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1  L’ANABOLISME AUTÓTROF   

 
L’anabolisme és la via constructiva  del metabolisme, és a dir, la ruta de síntesi de molècules 
complexes a partir de molècules senzilles. Podem trobar: 
 
a) L’anabolisme autòtrof: 

El presenten els organismes que no depenen  dels altres per viure (“auto” = per sí mateix, 
“trofo” = alimentació).  
Les molècules inicials són inorgàniques , per exemple H2O, CO2, NO;, etc.,  
Segons la procedència de l’enegia trobam: 

 
- La fotosíntesi , gràcies a l’energia lluminosa. Pròpia de les plantes, algues, 
cianobacteris i bacteris fotosintètics. 

 
- La quimiosíntesi , gràcies a l’aprofitament de l’energia despresa en reaccions 
d’oxidació. 

 
b) L’anabolisme heteròtrof: 

Es dona en tots els organismes i es fa de manera molt semblant en tots. 
Les molècules inicials són orgàniques, per exemple glucosa, aminoàcids, nucleòtids, etc. 
Té com a objectiu la síntesi de reserves energètiques i crear estructures perquè l’organisme 
pugui créixer o pugui renovar les estructures deteriorades (l’estudiarem a la següent unitat) 
 
 

 

2  FOTOSÍNTESI: CONCETE I TIPUS   

 
 
La fotosíntesi, en sentit estricte, és  la conversió d'energia lluminosa en energia química estable 
La primera molècula en la qual queda emmagatzemada aquesta energia química és d’ATP, 
posteriorment l'ATP s'utilitza per sintetitzar altres molècules orgàniques més estables.  
 
La fotosíntesi és possible gràcies a l'existència d'unes molècules especials anomenades pigments 
fotosintètics , capaces de captar I'energia lluminosa.  
  

  
 

Els tipus de fotosíntesi 
 

Es distingeixen dos tipus de processos fotosintètics: 
 
• La fotosíntesi oxígènica és pròpia de les plantes superiors, les algues i els cianobacteris, en les 

quals el donador d'electrons és l'aigua i, en conseqüència, es desprèn oxigen   
(H20 ---> 2 H+ + 2  e - +  1 / 2  0 2) .  
 

• La fotosíntesi anoxigènica o bacteriana és la fotosíntesi pròpia dels bacteris porprats i verds del 
sofre, en els quals el donador d'electrons no és aigua, sinó generalment sulfur d'hidrogen, per la 
qual cosa no es desprèn oxigen, sinó sofre, que es pot acumular a l'interior del bacteri o pot ser 
expulsat a l'aigua  
(H2S -- 2 H+ + 2 e - +  S). 
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3 FOTOSÍNTESI OXIGÈNICA VEGETAL  

 
 

3.1 L’APARELL FOTOSINTETITZADOR.  ELS FOTOSISTEMES  
 

L'aparell fotosintetitzador dels organismes que fan la fotosíntesi oxigènica es troba als cloroplasts, 
concretament a les membranes dels tilacoides.  

 
Aquest aparell està constituït per quatre tipus d'estructures anomenades fotosistema I (PSI), 
fotosistema II (PSII), cadena transportadora d'elec trons i enzims ATP-sintetases . 
 
Els pigments fotosintètics 
 
La fotosíntesi és possible gràcies a l’absorció d’energia lluminosa per part dels pigments fotosintètics, 
que es troben a les membranes dels tilacoides dels cloroplats. 
 
Les clorofil.les 

El pigment principal és la clorofil.la, especialment la clorofil.la a , implicada en la transformació 
d’energia lluminosa en energia química. La majoria de les plantes tenen a més clorofil.la b i moltes 
plantes clorofiles c i d.  Les clorofil.les se veuen de color verd ja que reflexen la longitud d’ona 
corresponent al verd i absorbeixen el lila, el blau i el vermell. 

 
Pigments accessoris 
 Hi ha altres pigments, gràcies als quals es pot absorbir longituds d’ona diferents, com: 

- Els carotenoides , són pigments vermells, taronja i grocs, presents en tots els organismes 
fotosintètics. 

- Les ficobilines , com la ficoeritrina de color vermell present a ls algues roges, o la ficocianina 
blava, present als cianobacteris i algues cianofícies 

 
La clorofil.la i els altres pigments s’agrupen a les membranes dels tilacoides formant els fotosistemes 

 
  
Els fotosistemes  
 
En els fotosistemes  es poden diferenciar dues subunitats: l'antena, que tan sols capta llum, i el 
centre de reacció, que capta llum i inicia la reacció. 
 

- L’antena, també anomenada LHC (Light Harvesting Complex).  
Tan sols capta llum .  
Hi predominen els pigments fotosintètics sobre les proteïnes.  
Conté sols pigments d’antena , que tan sols poden captar energia lluminosa i trasmentre 
l’energia a altres pigments (els pigmens diana que no apareixen en aquest fotosistema) 

 
- Al centre de reacció, també anomenat CC (Core Complex).  

Capta l lum i inicia la reacció.  
Hi predominen les proteïnes sobre els pigments.  
Al centre de reacció hi ha: 
Pigments no diana 

El pigment diana. Al qual va a parar tota l’energia captada pels pigments 
d’antena.  
El primer donador 
El primer acceptor 
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El procés s'inicia en els fotosistemes on (l'electró excitat del pigment diana salta al primer acceptor 
d'electrons, i després, a una sèrie d'acceptors , que es redueixen i s'oxiden successivament: l'anomenada 
cadena transportadora d'electrons. Durant aquest procés, l'energia captada s'inverteix a introduir protons 
(H+) a través de la membrana, que després, quan surt a través del complex ATP-sintetasa, dóna lloc a la 
síntesi d'ATP , en els enllaços del qual queda emmagatzemada. 

 
• El fotosistema I (PSI)   

Capta la llum de longitud d'ona menor o igual a 700 nm.  
En les plantes superiors, l'antena conté una gran proporció de clorofil .la α, i una petita proporció 
de clorofil .la β.  
En el centre de la reacció, la molècula diana és la clorofil.la α, que absorbeix a 700 nm, per 
això és anomenada clorofil.la P700  
L'acceptor primari d'electrons s'anomena acceptor A 0. 
El donador primari es la plastocianina (PC).  
Abunden més als tilacoides d'estroma , és a dir, els no amuntegats. 

• El fotosistema II (PSII)   
Capta la llum la longitud d'ona de la qual és menor o igual a 680 nm .  
En les plantes superiors, l'antena conté clorofil.la α, clorofil .la β (en més proporció al PSI) i 
xantofil.les .  
En el centre de reacció la molècula diana és la clorofil .la que absorbeix a 680 nm, i que per 
això s'anomena clorofila P680 
L’acceptor primari és la feofitina (Pheo) 
El donador primari s’anomena donador Z 
Abunda més als tilacoides amuntegats que formen la grana . 
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La cadena transportadora d’electrons 
  
Està constituïda bàsicament per un complex de dues proteïnes, els grups prostètics de les quals són 
citocroms, l'anomenat complex citocrom b 6-citocrom f   
Únicament transporten electrons.  
Entre els fotosistemes i aquest complex hi ha altres transportadors que porten conjuntament protons i 
electrons.  
Entre el PSII i el complex citocrom b - f  hi ha la plastoquinona (PQ), que, com què és un lípid, es pot 
moure per Ia membrana.  
Entre el complex citocrom b –f  i el PSI hi ha la proteïna plastocianina (PC).  
Finalment, el PSI es continua amb les proteïnes ferredoxina (Fd) i NADP +-reductasa.  
Aquestes tres darreres substàncies són proteïnes extrínseques, i per això tenen una certa mobilitat. 

 
Les ATP-sintetases  

 
Consten d'una part basal  (CF0), immersa en la membrana, i una part globosa  (CF I), que sobresurt 
cap a I'estroma.  
Tan sols es troben a les membranes tilacoïdals que contacten amb I'estroma.  
Són semblants a les partícules F dels mitocondris. 
 
 

3.2 FASES DE LA FOTOSÍNTESI  

La fotosíntesi comprèn dues fases:  
- Una fase inicial, anomenada fase lluminosa o fase fotoquímica, en la qual té lloc la captació 

de l'energia lluminosa i la seva conversió en energia química (ATP). Es desenvolupa als 
tilacoides d’estroma i de grana dels cloroplasts. La fase lluminosa o fotoquímica es pot 
presentar en dues modalitats: amb transport acíclic d'electrons o amb transport cíclic 
d'electrons.  

 
- Una fase posterior, anomenada fase fosca o biosintètica, en la qual se sintetitza matèria 

orgànica. Es desenvolupa a l’estroma dels cloroplasts 
 

Fase lluminosa acíclica 
 

Processos en el fotosistema II : 

- S'inicia amb l'arribada de fotons al fotosistema II . Això provoca l'excitació del pigment diana, 
la clorofil.la P680, que perd tants electrons com fotons s'han absorbit.  

- Els electrons són captats per Ia feofitina  (Pheo) 

- Després passen a altres acceptors   

- Finalment passen a la plastoquinona  (PQ).  

-  Per reposar aquests electrons de la clorofil.la P680, es produeix la hidròlisi de molècules d'aigua, fet 
que s'anomena fotòlisi de l'aigua :  H2O — 1 / 2 0 2 + 2  H +  + 2 e  

 

Aquest procés es duu a terme a la cara interna de la membrana dels tilacoides .  

Els dos electrons alliberats per cada molècula d'aigua són transferits a la molècula diana pel donador 
Z,  

Els dos protons H ' s'acumulen a l'interior del tilacoide.  

La plastoquinona  (PQ), quan rep els dos electrons, s'activa i capta dos protons de I'estroma. Després, 
quan transfereix els seus electrons al complex citocrom b 6 -f introdueix els dos protons al tilacoide. 
Aquests, afegits als protons procedents de la fotòlisi, creen una diferència de potencial electroquímic a 
les dues bandes de la membrana.  
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L'interior del tilacoide arriba a tenir el pH = 5, i I'estroma, pH = 8. Aquesta situació es resol, segons la 
hipòtesi quimio osmòtica de Mitchell, ja explicada en la unitat anterior, amb la sortida de protons a través 
dels enzims ATP-sintetases, amb la consegüent síntesi d'ATP , que s'acumula a I'estroma. Es el que 
s'anomena fosforilació de I'ADP:  ADP + Pi  ==  ATP + H2O 

 

La hipòtesi quimioosmòtica també explica la síntesi d'ATP en la cadena respiratòria en els mitocondris 
(com es va veure en la unitat anterior) però amb una diferència: en els mitocondris els protons 
s'acumulen a l'espai intermembranós, mentre que en els cloroplasts ho fan a l'interior dels tilacoides. 

 
Processos en el fotosistema I  
 
Quan incideixen dos fotons en el fotosistema I. Ia clorofil.la P700 perd dos electrons que són captats per la 
ferredoxina (Fd) a través de I'acceptor A0 i altres acceptors posteriors. Els electrons perduts per la clorofil·la 
la P700 són reposats per la plastocianina (PC). que els rep del complex citocrom b6-f esmentat abans. La 
ferredoxina passa els dos electrons a l'enzim NADP +-reductasa, que s'activa, capta dos protons de 
I'estroma i els transfereix, juntament amb dos electrons, a un ió NADP' de I'estroma, que es redueix a 
NADPH + H `; és el que s'anomena fotoreducció del NADP +: 
 

NADP+ + 2 H+ + 2 e-  == NADPH + H+ 

 
Balanç de la fase lluminosa acíclica 

 
Perquè es dugui a terme la fotoreducció d'un NADP+ calen dos protons (2 H+), per la qual cosa es 
necessita la fotòlisi d'una molècula d'aigua, la qual dóna lloc, a més, a dos electrons (2 e-.  Com que 
cadascun necessita l'impacte de dos fotons, l'un en el fotosistema I i l'altre en el fotosistema II, calen 
quatre fotons.  

 
Finalment, com que el nombre de protons introduïts al tilacoide és quatre, dos de la fotòlisi d'aigua i dos 
d'introduïts per la plastoquinona reduida PQH2, i es coneix que per cada tres protons (3 H') que surten 
per I'ATP-sintetasa es genera un ATP, el nombre d'ATP sintetitzades és 1,33 (4/3 = 1,33) per cada 
molècula d'aigua hidrolitzada. Aquesta quantitat és insuficient per fer la fase fosca, ja que, com veurem 
més endavant, es necessiten 1,5 ATP per NADPH (3 ATP per cada 2 NADPH). Aquest dèficit es 
compensa amb la fase lluminosa cíclica. 

 
 

H2O  4fotons === ½ O2 + 2H+ + 2e-   -------- 2 H+  + 2 e-   ------- NADPH + H+ 
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Fase lluminosa cíclica  

En la fase lluminosa o fotoquímica cíclica intervé únicament el fotosistema I , on es crea un flux o ci-
cle d'electrons que a cada volta dóna lloc a síntesis d'ATP. Com que no hi intervé el fotosistema II, no hi 
ha fotòlisi de I'aigua i, en conseqüència, no hi ha reducció del NADP ni es desprèn oxigen. Tan sols se 
n'obté ATP. 

La finalitat d'aquesta fase cíclica és solucionar e l dèficit d'ATP  obtingut en la fase acíclica per 
poder dur a terme la fase fosca posterior. 

 
Quan s'il.lumina amb llum de longitud d'ona superior a 680 nm, fet que s'anomena roig Ilunvà, tan sols 
es produeix el procés cíclic. Quan els fotons incideixen sobre el fotosistema I, la clorofil.la P700 allibera 
els electrons que arriben a la ferredoxina (Fd), la qual els passa a un citocrom b6 i aquest, a la 
plastoquinona (PQ). que capta dos protons i passa a (PQH2). La plastoquinona reduïda cedeix els dos 
electrons al citocrom f i introdueix els dos protons a l'interior del tilacoide. Aquests, quan surten a través 
de les ATP-sintetases, provoquen la síntesi d'ATP. La plastocianina retorna els electrons a la clorofil .la 
P700. 
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Fase fosca o biosintetica 
 

En la fase biosintètica s'utilitza l'energia (ATP) i el NADPH obtinguts a la fase fotoquímica per sintetitzar 
matèria orgànica  a partir de substàncies inorgàniques.  

Es desenvolupa a l’estroma  del cloroplast. 

Veurem a continuació la síntesi dels diferents tipus de composts. Com a font de carboni s'utilitza el diòxid 
de carboni; com a font de nitrogen s'utilitzen els nitrats i els nitrits; i com a font de sofre es fan servir els 
sulfats 

 

Síntesi de compostos de carboni  
 

Es duu a terme per mitjà d'un procés cíclic, a l’estroma  del cloroplast.  El va descobrir el bioquímic nord-
americà Melvin Calvin (nascut el 1911), per la qual cosa rep el nom de cicle de Calvin o de les 
plantes C3, en el qual es poden distingir diversos passos: 

 

Fixació del CO 2.  

A l'estroma  del cloroplast, el diòxid de carboni ( C O 2 )  atmosfèric s'uneixen a la pentosa 
ribulosa-1,5-difosfat, gràcies a l'enzim ribulosa difosfat carboxílasa oxídasa 
(RUBISCO), i dóna lloc a un compost inestable de sis carbonis, que es dissocia en dues 
molècules d'àcid 3-fosfogliceríc. Es tracta de molècules amb tres àtoms de carboni, per la 
qual cosa les  plantes que segueixen aquesta via metabòlica se solen anomenar plantes 
C3. 
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Reducció del CO 2 fixat.  

Per mitjà del consum de l'ATP i del NADPH obtinguts a la fase lluminosa, l'àcid 3-
fosfoglicèric es redueix a gliceraldehid 3-fosfat. Aquest, o s'inverteix a regenerar la 
ribulosa-1,5-difosfat, o en altres biosíntesis:  

a) el que quedar l'estroma del cloroplast inicia la síntesi del midó, àcids grassos i 
aminoàcids. 

b) el que surt al citosol, per un procés similar a la glicòlisi en sentit invers, dóna lloc a 
glucosa i fructosa. Juntes formen sacarosa , que és el sucre propi de la saba, igual 
que la glucosa ho és de la sang. 

 

Regeneració de la ribulosa-1,5-difosfat.  

Es duu a terme a partir del gliceraldehid 3-fosfat , per mitjà d'un procés complex, en el 
qual se succeeixen compostos de 4, 5 i 7 carbonis, similar al cicle de les pentoses 
fosfat en sentit invers. 

 
En el cicle de Calvin, per cada CO2 incorporat, es necessiten 2 NADPH i 3 ATP . 
Així doncs, la fase fosca és un procés purament bioquímic : no requereix la presència de llum, ni tan 
sols de clorofil•la. 
 
 
Balanç de la fotosíntesi oxigenica del carboni  
 

A la fase lluminosa es produeixen l'ATP i el NADPH necessaris per reduir el CO2 a matèria orgànica a 
la fase fosca.  
 
Si, per exemple, es considera la síntesi d'una molècula de glucosa (C6H12O6), s'observa que calen 6 
CO2 i 12 H2O. Aquesta aigua allibera els seus 6 02 a l'atmosfera, durant la fase lluminosa, i aporta els 
12 hidrògens de la glucosa i els 12 hidrògens necessaris per passar els 6 02 que sobren del CO2 a 
H20. Com que hi intervenen 24 hidrògens, apareixen 24 H+ i 24 e , i com que cada electró necessita 
l'impacte de dos fotons, l'un al PSI i l'altre al PSII, calen 48 fotons  (hv). 

 
En el cicle de Calvin calen, per cada CO 2 incorporat, 2 NADPH i 3 ATP : així doncs, per a una 
glucosa són necessaris 12 NADPH i 18 ATP . Com que a la fase lluminosa acíclica s'obtenen 1,33 ATP 
per cada H20 hidrolitzada i es gasten 12 H2O, es produeixen 15,96 ATP; la resta fins a 18 se suposa 
que procedeixen de la fase lluminosa cíclica. 
 

Així doncs, l'equació química de la fotosíntesi d'una molècula de glucosa és: 
 
 
 
 

 
 
Experimentalment es necessiten quatre vegades més, per la qual cosa el rendiment de la fotosíntesi sol 
ser del 25 % respecte del model explicat. 
 

 

 
 

6 CO2+12 H2O ___energia______ C6H1206+6 02+6 H20 
clorofil.la 
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Síntesi de compostos orgànics nitrogenats.  
 
La reducció dels ions nitrat que es troben dissolts al sòl s'efectua, gràcies a l'ATP i al NADPH obtinguts 
a la fase lluminosa, en tres etapes: 
 

1. Els ions nitrat (NO3
-) són reduïts a ions nitrit (NO2) per l'enzim nitrat reductasa, amb desgast 

d'un NADPH. 
2. Els nitrits són reduïts a amoníac (NH3) per l'enzim nitrit reductasa, amb desgast d'un NADPH. 
3. A continuació, l' amoníac obtingut, que resulta tòxic per a la planta, és captat ràpidament per 

l'àcid a-cetoglutàric i dóna lloc al l'àcid glutàmic. D'aquesta manera passa a formar part de la 
matèria orgànica de la cèl.lula. L'enzim glutamat sintetasa catalitza aquesta reacció i necessita 
el consum d'un ATP. A partir de l'àcid glutàmic, els àtoms de nitrogen poden passar, en forma de 
grup amino, a altres cetoàcids i així donar lloc a altres aminoàcids . 

Alguns bacteris i cianobacteris poden fixat el nitrogen atmosfèric, N2. 
  
 

 
Síntesi de compostos orgànics amb sofre .  
 
A partir del NADPH i de l'ATP de la fase lluminosa, es redueix l'ió sulfat (SO2-) a ió sulfit (S03-), i 
després, a sulfur d'hidrogen (H28). Aquest, quan es combina amb l'acetilserina, dóna lloc a l'aminoàcid 
cisteïna, amb la qual cosa passa a formar part de la matèria orgànica cel.lular. 
 
 



 

3.3  ELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA FOTOSÍNTESI  
 

 
S'ha pogut comprovar experimentalment que en el rendiment de la fotosíntesi influeixen els factors 

següents: 
 
• La temperatura. Cada espècie està adaptada a viure en un interval de temperatures, dins del qual 

l'eficàcia del procés augmenta amb la temperatura, a causa de la major mobilitat de les molècules a 
la fase fosca, fins a arribar a una temperatura en què s'inicia la desnaturalització dels enzims, i el 
rendiment lògicament disminueix. 

 
• La concentració de CO 2. Si la intensitat lluminosa és elevada i constant, el rendiment del procés 

fotosintètic augmenta en relació directa amb la concentració de CO2 a l'aire, fins a arribar a un 
determinat valor, a partir del qual el rendiment s'estabilitza. 

 
• La concentració de O 2. Com més concentració d'oxigen a l'aire, menys rendiment fotosintètic, a causa 

dels processos de fotorespiració. 
 
• La intensitat lluminosa. Cada espècie està adaptada a viure dins d'un interval d'intensitat de llum. 

Hi ha espècies de penombra i espècies fotòfiles. Dins de cada interval, com més intensitat 
lluminosa, més rendiment, fins a superar determinats límits, en els quals es produeix la fotooxidació 
irreversible dels pigments fotosintètics. Per a la mateixa intensitat lluminosa, les plantes C4 corn 
són les gramínies (adaptades a climes secs i càlids) presenten més rendiment que les plantes C3, i 
mai no arriben a la saturació lumínica. 

 
• L'escassetat d'aigua. L'escassetat d'aigua al sòl i de vapor d'aigua a l'aire disminueix el rendiment 

fotosintètic. Això és degut al fet que, davant de la manca d'aigua, els estomes es tanquen per evitar la 
dessecació de la planta, i aleshores es dificulta l'entrada de CO2. A més. l'augment de la concentració 
d'oxigen intern provoca la fotorespiració. Això explica que, en aquestes condicions, les plantes C4 siguin 
més eficaces que les C3. 

 
• El temps d ’il ·luminació. Hi ha espècies en les quals, com més hores de llum, més producció 

fotosintètica tenen. En canvi, d'altres necessiten alternar-les amb hores de foscor. 
 

• El color de la llum. La clorofil•la a i la cloro fil.la b absorbeixen energia lumínica a la regió blava i 
vermella de l'espectre; els carotens i les xantofil•les, a la blava; les ficocianines, a la regió taronja; i 
les ficoeritrines, a la verda. Tots aquests pigments passen l'energia a les molècules diana. La llum 
monocromàtica menys aprofitable en els organismes mancats de ficocianines i ficoeritrines és la llum 
verda. En les cianofícies, que sí que les tenen, la llum vermella estimula la síntesi de ficocianina, i la 
llum verda, la de ficoeritrina . Si la longitud d'ona es superior a 680 nm (vermell llunyà), no actua el 
PSII i, en conseqüència, tan sols hi ha fase lluminosa cíclica, i el rendiment fotosintètic disminueix sen-
siblement. 

 



 

3.4 LA FOTORESPIRACIÓ I LA RUTA DE HATCH-SLACK  
 

La fotorespiració té lloc quan l'ambient és càlid i sec , i els entomes de les fulles es tanquen per evitar la pèrdua 
d'aigua. Aleshores, l'oxigen produït en la fotosíntesi assoleix grans concentracions.  

 
En aquestes condicions, l'enzim ribulosa difosfat carboxilasa oxidasa  (Rubisco) ac tua amb funció oxidasa i 
oxidada ribulosa-1,5-difosfat (5 C), de manera que dóna àcid 3-fosfoglicèric  (3 C) i àcid glicocòlic (2 C). Aquest 
passa als peroxisomes, on per cada dues molècules d'àcid glicocòlicc se n'obté una d'àcid fosfoglicèric i una de CO2.  

 
Tots aquests processos, similars als de la respiració però provocats per la fotosíntesi, reben el nom de fotores-
piració . Així doncs, la fotorespiració resulta molt perjudi cial,  ja que redueix un 50 % la capacitat fotosintètica de 
la planta. 

 
 

La ruta de Hatch-Sladt o de les plantes C4 
 

En les plantes de clima tropical, on la fotorespiració podria constituir un problema greu, es presenta un procés di-
ferent per captar el CO2. En aquestes plantes es distingeixen dos tipus de cloroplasts : uns que es troben a les 
cèl.lules internes, limítrofs amb els vasos conductors de les fulles, i d'altres que es troben a les cèl.ules del 
parènquima clorofil.lic perifèric, l'anomenat mesòfil  En aquests darrers es duu a terme la fixació del CO2. La 
molècula acceptora del CO2 és l'àcid fosfoenoenolpirúvic (PEPA), i l'enzim que actua és la 
fosfoenolpiruvatcarboxilasa. 

 

L'enzim fosfoenolpiruvatcarboxilasa no queda perjud icat per una alta concentració de 0 2. A partir de l'àcid fos-
foenolpirúvic i del CO2 es forma àcid oxalacètic, un compost de quatre carbonis (per això es parla de plantes C4). 
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4 FOTOSÍNTESI ANOXIGÈNICA O 
 BACTERIANA  

 

Els bacteris tan sols posseeixen fotosistemes I  (PSI). Com que estan mancats de fotosistemes II (PSII), 
no poden utilitzar l'aigua com a donadora d'electrons, i, en conseqüència, no generen oxigen  quan fan la 
fotosíntesi. Segons la molècula que fan servir com a donadora d'electrons i el lloc on acumulen els seus 
productes, es poden distingir tres tipus de bacteris fotosintètics. 
 
 

a) Sulfobacteris porprats. Utilitzen H2S corn a donador d'electrons i acumulen sofre a l'interior: 
 

     NAD+ ---  NADH+ H+ 
  H2S   === S  + 2H+  2e-  ===============  S 

 

b) Sulfobacteris verds. Utilitzen H2S, però no acumulen sofre a l'interior. 

 

c) Bacteris verds mancats de sofre. Utilitzen matèria orgànica  com a donadora d'electrons; per 

exemple, els que fan servir àcid làctic: 
 

NAD+ NADH + H+ 

CH3 — CHOH — COOH  ===============CH3 — CO — COOH 
àcid làctic        àcid pirúvic 

 
Fases 

 
Igual que en la fotosíntesi oxigènica hi ha una fase lluminosa  i una fase fosca 
 
En la fase lluminosa es poden distingir un transport d'electrons acíclic i un altre de cíclic.  
En el cíclic tan sols s'obté ATP, mentre que en l'acíclic el NAD+ es redueix a NADH, que després 
s'utilitza per reduir el CO2, el NO3 , etcètera.  
El NADH també es pot obtenir en absència de llum, gràcies a I'ATP que s'ha aconseguit en el 
procés cíclic 

 
Característiques diferencials 

 
- En els bacteris, els fotosistemes I (PSI) es troben a la membrana plasmàtica, en el cas dels 

bacteris porprats, i a la membrana d'orgànuls especials, en els bacteris verds.  
- Els pigments fotosintètics són les bacterioclorofil•les a, b ,  c,  d i e i els carotens.  
- La molècula diana generalment és l'anomenada P890.  
- En lloc de NADP+ utilitzen el NAD+  
- En Iloc de plastoquinona hi ha ubiquinona, i en comptes dels citocroms b i f utilitzen el citocrom c. 
- Els acceptors d'electrons poden ser inorgànics (CO2, NO3, N2...) o orgànics, com l'àcid acetic. 
 

 
.
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5  LA QUIMIOSÍNTESI   

 
La quimiosíntesi consisteix en la síntesi d'ATP a partir de l'energia que es desprèn en les reaccions 
d'oxidació de determinades substàncies inorgàniques. Els organismes que fan aquests processos 
s'anomenen quimioautòtrofs o quimiolitòtrofs. Tots són bacteris .  

 
Molts dels compostos reduïts que utilitzen, com el NH2 o el H2S, són substàncies procedents de la 
descomposició de la matèria orgànica. En oxidar-les les transformen en substàncies minerals, NO; i SO 
respectivament, que poden ser absorbides per les plantes. Així doncs, tanquen els cicles 
biogeoquímics, i per tant possibiliten la vida al planeta. 

 

 
Les fases de la quimiosíntesi 
 

En la quimiosíntesi, igual que en la fotosíntesi, també s'hi poden distingir dues fases:  
 
Primera Fase :  

En la qual s'obté ATP i coenzim reduït, que en els bacteris és NADH en lloc de NADPH;  
 

Segona fase: 
En la qual es fa servir l’ATP i el NADH per sintetitzar compostos orgànics a partir de 
substàncies inorgàniques (CO2. NO2, SO2 , etc.). 

 
En la primera fase, la reacció d'oxidació de les substàncies inorgàniques constitueix la font 
d'energia per a la fosforilació de I'ADP, en la cadena respiratòria, procés anomenat fosforilació 
oxidativa. Una part d'aquest ATP s'utilitza per provocar un transport invers d'electrons en Ia 
mateixa cadena respiratòria per a l'obtenció de NADH. 
 
En la segona fase, les vies metabòliques seguides coincideixen amb les de la fase fosca de la 
fotosíntesi. Per exemple, el carboni s'hi incorpora a partir del CO2, gràcies al cicle de Calvin , el 
nitrogen s'hi incorpora a partir dels nitrats, etcètera. Algunes espècies de bacteris poden 
incorporar nitrogen a partir del nitrogen atmosfèric (N2). 

 

Primera fase (oxidació) 

 O2  

Segona fase (cicle de Calvin) 

---------------- �   NADH+ H '  __NAD' 

QUIMIOSÍNTESI — ~ 

NAD+ NADH + H '  

ADP + Pi  
A T P  

A D P  +  P i  
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ELS ORGANISMES FIXADORS DE NITRÒGENELS ORGANISMES FIXADORS DE NITRÒGENELS ORGANISMES FIXADORS DE NITRÒGENELS ORGANISMES FIXADORS DE NITRÒGEN    
 
Els organismes autòtrofs (fotosintètics i quimiosintètics) capten el nitrogen a partir dels nitratsnitratsnitratsnitrats

dissolts, mentre que els heteròtrofs ho fan a partir dels aliments orgànics.  
Excepcionalment, hi ha un grup de bacteris i cianobacterisbacteris i cianobacterisbacteris i cianobacterisbacteris i cianobacteris que són capaços de fixar el nitrogen 

atmosfèric. Això és possible perquè tenen un complex enzimàtic anomenat nitrogenitrogenitrogenitrogenasa, nasa, nasa, nasa, format 
per un enzim que posseeix un grup prostétic amb àtoms de ferro, i un altre el grup prostètic del 
qual té àtoms de ferro i molibdè.  
 
A partir del N2 i amb despesa energètica ATP es forma NH3 

Exemples d'organismes fixadors de N2 són: 

- Alguns bacteris heteròtrofs de vida lliure com ara Azotobacter i Clostridium 

- Bacteris simbionts de plantes, com ara Rhizobium ,  que es troba als nòduls reticulars de 
les lleguminoses 

- Alguns bacteris fotosintètics com ara Rhodospirillum 

- Moltes espècies de cianobacteris. 
 

Els tipus de bacteris quimiosintètics  
 

Segons el substrat utilitzat, els bacteris es classifiquen en els grups següents: 
 

• Bacteris incolors del sofre.  

Aquests bacteri oxiden sofre.  

Són bacteris aerobis obligats, que necessiten oxigen per a l'oxidació.  

Són el responsables de la transformació del H2S, procedent de la descomposició de la matèria 
orgànica, que abunda a les aigües residuals. No s'han de confondre amb els bacteris vermells o 
verds del sofre, que són fotosintètics: 

 

H2S + 1 /2 0 == S + H20 + energia (50 kcal/mol, 

2S+302 + 2 H2O ==   2 SO4 
2 +  4 H+  energia (119 kcal/moll 

 
• Bacteris del nitrogen. Aquest grup oxida compostos reduits de nitrogen.  

Són els responsable d'oxidar l'amoníac, generalment procedent de la descomposició de 
cadàvers animals, de defecacions i de restes vegetals, i transformar-lo en nitrats que les 
plantes poden assimilar. Hi ha, dos grups de bacteris del nitrogen: 
 

a) Bacteris nitrosificants. Transformen amoniac en nitrits, per exemple Nitrosomonas: 

 2 N H 3 + 3 0 2  == 2NO-
2 +  2 H +  +  2 H 2 0  + energia (65 kcal/mol) 

 

b) Bacteris nitrificants. Transformen nitrits en nitrats, per exemple Nitrobacter: 

N O -
2  +   1/202   === NO- 3 + energia (18 kcal/mol) 

 

• Bacteris del ferro. Oxiden compostos ferrosos (Fe2+ a fèrrics ( Fe3+ ).  

Transformen els dipòsits minerals de carbonats de ferro en jaciments d'òxids de ferro: 
2 F e C O 3  + 3 H 2 0 +  1/202  === 2 F e ( O H ) 3 +  2 CO2 + energia (40 kcal/mol) 
 

• Bacteris de l'hidrogen. Aquests bacteris són quimioautòtrofs facultatius, que poden utilitzar 
l'hidrogen molecular: 

 
H2  +  ½ O2  == H2O + energia (57 kcal/mol) 
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1) Tots els organismes autòtrofos són fotosintètics? 
 
2) En què consisteix la quimiosíntesi? 
 
3) En què utilitzen els bacteris quimiosintètics l’energia produïda en les seves reaccions? 
 
4) Tots els heteròtrofs són quimioorganòtrofs? Raona la resposta 
 
5) Quina diferència hi ha entre els pigments diana i els pigments d’antena? 
 
6) Creus que es podria donar indefinidament la fase lluminosa acíclica sense la fase fosca o 

s’aturaria per falta d’un substrat?  
  

7) Seria possible la vida si tan sols es donés la fase lluminosa cíclica? 
  
8) L’oxigen que es desprèn durant la fotosíntesi, d’on procedeix? 
 
9) A quina molècula orgànica s’uneix el CO2 per convertir-se en carboni orgànic? Quin enzim 

intervé? 
  
10) Ni en la fotosíntesi bacteriana ni en la fase cíclica, que es dóna en els cloroplasts, es desprèn 

oxigen. És per la mateix causa? 
 

11) Per què disminueix el rendiment fotosintètic en les plantes C3 quan hi ha escassetat d’aigua? 
 

ACTIVITATS.   ACTIVITATS.   ACTIVITATS.   ACTIVITATS.       
Tema 17.  Metabolisme:  Fotosíntesi i quimiosíntesi Tema 17.  Metabolisme:  Fotosíntesi i quimiosíntesi Tema 17.  Metabolisme:  Fotosíntesi i quimiosíntesi Tema 17.  Metabolisme:  Fotosíntesi i quimiosíntesi     
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