху флуоресцентното отношение  

Fv/Fo на имобилизирани тилакоидни мембрани съхранявани за различни периоди от 

време (■) 0 дни, (○) 5 дни, (▲) 10 дни. 100% отговаря на съответните нетретирани 

тилакоидни мембрани 

 

 

Определени бяха PAM параметрите след добавяне на атразин (0-

3М). Инхибирането на отношението Fv/Fm е 20-30 %, а за Fv/Fo е 50-60 

% при 3М атразин в зависимост от времето след имобилизация. 

Чувствителността на отношението нараства 3 пъти от 5 до 10 ден след 

имобилизацията. Най-малката концентрация, която може да се регистрира 

с помощта на параметъра Fv/Fo е 0.1 М хербицид.  

Ефектът на атразин върху флуоресцентните отношения Fv/Fm и 

Fv/Fo е по-малък от тази върху кислородното отделяне. В допълнение, 

беше установено, че влиянието върху светкавичните кислородни добиви 

(Y) е по-силно от влиянието върху кислородното отделяне при 

непрекъснато осветяване (A). Чувствителността на параметрите А и Y се 

увеличава с увеличаване на времето на съхранение след имобилизация на 

тилакоидните мембрани. Няма съществени различия в чувствителността 

на параметъра, характеризиращ светкавичните кислородни добиви (Y) при 

съхранение от 5 до 15 дни, а за параметъра A (отделяне на кислород при 

непрекъснато осветяване) при съхранение до 10 дни (Фиг. 9). 
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Фиг. 9. Eфектът на различни концентрации атразин върху светкавичните кислородни 

добиви (Y) за имобилизирани тилакоидни мембрани съхранявани за различни периоди 

от време след имобилизацията (■) 0 дни, (○) 5 дни, (▲) 10, () 15 дни, (♦) 20 дни. 100% 

отговаря на  стойността на съответните нетретирани тилакоидни мембрани. 
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Фиг. 10. Eфектът на различни концентрации атразин върху кислородното отделяне 

при непрекъснато осветяване (А) за имобилизирани тилакоидни мембрани 

съхранявани за различни периоди от време след имобилизацията (■) 0 дни, (○) 5 дни, 

(▲) 10 дни, () 15 дни, (♦) 20 дни. 100% отговаря на стойността на съответните 

нетретирани тилакоидни 

 

При продължително съхранение (10 дни) чувствителността на Y се 

увеличава 3 пъти в сравнение с чувствителността на мембрани веднага 
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след имобилизацията им. Чувствителността на параметъра корелиращ с 

броя на функционално активените ФС2 центрове (А) се увеличава след 

съхранение до 10 дни. Минималните концентрации на хербицида атразин, 

които могат да се регистрират по промяната на параметрите Y и А са 20 

nМ и 30 nМ, съответно. Чувствителността на тилакоидни мембрани 

адсорбирани върху нитроцелулозен филтър към атразин е показано на 

(Фиг. 11 и Фиг. 12). Данните разкриват, че атразин индуцираното 

инхибиране се увеличава с увеличаването на времето след адсорбция 

върху филтър, а също така, че намаляването на Y е по-силно от това на А. 
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Фиг. 11. Eфект на различни концентрации атразин върху светкавичните кислородни 

добиви (Y) на имобилизирани тилакоидни мембрани съхранявани за различни периоди 

от време след адсорбцията върху нитроцелулозен филтър (■) 5 дни, (▲) 10 дни, () 15 

дни, (♦) 20 дни. 100% отговаря на съответните нетретирани тилакоидни мембрани. 

 

За сравнение на чувствителността на параметрите на кислородното 

отделяне към атразин в зависимост от дните след имобилизация, както и 

влиянието на адсорбция върху филтрите, се изчислява параметъра RS50. 

Стойностите на RS50 са дадени в Таблица 2. Данните показват по-добра 

чувствителност към атразин при използване на скоростен полярографски 

електрод в сравнение с предишни изследвани, при които при измерване на 

кислородното отделяне се използва Кларков електрод и определянето е в 

присъствие на външен акцептор (Cocquempot et al., 1981; Vladkova et al., 

2009). 
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Фиг. 12. Eфект на различни концентрации атразин върху кислородното тоделяне при 

непрекъснато осветяване (А) на тилакоидни мембрани съхранявани за различни 

периоди от време след адсорбцията върху нитроцелулозен филтър (■) 5 дни, (▲) 10 

дни, () 15 дни, (♦) 20 дни. 100% отговаря на съответните нетретирани тилакоидни 

мембрани. 

 

Таблица 2. Стойностите на RS50 за светкавичните кислородни добиви (Y3) на 

имобилизирани тилакоидни мембрани и имобилизирани тилакоидни мембрани, които 

са адсорбирани върху филтър в зависимост от времето след имобилизация. RS50 е 

хербицид концентрация, която води до 50% намаление на стойността на Y3 преди 

третирането. Различните букви показват статистически достоверните разлики 

между отделните параметри спрямо контролата 

 

Време след 

имобилизацията (дни) 

RS50 (M) 

Имобилизирани в BSA-

GA 

Имобилизирани в BSA-

GA и адсорбирани 

върху нитроцелулозен 

филтър 

5 0.191 ± 0.013a 0.280 ± 0.019a 

10 0.104 ± 0.008b 0.239 ± 0.019b 

15 0.095 ± 0.008b 0.141 ± 0.012c 

20 0.045 ± 0.003c 0.067 ± 0.005d 
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4.1.6. Чувствителност на Chlorella vulgaris към атразин 

4.1.6.1.  Ефект на хербицидите върху PAM хлорофилна флуоресценция 

 

В настоящото изследване, за да характеризират влиянието на 

атразин върху фотосинтетичния апарат на клетки от Chlorella vulgaris, 

бяха използвани следните параметри на РАМ хлорофилната 

флуоресценция: отношението Fv/Fо, което характеризира отношение на 

квантовите добиви на фотохимичните и нефотохимични процеси във ФС2 

в тъмнинно адаптирано състояние и отношението Fv/Fm, характеризиращо 

квантовия добив на първичната фотохимия на ФС2 в тъмнинно 

адаптирано състояние. Анализът на флуоресцентните сигнали показва, че 

третирането с атразин и DCMU влияе върху минималния (Fo) и 

максимален (Fm) флуоресцентен добив в тъмниннно адаптирано 

състояние. Промените във флуоресцентните параметри след третирането 

на клетки от водорасли с атразин, са показани на (Фиг. 13). 

Концентрацията на хербицида влияе по-силно на отношението Fv/Fо, 

отколкото на Fv/Fm. След третиране с 5μM атразин инхибирането на 

първичната фотохимия на ФС2 в (Fv/Fм) е по-малко от 25%, докато 

отношението Fv/Fо намалява почти с 50%. Експерименталните резултати 

показват, че ефектът на DCMU върху изследваните параметри на 

хлорофилната флуоресценция е по-голям от този на атразин (Фиг. 14), 

като по-силно и при този хербицид е повлияно отношението Fv/Fo. 

Стойността на параметъра RS50 (концентрация на хербициди, която води 

до 50% намаление от  първоначалната стойност на съответния параметър) 

за отношението Fv/FO е 4,5 0.36  μM за атразин и 0.61 0.03 μM за DCMU. 

За отношението Fv/Fm не е регистрирано 50% инхибиране до 

концентрация от 5μM и за двата изследвани хербицида. 
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Фиг. 13. Ефект на различни концентрации на атразин върху параметрите на  PAM 

хлорофилната флуоресценция на клетки Chlorella vulgaris. Статистически разлики са 

регистрирани при концентрации на атразин до 0.5 µМ (р <0.05) и над 1µM (р <0.01). 
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Фиг. 14. Ефект на различни концентрации на DCMU на параметрите на PAM 

хлорофилна флуоресценция на клетки Chlorella vulgaris. Статистическа разлики са 

регистрирани при концентрации DCMU до 0.3µM (р <0.05) и над 0.5µM (р <0.01).  
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4.1.6.2.  Ефект на хербицидите върху фотосинтетичното кислородно 

отделяне 

 

Промените във фотохимията на ФС2, предизвикани от действието на 

изследваните хербициди, също така повлияват и кислородното отделяне. 

Установено e, че параметрите на кислородното отделяне, определени с 

помощта на скоростен полярографски електрод, са чувствителни към QB-

свързващи хербициди (глава 4.1.5). 

За оценка на ефектите на хербициди върху клетки от Chlorella 

vulgaris, ние използвахме амплитудата на светкавичния кислороден добив 

след четвъртата светкавица (Y), където е регистриран максимален 

кислороден добив (Фиг. 15) и амплитудата на първоначалното кислородно 

отделяне (A) при непрекъснато осветяване. Добавянето на QB-свързващи 

хербициди води до инхибиране на кислородното отделяне и съответно 

намаляване на стойността на тези параметри  и при двата изследвани 

хербицида (Фиг. 15 и Фиг. 16). 
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Фиг. 15. Кислородно отделяне при въздействие със светкавици на контролни (1) и 

третирани с хербицид клетки на Chlorella vulgaris: (2) 100 nM атразин, (3) 100 nМ 

DCMU. 
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Фиг. 16. Кислородно отделяне  при непрекъснато осветяване на контролни (1) и 

клетки на Chlorella vulgaris третирани с хербицид: 100 nM атразин (2) и 100 nМ 

DCMU(3) 

 

Данните показват, че изследваните хербициди (атразин и DCMU) 

инхибират кислородния добив при непрекъснато осветяване, като 

инхибирането нараства с  увеличаване на концентрацията на хербицида, 

т.е. първоначалното бурно кислородно отделяне намалява. В допълнение 

беше установено, че последващото бавно освобождаване на кислород не се 

наблюдава след третиране  с атразин и DCMU (Фиг. 17).  Тези резултати 

ни дават право да предположим, че взаимодействието на хербициди с 

фотосинтетичния апарат води до намаляване на общото количество на 

функционално активни ФС2 центрове (Фиг. 16). В допълнение данните 

показват инхибирани на кислородното отделяне при въздействие със 

светкавици (Фиг. 17 и Фиг. 18).  Въз основа на получените резултати става 

ясно, атразина както и  DCMU повлияват както бързите така и бавните 

центровете на ФС2. 

За сравнение чувствителността на параметри на кислород отделяне 

на клетките от Chlorella vulgaris  към изследваните хербициди, ние 

изчислихме параметъра RS50 (т.е. концентрацията водеща до 50% 

намаление на А и Y в сравнение с нетретираните клетки). RS50 за 

параметъра А е 300 35 nM за атразин (Фиг. 17), което е 10 пъти по-ниска 

концентрация в сравнение с изолирани тилакоидни мембрани използвайки 

същия метод (виж глава 4.1.5). Инхибираща концентрация на DCMU е по-

ниска от тази на атразин като RS50 на параметър А за DCMU е около 155 

35 nM (Фиг. 18).  Стойности за RS50 са по-малки в сравнение с данните, 

получени от други автори, които използват зелени водорасли за 

регистриране на хербициди (Naessens et al., 2000; Védrine et al., 2003).  
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Концентрацията на атразин, която води до 50% промяна във 

флуоресцентния сигнал, е от 445 nМ (Védrine et al., 2003) до 700 nМ 

(Naessens et al., 2000) при третиране на клетки на зелени водорасли. 

Стойностите за RS50 за параметъра Y са около 127  17 nM при третиране 

с атразин и 60  9 nM при третиране с DCMU (Фиг. 17 и Фиг. 18), което е 

резултат от по-силното инхибиране на светкавичните кислородни добиви в 

сравнение с кислородното отделяне при непрекъснато осветяване при 

третиране на клетки от Chlorella vulgaris с изследваните хербициди. 

За по-детайлно изследване влиянието на изследваните хербициди 

върху фотосинтетичния апарат на Chlorella vulgaris бяха определени 

кинетичните параметри на кислород отделящите реакции използвайки 

модела на Кок (Kok et al., 1970). Стойностите на тези параметри за клетки 

на Chlorella vulgaris нетретирани и третирани със 100 nM от изследваните 

хербициди са дадени в (Таблица 3 ). 
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Фиг. 17. Ефект на различни концентрации атразин върху параметрите на 

кислородното отделяне на клетки Chlorella vulgaris. 
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Фиг. 18. Ефект на различни концентрации DCMU върху параметрите на кислородно 

отделяне на клетки Chlorella vulgaris: Y – кислородното отделяне след четвъртата 

светкавица и А – кислородното отделяне при непрекъснато осветяване. 

 

Данните показват увеличение на ФС2 центровете в S0 състояние 

след третирането с хербициди, което дава право да се предположи, че са 

настъпили промени в кислород отделящия комплекс т.е. на донорната 

страна на ФС2. В новата схема на разширената кинетична версия на 

модела на Кок е включено допълнително SB състояние (Zeinalov, 2010), 

съответстваща на количеството на блокираните ФС2 центрове. Стойности 

за SB и скоростна константа на възбудените Si състояния (KD), са показани 

на (Таблица 3). Параметрите SB и KD са получени чрез използване на 

скоростния кислороден полярографски електрод, като се варира времето 

между отделните светкавици: 1.05s, 0.75s и 0.55s. Светкавичните 

кислородни добиви на нетретирани и клетки третирани със 100nM от 

изследваните хербициди са показани на (Фиг. 19) като се варира интервала 

между светкавиците. 
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Фиг. 19. Светкавични кислородни добиви на клетки от Chlorella vulgaris при вариране 

интервала между светкавиците a) контрола, b) третирана със 100nM DCMU c) 

третирана със 100nM атразин   

 

Във всички изследвани проби след първата и втората светкавица, 

след 5 минути тъмнинно адаптиране, не се наблюдава кислороден добив. 

Независимо от интервала между светкавиците и концентрацията на 

хербициди, максималният добив на кислородно отделяне е получена след 

четвъртата светкавица (Y). Изчисленията въз основа на светкавичните 

кислородни добиви при различни тъмнинни интервали между 

светкавиците показват, че константата KD  (KD е скоростната константа на 

възбудените Si състояния) намалява в клетки, третирани с хербициди, в 

сравнение с тази на контролните клетки (Таблица 3), т.е. QB - свързващите 

хербициди увеличават времето за превъртане на кислород отделящите 

центрове. 

Таблица 3. Параметри от светкавичния кислороден добив за клетки на Chlorella 

vulgaris след третиране с хербициди. So - популациите на ФС2 центрове в S0 

състояние (S1 = 100 - S0). Според разширената версия на модела Кок беше включено 

допълнително състояние (SB) в новата схема, съответстваща на концентрацията на 

блокирани центрове. KD - е константа на възбудените Si състояния. 

Статистическите разлики между контролата и третирани с хербицид са означени 

със звездички (**p<0.5, *p<0.01) 

 

 контрола 100nМ DCMU 100nМ атразин 

So (%) 46±2 63±3** 57±3** 

SB (a.u.) 0.0095±0.0004 0.54±0.02** 0.79±0.05** 

KD (s-1)  3.21±0.21 2.02±0.11* 2.31±0.12* 
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 Въз основа на тези резултати може да се предположи, че по-високата 

чувствителност на клетките на Chlorella vulgaris в сравнение с изолирани 

тилакоидни мембрани от грах (Pisum sativum L.) е резултат от намаляване 

на блокираните кислород отделящи центрове във фотосинтетичния апарат. 

 

4.1.6.3.  Сравнение действието на атразин върху тилакоидни мембрани 

и Chlorella vulgaris 

 

Атразинът е добре известен хербицид, който специфично 

взаимодейства с QB свързващото място на ФС2 с висок афинитет и 

блокира фотосинтетичния електронен транспорт, в резултат на което се 

инхибира фотохимията на ФС2 (Trebst, 1987). Установено беше, че 

кислородното отделяне е по-силно повлияно в сравнение с фотохимията 

на ФС2 (Фиг. 7, Фиг. 8, Фиг. 9 и Фиг. 10). В това изследване е показано, че 

регистрация на кислородното отделяне с Жолио тип електрод е един 

подходящ метод за откриване на QB - свързващи хербициди като атразин. 

Времето за регистрация на кислородното отделяне с помощта на 

скоростния полярографски електрод е около 6 мин. Параметрите на 

кислородното отделяне на тилакоидните мембрани определени с този   

метод са по-чувствителен към атразин в сравнение с широко използваната 

PAM хлорофилна флуоресценция. Методът е и по-чувствителен към 

атразин също и в сравнение с измерванията с класическия Кларков 

електрод (Koblížek et al., 2002; Vladkova et al., 2009). Предлаганата 

имобилизация на тилакоидни мембрани в BSA-GA матрица позволява 

продължително съхранение на мембраните при 4о С и се увеличава 

тяхната чувствителност към атразин. Тези характеристики показват, че 

може да се използват имобилизирани тилакоидни мембрани в BSA-GA 

матрица като биологичен рецептор за дълъг период от време  (около 1 

месец) при разработване на биосензори. В предишната глава (4.1.3) беше 

показана различна чувствителност на параметрите на PAM хлорофилната 

флуоресценция на тилакоидни мембрани към атразин, както и тяхната 

стабилност по време на продължително съхранение.  

За сравнение беше определена константата  KD за свежо изолирани 

тилакоидни мембрани и клетки на Chlorella vulgaris. Стойността на тази 

константа за тилакоидни мембрани е 1.4 s-1, докато при зеленото 

водорасло е 3,21 s-1. Количеството на блокираните центрове SB, за клетки 

Chlorella vulgaris (Таблица 3), е много малък (SB = 0,0095 a.u.) в сравнение 

с това на изолирани тилакоидни мембрани (SB = 1,7 a.u.). 

От кривите на PAM хлорофилната флуоресценция беше определен 

параметъра Vs (Vs = 1- qp = QA
-/QA total), който показва, относителният дял 

на редуцираните QA центрове. Стойностите на този параметър за Chlorella 

vulgaris са по-малки (Vs = 0.17) в сравнение с тези стойности за изолирани 

тилакоидни мембрани (Vs = 0.27) (Dankov et al., 2009). Това още веднъж 
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потвърждава предположението за по-малкото количество на блокираните 

центрове в зеленото водорасло, в сравнение с тилакоидни мембрани 

изолирани от грах (Pisum sativum L.). Експерименталните разултати 

показват, че третирането с хербициди (100 nM атразин или 100 nM DCMU) 

води до 60-80 пъти нарастване на SB (Таблица 3). Въз основа на тези 

резултати може да се предположи, че по-високата чувствителност на 

клетките на Chlorella vulgaris в сравнение с изолирани тилакоидни 

мембрани от грах (Pisum sativum L.) е резултат от намаляване на 

блокираните кислород отделящи центрове във фотосинтетичния апарат. 

4.2. Чувствителност на фотосинтетичния апарат към действието на 

медни йони 

 

4.2.1. Ефект на медните йони върху изолирани тилакоидни 

мембрани 

Чувствителността на изолирани тилакоидни мембрани от грах 

(Pisum sativum L.) към медни йони беше оценено по влиянието на CuSO4 

върху  фотосинтетичното кислородно отделяне и РАМ хлорофилната 

флуоресценция. 

4.2.1.1. Влияние върху фотосинтетичното кислородно отделяне 

Третирането на тилакоидни мембрани с CuSO4 води до инхибиране 

кислородното отделяне при непрекъснато осветяване (Фиг. 20 и Фиг. 21) и 

кислородно отделяне при въздействие със светкавици (Фиг. 22 и Фиг. 23). 

Експерименталните резултати показват намаление на амплитудата на 

първоначалното кислородно отделяне (A) и светкавичните кислородни 

добиви (Y) с увеличаване на концентрацията на медните йони. В 

допълнение даните разкриват и промяна на хода на кривата на кислиродно 

отделяне след третиране с CuSO4 (Фиг. 20 и Фиг. 22) . 
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Фиг. 20.  Кислородното отделяне при непрекъснато осветяване на контролни 

тилакоидни мембрани (1) и третирани с 300 μМ CuSO4 (2). 
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Фиг. 21.  Ефект на CuSO4 върху кислородното отделяне при непрекъснато 

осветяване. Стойностите на А (амплитудата на първоначалното кислородно 

отделяне) са представени като процент от контролата (нетретирани тилакоидни 

мемерани). 
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Фиг. 22. Светкавичните кислородни добиви на контролни тилакоидни мембрани (1) и 

третирани с 300 μМ CuSO4 (2). 
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Фиг. 23.  Ефект на CuSO4 върху светкавичните кислородни добиви. Стойностите на Y 

(кислородния добив след третата светкавица) са представени като процент от 

контролата (нетретирани тилакоидни мембрани). 

 

За да се оцени чувствителността на изследваните параметри при 

третиране с медни йони бяха сравнени техните RS50 стойности. 

Стойностите RS50 за Y и А са съответно 84 μМ и 125 μМ, което показва 

по-висока чувствителност на светкавичните кислородни добиви към 

медните йони в сравнение с кислородното отделяне при непрекъснато 

осветяване. При най-високата изследвана концентрация на медни йони 

(300 μМ CuSO4), Y и A намаляват съответно с около 86% и 80% (Фиг. 21 и 

Фиг. 23). По-силното повлияване на светкавичните кислородни добиви в 

сравнение с кислородното отделяне при непрекъснато осветяване след 

третиране на мембраните с CuSO4 (Фиг. 21 и Фиг. 23) показва 

преобладаващо инхибиране на ФС2 центрове (бързите центрове 

разположени в граналните участъци). 

4.2.1.2.  Влияние върху PAM хлорофилната флуоресценция 

При третирането на тилакоидни мембрани с CuSO4 се наблюдава 

силно инхибиране първичната фотохимия на ФС2 (Fv/Fm) в резултат 

намаляване на отношението на фотохимичните към нефотохимичните 

процеси (Fv/Fo). Промените и в двата параметъра са до 100 µМ CuSO4 .  В 

интервала от  100 µМ до 300 µМ ефектът върху изследваните параметри е 

почти непроменен. 
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Фиг. 24. Ефект на CuSO4 върху първичната фотохимия на ФС2 (Fv/Fm)  

Стойностите са представени като процент от контролата (нетретирани 

тилакоидни мембрани). 
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Фиг. 25. Ефект на CuSO4 върху отношението на фотохимичните към 

нефотохимичните процеси (Fv/Fo)  Стойностите са представени като процент от 

контролата (нетретирани тилакоидни мембрани). 

 

Получените резултати показват, че по-слабо е повлияна първичвата 

фотохимия на ФС2 (Fv/Fm) в сравнение с отношението на фотохимичните 
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към нефотохимичните процеси (Fv/Fo). Стойността на RS50 за Fv/Fm е 52 

µМ , докато за  Fv/Fo е 31.3 µМ CuSO4 ( Таблица 4.).  

Въз основа на получените резултати става ясно, че хлорофилна 

флуоресценция е по-силно повлияна в сравнение с кислородното отделяне 

на тилакоидни мембрани при третиране с CuSO4 ( Таблица 4.). 

Таблица 4. Влияние на CuSO4 върху параметрите на РАМ хлорофилната 

флуоресценция (Fv/Fo и Fv/Fm) и кислородното отделяне (А и Y) на тилакоидни 

мембрани. RS50 – концентрацията, при която имаме 50% промяна в стойността на 

изследвания параметър. Различните букви показват статистически значимите 

разлики между стойностите на RS50 за различните параметри. 

 

Параметри 

 

RS50 

(M CuSO4) 

Fv/Fo  31.3 ± 1.5d 

Fv/Fm 52.0 ± 1.8c 

Y 84.0 ± 2.6b 

A 125.0 ±  3.7a 

 

4.2.1.3.  Влияние на медните йони върху зеленото водорасло Chlorella 

vulgaris 

 

 Изследвани са промените във фотосинтетичния апарат на зеленото 

водорасло Chlorella vulgaris при третиране с CuSO4, с помощта на РАМ 

хлорофилна флуоресценция и скоростен полярографски кислороден 

електрод (Жолио тип). 
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Фиг. 26. Ефект на различни концентрации медни йони върху PAM флуоресцентните 

параметри на клетки Chlorella vulgaris. 
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Фиг. 27. Влиянието на CuSO4 върху кислородното отделяне при клетки Chlorella 

vulgaris върху кислородното отделяне при непрекъснато осветяване (А) и 

светкавичните кислородни добиви  (Y). 

 

Експерименталните резултати показват, че третирането на Chlorella 

vulgaris с CuSO4  много по-слабо влияе върху ФС2 фотохимията в 

тъмнинно адаптирано състояние (Fv/Fm) в сравнение с отношението на 

фотохимичните към нефотохимичните процеси (Fv/Fo) (Фиг. 26). Промени 

в отношението Fv/Fm са установени при най-високата изследвана 

концентрация  (0.5 mM). При концентрации по-ниски от 0.5mM CuSO4 

промените и в двата параметъра Fv/Fm и Fv/Fo са незначителни. В 

изследвания концентрационен интервал не се наблюдава 50% намаление 

на изследваните параметри. 

Третирането с CuSO4 води също така и до инхибиране на 

кислородното отделяне като по-силно са повлияни светкавичните 

кислородни добиви в сравнение с кислородното отделяне при 

непрекъснато осветяване (Фиг. 27). Степента на инхибиране на 

кислородното отделяне нараства с увеличаване на концентрацията на 

медните йони като значителни промени се наблюдават при концентрации 

по-високи от 0.2 mM CuSO4. В изследвания концентрационен интервал не 

се наблюдава 50% инхибиране на кислородното отделяне при 

непрекъснато осветяване (А), докато стойноститe на RS50 за Y  е 445 μМ ( 

Таблица 5.). 
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Таблица 5. Влияние на CuSO4 върху параметрите на РАМ хлорофилната 

флуоресценция (Fv/Fo и Fv/Fm) и кислородното отделяне (А и Y) на Chlorella vulgaris. 

RS50 – концентрацията на тежкия метал, при която имаме 50% промяна в 

стойността на изследвания параметър. 

 

Параметри 

 

RS50 

(M CuSO4) 

Fv/Fo >500 

Fv/Fm >500 

Y 445 

A >500 

 

Получените експериментални резултати ясно показват по-голямата 

чувствителност на светкавичните кислородни добиви в сравнение с 

хлорофилната флуоресценция.    В заключение това изследване показва, че 

влиянието на тежки метали на ФС2 фотохимията и фотосинтетичния 

кислороден добив могат да бъдат използвани за оценка на биологичното 

въздействие на тежки метали на водните екосистеми.  

4.2.1.4.  Сравнение действието на медните йони върху тилакоидни 

мембрани и Chlorella vulgaris 

 

Малки количества от медни йони са кофактори на белтъци включени 

в електронно-транспортната верига, а също така стабилизират и 

липидното обкръжение около електронните преносители на ФС2 (Ayala et 

al., 1992; Droppa et al., 1987), докато големи количества от тези йони са 

силно токсични за растенията и водораслите, повлиявайки техния растеж, 

развитие и фотосинтетични процеси (Prasad, 2004). Предполага се, че 

местата на действие на медните йони се определят от тяхната 

концентрация (Burda et al., 2003). При ниски концентрации на медните 

йони е установено обратимо инхибиране на окислението на Tyrz, докато 

високи концентрации повреждат както донорната така и акцепторната 

страна на ФС2 (Arellano et al., 1995; Baron et al., 1995; Boucher and 

Carpentier, 1999; Renger et al., 1993; Rouillon et al., 2006). Установено е, че 

при по-големи количества медните йони действат на първичния и 

вторичния хинонов акцептор (Jegerschöld et al., 1995; Mohanty et al., 1989). 

С тези заключения може да се обясни и влиянието на CuSO4 върху 

кислородното отделяне и хлорофилната флуоресценция върху 

фотосинтетичния апарат на висши растения и Chlorella vulgaris (Таблица 

6). 
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Третирането с Cu на тилакоидни мембрани повлиява S0-S1 

разпределението на тъмно (Таблица 6). Добре известно е, че активното 

място в кислород отделящия комплекс включва 4Mn атома, катализиращи 

хидролизата на водата на донорната страна на ФС2 (Nugent et al., 2001). 

Междинните редокс състояния на ФС2 са от S0 до S4. Тъмнинните 

състояния S0 и S1 са стабилни, докато S2 и S3 преминават в S1 след няколко 

минути. Установено беше, че  ФС2 центровете в S0 състояние се увеличи 

от 26% при нетретирани мембрани на 45%  при мембрани третирани с 300 

μМ CuSO4.  

Тези експериментални резултати ни дават право да предположим, че 

при третиране с Cu настъпва модификация в кислород отделящата 

система, което е в съгласие с по-ранни изследвания показващи пряко 

взаимодействие на Cu йони с  Mn клъстери (Šeršeň et al., 1997) или замяна 

на Mn от КОС от тежки метали.  

В допълнение експерименталните резултати показват по-силно 

влияние на изследваните концентрации медни йони върху изолираните 

тилакоидни мембрани от грах  (Pisum sativum L.) в сравнение с 

фотосинтеичния апарат на зеленото водорасло Chlorella vulgaris (Таблица 

6). 

 

Таблица 6. Кинетичните параметрите на кислородното отделяне за тилакоидни 

мембрани и клетки Chlorella vulgaris  за контролни и третирани с 300µM CuSO4. S0 - 

центровете в основно състояние, SB - блокираните центрове, α - загуби и  β - двойни 

попадения, КD е константата на превъртане на Si състоянията. Статистически 

значимите разлики са отбелязани съсзвездички (**p<0.5, *p<0.01) 

 

Параметри ТМ Chlorella vulgaris 

 контрола третирани контрола третирани 

S0 264 453** 835 864 

КD 3.140.23 3.930.24* 2.840.17 3.080.25 

SB 0.8430.059 2.0160.141**  0.0820.003 0.0800.003 

 17.210.54 24.711.21** 362 382 

 5.670.96 15.440.71** 12.00.5 13.00.6 

 

Тези резултати показват, че параметрите на кислородното отделяне 

на изолирани тилакоидни мембрани, определени с помощта на скоростен 

кислороден полярографски електрод и изследваните параметри на PAM 

хлорофилната флуоресценция показва висока чувствителност за откриване 

на медни йони, което ги прави подходящи при разработване на 

биосензори. Експерименталните резултати показват също така, че 

клетките на Chlorella vulgaris не са подходящи за биорецептор за 

регистриране на тежки метали поради по-слабата си чувствителност към 

тези йони.  
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5. Заключение 
 

В настоящия дисертационен труд е оценена чувствителността на 

зеленото водорасло Chlorella vulgaris и тилакоидни мембрани от висши 

растения (Pisum sativum L.) към действието на QB - свързващи хербициди 

(атразин и DCMU) и медни йони. Установено е, че фотосинтетичното 

кислородно отделяне при Chlorella vulgaris е по-чувствително към 

действието на атразин и DCMU в сравнение с този процес при висши 

растения (Pisum sativum L.). По-голямата степен на инхибиране на 

кислородното отделяне при зеленото водорасло вероятно е резултат от 

нарастване на константата на възбудените Si състояния. Това определя 

клетките на Chlorella vulgaris като по-подходящ биорецептор при 

разработване на биосензори на базата на фотосинтетични мембрани за 

регистрация на QB - свързващи хербициди, използвайки скоростен 

полярографски електрод.  

 Експерименталните резултати за влиянието на медните йони върху 

клетки от Chlorella vulgaris и тилакоидни мембрани от висши растения 

показаха по-силно влияние на тези йони върху параметрите на 

кислородното отделяне в сравнение с тези на РАМ хлорофилната 

флуоресценция като по-силно са повлияни светкавичните кислородни 

добиви. В допълнение данните също така показват, че чувствителността на 

РАМ хлорофилната флуоресценция е по-голяма в сравнение с 

кислородното отделяне, определено с помощта на скоростен 

полярографски електрод, при изследване на тилакоидни мембрани от 

висши растения (грах) в сравнение с клетките на Chlorella vulgaris 

 (Таблица 5). 

По-силното влияние на медните йони върху фотосинтетичния апарат 

на висши растения в сравнение със зеленото водорасло Chlorella vulgaris 

определя тилакоидните мембрани като по-подходящ биорецептор за 

регистрация на тежки метали. 

 На  базата на получените експерименталните резултати  в този 

дисертационен труд е предложен скоростния полярографски електрод 

(Жолио тип) за определяне на кислородното отделяне от фотосинтетичния 

апарат като бърз, чувствителен и лесен метод за регистрация на QB - 

свързващи хербициди. Времето за провеждане на изследването с този 

електрод е около 6 минути. Този метод е по-чувствителен  в сравнение с 

широко използваната РАМ хлорофилна флуоресценция (Фиг. 7, Фиг. 8, 

Фиг. 9, Фиг. 10) и в сравнение с измерванията с класическия Кларк 

електрод (Koblížek et al., 2002; Vladkova et al., 2009).  
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Таблица 7. Сравнение на литературни данни и резултатите получени от нашите 

измервания за третиране на (тилакоидни мембрани) ТМ и клетки Chlorella vulgaris с 

атразин. 

 

Метод на измерване RS50 

Чувствителен 

елемент 

(биорецептор) 

Автори 

Оптически биосензор чрез 

детектиране на 

флуоресцентен сигнал 

0.700 µM Chlorella vulgaris 
(Naessens et al. 

2000)  

Електрохимичен 

биосензор 
0.500 µM ТМ спанак 

(Bettazzi et al. 

2007)  

Оптически биосензор 0.445 µM Chlorella vulgaris 
(Védrine et al. 

2003)  

Електрохимичен 

биосензор 
0.300 µM ТМ грах 

(Koblizek et al. 

1998)  

Параметри на кислородното отделяне 

A (непрекъснато 

осветяване) 
0.300 µM 

Chlorella vulgaris 

Резултати от 

дисертационния 

труд 

Y (светкавичен 

кислороден добив) 
0.127 µM 

A (непрекъснато 

осветяване) 
0.670 µM 

ТМ грах 
Y (светкавичен 

кислороден добив) 
0.480 µM 

 

Получените от нас стойности на RS50, за тилакоидни мембрани и 

Chlorella vulgaris при третиране с атразин бяха сравнени с тези на други 

автори и представени на Таблица 7.  Данните показват, че получените от 

нас стойности за RS50, за параметрите на кислородното отделяне 

определени с помощта на скоростен полярографски електрод, при 

Chlorella vulgaris са значително по-ниски в сравнение с тези известни в 

литературата, докато при тилакоидни мембрани са подобни на тези 

получени от другите автори. 

Предложената модификация при имобилизация на тилакоидните 

мембрани в BSA-GA матрица, увеличава тяхната чувствителност и дава 

възможност за използване на тилакоидните мембрани като биорецептор за 

продължителен период от време (около 1 месец). 

Бъдещите изследвания ще бъдат насочени към имобилизация и 

стабилизация на клетките на зеленото водорасло Chlorella vulgaris за 

неговото по-успешно приложение при разработването на биосензори. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651399919048?via=ihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147651399919048?via=ihub
https://www.researchgate.net/publication/51380845_One-shot_screen-printed_thylakoid_membrane-based_biosensor_for_the_detection_of_photosynthetic_inhibitors_in_discrete_samples
https://www.researchgate.net/publication/51380845_One-shot_screen-printed_thylakoid_membrane-based_biosensor_for_the_detection_of_photosynthetic_inhibitors_in_discrete_samples
https://www.researchgate.net/publication/10885416_Optical_whole-cell_biosensor_using_Chlorella_vulgaris_designed_for_monitoring_herbicides
https://www.researchgate.net/publication/10885416_Optical_whole-cell_biosensor_using_Chlorella_vulgaris_designed_for_monitoring_herbicides
https://www.researchgate.net/publication/13190690_A_sensitive_Photosystem_II-based_biosensor_for_detection_of_a_class_of_herbicides
https://www.researchgate.net/publication/13190690_A_sensitive_Photosystem_II-based_biosensor_for_detection_of_a_class_of_herbicides
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6. Изводи 

1. Сравнявайки ефектите на QB - свързващи хербициди и тежки 

метали върху фотосинтетичния апарат, проследени чрез 

параметрите на РАМ хлорофилната флуоресценция и 

фотосинтетичното кислородно отделяне (измерено с помощта на 

скоростен полярографски електрод) беше установено, че 

параметрите на кислородното отделяне са по-чувствителни към 

действието на тези замърсители. 

2. Установено е, че РАМ параметрите характеризиращи 

фотохимичните процеси и параметрите на кислородното отделяне 

имат сходна чувствителност към медни йони при зеленото 

водорасло Chlorella vulgaris, докато при тилакоидните мембрани 

хлорофилната флуоресценция е по-силно повлияна от 

кислиродното отделяне при третиране с тези йони. 

3. Имайки предвид дългия период на съхранение на 

имобилизираните тилакоидни мембрани (BSA-GA матрица), които 

са адсорбирани върху нитроцелулозен филтър, както и 

увеличената им чувствителност към атразин може да се твърди, че 

тази система е подходяща за използване като биорецептор.  

4. Установено е, че параметрите на кислородния добив  на клетките 

Chlorella vulgaris, определени със скоростен полярографски 

кислороден електрод, са силно чувствителни към QB-свързващи 

хербициди. Високата чувствителност на фотосинтетичния апарат 

на зеленото водорасло Chlorella vulgaris го определя като 

подходящ биорецептор при разработване на биосензори за 

регистрация на хербициди. 

5. По-високата чувствителност към хербициди на фотосинтетичния 

апарат на зеленото водорасло Chlorella vulgaris в сравнение с 

тилакоидни мембрани от висши растения може да бъде резултат 

от намаляването на броя на блокирани ФС2 центрове и 

намаляване на скоростната константа на възбудените Si 

състояние, т.е. намаляване на времето за превъртане на кислород 

отделящите центрове във водорасли. 

6. Медните йони имат по-силно влияние върху фотосинтетичния 

апарат на висши растения в сравнение със зеленото водорасло 

Chlorella vulgaris, което определя тилакоидните мембрани като 

по-подходящ биорецептор за регистрация на тежки метали. 

7. Справка за научните приноси 

1. Предложена е модификация на метода за имобилизация на 

тилакоидни мембрани в BSA-GA матрица, която позволява по-

продължително запазване на активността на мембраните и 
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увеличава тяхната чувствителност, което ги определя като 

подходящ биорецептор при разработване на биосензори. 

2. За първи път е показано, че параметрите на кислородното 

отделяне, определени със скоростен полярографски електрод 

(Жолио тип), са по-чувствителни към действието на QB - 

свързващи хербициди, в сравнение с тези на широко използвания 

метод на РАМ хлорофилната флуоресценция. 

3. Представени са експериментални доказателства показващи, че 

зеленото водорасло Chlorella vulgaris е по-подходящ биорецептор 

за регистрация на QB-свързващи хербициди при разработване на 

биосензори, в сравнение с тилакоидните мембрани. 

4. Представени са експериментални доказателства показващи, че 

тилакоидните мембрани са по-подходящ биорецептор за 

регистрация на тежки метали при разработване на биосензори в 

сравнение с зеленото водорасло Chlorella vulgaris. 
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