
FOTOSYNTÉZA
(z gréc. fós = svetlo,
synthesis = viazanie)

Biochemický proces, v ktorom sa energia žiarenia 
premieňa na energiu chemických väzieb. 







Fotosyntéza??? A načo...??





História fotosyntézy
Jan Baptist van Helmont (1579 – 1644) flámsky chemik, fyziológ a fyzik. Považuje sa za 
zakladateľa odvetvia chémie, ktoré sa zaoberá štúdiom fyzikálnych vlastností a 
chemických reakcií plynov.



Joseph Priestley (1733 – 1804) bol anglický filozof a
chemik. V chémii sa preslávil ako objaviteľ oxidu
uhličitého a spoluobjaviteľ kyslíka. Zistil, že rastliny
„napravujú“ vzduch poškodený dýchaním či horením.



Inšpirovaný Priestleyeho pokusmi roku 1779 holandský lekár Ján Ingen-
Housz dokázal, že rastliny „čistia“ vzduch, iba pokiaľ sa svieti na ich
zelené časti.

Ingen-Housz (1730 – 1799): holandský fyziológ, botanik a 
fyzik.  Bol lekárom kráľovnej Márie Terézie. Je známy 
predovšetkým vďaka svojmu zisteniu, že svetlo
ovplyvňuje dýchanie rastlín, čo bolo jedným z 
dôležitých krokov k objavu fotosyntézy. Zistil, že v 
prítomnosti svetla zelené časti rastlín vytvárajú 
bublinky vzduchu, zatiaľ čo v tme tento proces ustáva. 
Identifikoval tento plyn ako kyslík.  Taktiež zistil, že v 
tme produkujú rastliny oxid uhličitý.
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Aký výkon podávajú suchozemské 
rastliny?

• 10 % fixácie CO2, produkcie O2 a glukózy  



Čo zachraňuje svetovú produkciu 
asimilátov a O2?

• zelené riasy svetových morí a oceánov (90 %)



12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

• ročná fixácia uhlíka: 17,4×1010ton

• ročné uvoľnenie kyslíka: 5×1010 ton

Svetelná fáza – primárne fotosyntetické procesy
• absorpcia a premena svetelnej energie na energiu chemickej 
väzby

Tmavá fáza – sekundárne fotosyntetické procesy
• fixácia uhlíka a premena anorganického uhlíka (CO2) na 
organický (sacharidy)



Fotosyntéza v kocke





Energia žiarenia:

slnečné žiarenie, elektrické zdroje

vlnová dĺžka: 400 – 700 nm je FOTOSYNTETICKY AKTÍVNA RADIÁCIA 
(FAR)

 oblasť spektra, v ktorej absorbujú asimilačné pigmenty

 360 – 760 nm oblasť „svetla“, ktoré vníma ľudské oko



LISTY          CHLOROPLASTY         FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY

Fotosyntetické štruktúry



CHLOROPLASTY

najmenšie štruktúrne a funkčné jednotky schopné i po izolácii 
absorbovať žiarenie, fixovať CO2 a zabudovávať uhlík do 

sacharidov

vonkajšia obalová membrána

vnútorná obalová membrána

stróma

tylakoidy grán

tylakoidy strómy



FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY

• chlorofyly, fykobilíny a karotenoidy



CHLOROFYLY
Základom ich štruktúry sú porfyríny, čo sú tetrapyroly navzájom spojené 

metínovými mostíkmi (-CH=) s komplexne viazaným Mg2+. Na 7. atóme uhlíka je 
naviazaný lipofilný fytol. 





FOTOSYNTETICKÉ PIGMENTY

• chlorofyly, fykobilíny a   karotenoidy

Doplnkové (akcesorické) pigmenty siníc (Cyanophyta), červených rias 
(Rhodophyta) a kryptomonád (Cryptophyta).

Podľa bielkovinovej zložky, na ktorú sa pevne viažu, rozlišujeme 
fykoerytríny a fykocyaníny. 

Izoprenoidy so 40 C, a to buď karotény (uhľovodíky) alebo ich kyslíkaté deriváty 
(xyntofyly).  Sú tiež čiastočne viazané na bielkoviny. Sú doplnkové pigmenty 

chrániace fotosystémy pred fotodeštrukciou. 



• Ochranný mechanizmus proti nadmernému ožiareniu

• Vzájomné premeny violaxantínu, anteraxantínu a zeaxantínu

• Komplex procesov prebiehajúci v membránach tylakoidov, 
predovšetkým vo svetlozberných komplexoch PSI a PSII

Xantofylový cyklus



Xantofylový cyklus
 transmembránový cyklus zahŕňajúci de-epoxidáciu violaxantínu na

anteraxantín a zeaxantín (violaxantín de-epoxidáza VDE) na strane
lumenu tylakoidov

a

 epoxidáciu zeaxantín epoxidázou (ZE) na strane strómy



Lokalizácia fotosyntetických pigmentov

• výlučne v biologických membránach

• obalové membrány chloroplastov – karotenoidy (najmä 
violaxantín), b-karotén v tylakoidoch

• v tylakoidných membránach - chlorofyly



 iba chlorofyl a (reakčné centrum) sa priamo podieľa na premene
energie vo fotosyntéze, ostatné sú akcesorické pigmenty

 anténny systém (svetlozberné komplexy LHC) – väčšina molekúl
chlorofylov a ostatných akcesorických pigmentov:

zachytenie kvanta žiarenia a následný prevod excitačnej energie do
reakčného centra chl a





Biofyzika a biochémia fotosyntézy
1) Molekula pigmentu LHC absorbuje fotón            prechod zo základného stavu 

do excitovaného

2) Prenos excitačnej energie medzi 

molekulami antény až do RC

základný stav           absorbcia fotónu excitovaný stav

Absorbcia
svetelného 

kvanta

Návrat späť do základného stavu          uvoľnenie En vo forme TEPLA alebo ako 
FLUORESCENČNÉ SVETLO, alebo sa využije NA FOTOCHEMICKÉ PROCESY. 



FLUORESCENCIA

• fluorescencia chlorofylu je červená



3) Separácia elektrického náboja po predaní energie molekule chl a v 
reakčnom centre

4) Primárny akceptor elektrónov sa redukuje, chlorofyl je po odovzdaní e-

oxidovaný

5) Redukcia oxidovaného chlorofylu elektrónom z vhodného donoru



Fotosystémy
4 supramolekulárne komplexy nachádzajúce sa v membránach 

tylakoidov chloroplastov:

1) Fotosystém ll (PS II) 3) Fotosystém l (PS l)

2) Cytochróm b6/f 4) ATP-syntáza



 PS ll aj PS l obsahujú komplex jadra (core compex)  

a svetlozberný systém (LHCII a LHCI)

 oba obsahujú súbor molekúl chlorofylov a 

karotenoidov (antény) prevádzajúce excitačnú En

do reakčného centra – chlorofylu a



Fotosystém ll



Fotosystém ll (PS II)

Komplex integrálnych bielkovín v tylakoidnej membráne:

 proteíny nesúce pigment reakčného centra P680 (chl a)

 feofytín (Phaeo) – primárny akceptor e-

 Fe na bielkovinách D1 a D2

 plastochinón QA viazaný na bielkovine D2

 plastochinón QB viazaný na bielkovine D1

mangánový komplex rozkladajúci H2O (Hillova reakcia) 



1. Prenos excitačnej En: z antén do reakčného centra na Chl
a (P680).

2. Separácia náboja: e- sa predáva z chl a na feofytín
(primárny akceptor), Fe na bielkovinách D1 a D2 proteín
až na plastochinón QA na D2 bielkovine.

3. Rozklad vody za uvoľnenia O2 (oxygénová fotosyntéza).

4. Oxidovaný P680 sa redukuje elektrónom uvoľneným z
molekuly H2O.

5. Plastochinón je funkčne spojený s cytochrómom b6/f,
ktorý prenáša e- z PSll na PSl.



PS II využíva energiu žiarenia na oxidácu dvoch molekúl
vody na jednu molekulu molekulárneho kyslíka. Štyri
elektróny z molekuly vody sa prenášajú v
elektróntransportnom reťazci cez plastochinón na
cytochróm b/f komplex a redukujú 2NADP+ na 2NADPH.

Protónový gradient, ktorý vzniká prenosom e-

(protónmotívna sila) sa využíva na syntézu ATP.



Fotosystém l (PS l)

• reakčné centrum P700 (chl a 700 nm),

• LHC získava e- pre svoje RC z cytochrómového

komplexu b6/f = prenos cez feredoxín a 

redukcia NADP+ na NADPH+H+.







Cyklický a necyklický transport 
elektrónov

1. Cyklický transport:

– len za účasti PS I

– zahŕňa cyklickú fotofosforyláciu
Prebieha za účasti len PSI, kedy po separácii elektrického náboja sa elektróny cez

plastocyanín a cytochróm b6/f vracajú späť do reakčného centra PS I. 

• zahŕňa iba vytvorenie protónového gradientu

syntéza ATP





2. necyklický transport :

- e- uvoľnené z fotolýzy H2O (Hillova reakcia) sa prenášajú 

cez PS II aj PS I až na NADP+,

- syntetizuje sa ATP aj redukčné ekvivalenty  NADPH + H+,

- Hillova reakcia: enzým viazaný na PS II, ktorý na svoju 

aktiváciu potrebuje En žiarenia, rozkladá vodu:

2 H2O            4H+ + 4e- + O2



• tzv. chemiosmotická teória (Mitchell, NB r. 1978)

• membrána tylakoidu je pre H+ nepriepustná

• hlavným zdrojom H+ vo vnútri tylakoidov je fotolýza vody:

• 2H2O          4H+ + 4e- + O2

• vytvorený protónový gradient (protónmotorická sila) sa využíva na 
syntézu ATP

ATP syntáza



Ako sa vytvára protónový gradient?

1. Fotolýza vody (Hillova reakcia)

2. K redukcii plastochinónu sú potrebné nielen dva
elektróny, ale tiež dva vodíkové ióny, ktoré sú
preberané z vonkajšej strany membrány (zo strómy),
a pri ďalších redoxných zmenách (hydrochinónu na
chinón) sa v membráne uvoľňujú na jej opačnej
strane, teda do lumenu tylakoidu.







PRIMÁRNE PROCESY FOTOSYNTÉZY 

• Prebiehajú na svetle (svetelná fáza)

• Výsledkom je produkcia ATP, NAD(P)H + H+

• Z Hillovej reakcie sa uvoľňuje O2



Dokážu rastliny vyrobiť jedlo?

Ako by vyzeral život na Zemi bez 
zelených rastlín?



FOTOAUTOTROFNÉ 
ORGANIZMY

HETEROTROFNÉ 
ORGANIZMY



• Slovník cudzích slov:

fotosyntéza

• biochemický proces premeny anorganickej 
látky v rastlinách na organickú pôsobením 
svetelnej energie

12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O



Sekundárne procesy fotosyntézy

• od svetla nezávislé 

• prebiehajú v stróme chloroplastov

• spojené sú s fixáciou CO2

• využívajú produkty primárnych procesov, a to 
ATP a NADPH+H+



Tmavé (chemosyntetické) štádium 
fotosyntézy:

• Zahŕňa reakcie, v ktorých na úkor chemickej
energie produktov svetelného štádia (NADPH,
ATP) sa syntetizujú rozličné organické látky
(sacharidy, organické kyseliny, tuky, bielkoviny
a pod.).



CESTY FIXÁCIE CO2

1. RASTLINY S C3 METABOLIZMOM

2. RASTLINY S C4 METABOLIZMOM

3. CAM RASTLINY



C3 RASTLINY

• väčšina rastlín mierneho pásma a niektoré tropické druhy (ryža 

siata, sója) a väčšina drevín

• cesta fixácie CO2 = Calvinov – Bensonov cyklus (NB 1961)

• výsledkom je vznik hexózy (glukózy a fruktózy) a obnova 

akceptora CO2 ribulóza-1,5-bisfosfátu (RuBP)



Calvinov - Bensonov
cyklus (stróma chloroplastu)

1. KArboxylačná fáza    

2. REdukčná fáza 

3. REgeneračná fáza

C3 RASTLINY



3. REgeneračná fáza

1. KArboxylačná fáza    

2. REdukčná fáza 



1. Karboxylačná fáza:
• CO2 na ribulóza-1,5-bisfosfát (RuBP) = ribulóza-1,5-bisfosfát karboxyláza
• hydrolýza na 2 C3 = 3-fosfoglycerát

2. Redukčná fáza:
• 3-fosfoglycerát sa fosforyluje a redukuje NADPH+H+ na glycerladehyd-3-fosfát

• 1/6 molekúl 3PG sa kondenzuje na glukózu
• 5/6 molekúl 3PG vstupuje do ďalšej fázy

3. Regeneračná fáza
• z glyceraldehyd-5-fosfátu v reťazci reakcií regeneruje RuBP



Enzým Rubisco

• Ribulóza-1,5-bisfosfátkarboxyláza/oxygenáza

fotosyntéza                  fotorespirácia



• kukurica siata, cukrová trstina, proso siate, trávy, buriny

• Kranz anatómia listu (parenchymatické pošvy CZ)

• chloroplastový dimorfizmus

C4 RASTLINY



• v chloroplastoch pošiev CZ absentuje fotolýza vody

• veľmi nízka (alebo absentuje) fotorespirácia

• cyklus fixácie CO2 = Hatchov - Slackov cyklus: 
priestorové oddelenie fixácie CO2 a jeho redukcie na 
glukózu



1. KArboxylácia - fixácia CO2 – v stróme chloroplastov 
mezofylových buniek; primárny akceptor je 
fosfoenolpyruvát (PEP) (PEP-karboxyláza), vzniká C4 
kyselina oxaloctová,

2. REdukcia oxalacetátu na malát alebo aspartát –
transport do bb. pošiev CZ,

3. DEkarboxylácia malátu – uvoľní sa CO2 a vzniká 
pyruvát alebo alanín (transport späť do mezofylu – tu 

sa pomocou ATP fosforyluje na PEP - REgenerácia),

4. V bunkách pošiev CZ CO2 z dekarboxylácie malátu
vstupuje do Calvinovho cyklu.







CAM rastliny
• tučnolisté (Crassulaceae) + sukulentné

druhy čeľadí Cactaceae, Agavaceae, 
Euphorbiaceae a i.

• Je to variant C4 rastlín s nielen 
priestorovou, ale aj časovou 
kompartmentáciou procesov fixácie CO2



Rastliny arídnych stanovíšť s vysokými hodnotami teploty a žiarenia 
počas dňa = aby zabránili stratám vody transpiráciou,           

privierajú cez deň prieduchy.

NOC:
• CO2 prijímajú v noci a v cytoplazme ho pomocou PEP karboxylázy viažu na PEP = 

vzniká kys. oxáloctová, ktorá sa redukuje pomocou NADPH+H+ na malát, ten sa 
zhromažďuje vo vakuole (zníženie pH). 

DEŇ:
• transport malátu z vakuol do cytoplazmy, kde sa dekarboxyluje ako v C4 

rastlinách, 

• uvoľnený CO2 vstupuje do Calvinovno cyklu.











Ekológia fotosyntézy

Vplyv vnútorných a vonkajších faktorov na 
fotosyntézu

 energia žiarenia

 teplota

 koncentrácia CO2 a O2

 voda

 minerálna výživa

 anatomické a morfologické 

usporiadanie asimilačných orgánov 

(pomer a obsah chlorofylov – tzv. 

chlorofylový kompenzačný bod)

 vek listov (tzv. fotosyntetická 

dospelosť)



Fotorespirácia
„dýchanie na svetle“

• okrem výmeny plynov O2 a CO2 nemá s 
mitochondriálnou respiráciou nič spoločné

• závislá na En žiarenia (prebieha na svetle)

• špecificky je spojená so substrátmi tvorenými 
počas fotosyntézy

• priebeh:

peroxizómy + chloroplasty + mitochondrie



• Ribulóza-1,5-bisfosfátkarboxyláza/oxygenáza

fotosyntéza                  fotorespirácia

FR je výsledkom súťaženia O2 a CO2 o 
enzým Rubisco!



Konečným dôsledkom FR je nižšia celková 
produkcia rastlín

Substrátom pre FR sú momentálne 
vyprodukované substráty (glykolát), ktoré sa 
nemôžu momentálne uskladniť vo forme 
rezervy.  

Ide teda o stratový proces: rastliny ňou 
prichádzajú až o 20 – 60 % substrátov 
vytvorených vo fotosyntéze.







• ochrana rastlín voči fotodeštrukcii a fotoinhibícii

• vznik aminokyselín glycín, serín = prepojenie metabolizmu C a 
N

• strácanie En vo forme tepla = ohrievanie rastliny + zabránenie 
spätnoväzbovej inhibície FS nahromadením ATP

Význam fotorespirácie:


