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Jak rośliny wytwarzają cukry?

?



Fotosynteza obejmuje dwie grupy reakcji

Reakcje zależne od światła 
– absorbcja światła, produkcja tlenu, wykorzystanie energii słonecznej 
do produkcji ATP i NADPH

Reakcje niezależne od światła 
– wiązanie dwutlenku węgla i przekształcanie w glukozę (asymilacja CO2)
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Asymilacja CO2 - cykl Calvina - Bensona



Cykl Calvina - karboksylacja

• przyłączenie CO2 do 1,5-bisfosforybulozy (RuBP), katalizowane przez rubisco

• tworzy się przejściowy związek – 1,5-bisfosfo-2-karboksy-3-ketoarabinitol, 
który rozpada się na dwie cząsteczki 3C kwasu 3-fosfoglicerynowego (PGA)

• przebiega ze znacznym zmniejszeniem energii swobodnej, co powoduje jej 
nieodwracalność

karboksylacja



Cykl Calvina - redukcja

Cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego 
(PGA) ulegają redukcji do aldehydu 3-
fosfoglicerynowego (PGAL) z udziałem siły 
redukującej (NADPH) i energii (ATP), 
wytworzonych w czasie fazy świetlnej
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Cykl Calvina - regeneracja akceptora CO2

proces odtworzenia pierwotnego akceptora 
CO2, czyli rybulozo-1,5-bisfosforanu
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Aldehyd 3-fosfoglicerynowy (PGAL) 

Aldehyd 3-fosfoglicerynowy 
jest fosfotriozą (C3) –
pierwszym produktem 
fotosyntetycznego wiązania 
CO2, którego cześć służy do 
syntezy dalszych sacharydów, a 
cześć jest kierowana na szlak 
prowadzacy do regeneracji 
akceptora CO2. 
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Rośliny wykorzystują energię słoneczną 
do wytwarzania związków organicznych
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Fotosynteza czy tylko u roślin?

Elysia chlorotica – gatunek morskiego 
ślimaka tyłoskrzelnego z rodziny Elysiidae. 

Ubarwieniem, kształtem ciała i sposobem 
odżywiania przypomina liść. 

Odżywianie fotoautotroficzne jest możliwe 
dzięki symbiozie z chloroplastami 
uzyskiwanymi ze zjadanych glonów z 
gatunku Vaucheria litorea, wbudowanymi 
w komórki nabłonka jelita


