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Samenvatting

Fotosynthese is een van de belangrijkste processen ter wereld - het levert veel voedsel en ener-

giebronnen op. De foto-geïnitieerde reacties van geoxygeneerde fotosynthese in planten, algen

en sommige bacteriën komen voor in thylakoïdmembranen in de plastiden van het organisme.

Ondanks hetzelfde doel om koolhydraten en zuurstof te synthetiseren uit kooldioxide en water

met behulp van de energie van licht, hebben ze verschillende structuren van hun fotosynthet-

ische apparaat, bepaald door hun habitat. De structurele veranderingen worden waargenomen

op moleculair niveau, waar pigment-eiwitcomplexen betrokken zijn bij de eerste stappen van fo-

tosynthese, evenals op het niveau van het thylakoïd-membraannetwerk, dat een zeer dynamisch

systeem lijkt te zijn dat niet alleen afhankelijk is van omgevingsomstandigheden. maar ook zeer

divers tussen verschillende soorten. De opheldering van de structurele veranderingen en hun

functie op verschillende niveaus van het fotosynthetische apparaat is cruciaal voor het gebruik

van deze processen ten behoeve van de mensheid om efficiënte kunstmatige fotosynthetische

systemen te construeren en de opbrengst van landbouwgewassen te verbeteren.

In dit proefschrift wordt de samenstelling van de licht-oogstcomplexen van de relatief weinig

bestudeerde algen behandeld. Deze studies leidden tot de waarneming van interessante ei-

genschappen van carotenoïde moleculen die aanvullende functionele groepen hebben die zijn

geconjugeerd aan de polyeenketen. Daarom worden deze moleculen door experimentele en

theoretische methoden geïsoleerd van de licht-oogstcomplexen onderzocht om de parameters te

onthullen die de elektronische en vibratie-eigenschappen van carotenoïden kunnen afstemmen.

En tot slot worden verschillende fotosynthetische soorten op membraaniveau bestudeerd om

hun thylakoïde structuur in het organisme te verkrijgen.

Hoofdstuk 1 geeft een korte inleiding over fotosynthetische apparatuur op moleculair en

membraanniveau, en over mogelijke methoden om dit te bestuderen. Resonantie Raman spec-

troscopie en fluorescentie nanoscopie worden in dit hoofdstuk in detail gepresenteerd.

Hoofdstuk 2 toont de absorptie en resonantie Raman-studie naar de pigmentconfiguratie in

het licht-oogstende eiwit van de recent gekarakteriseerde xanthophyte alg Xanthonema debile,

die alleen niet-carbonylcarotenoïden en Chl-a bevat. De verkregen pigmentverhouding is 8:

1: 2: 1 voor Chl-a: heteroxanthine: diadinoxanthine: vaucheriaxanthine. Ook wordt de aan-

wezigheid van 8-10 Chls-a bepaald: 1–2 met vrije of zwak gebonden ketogroepen, 3–4 met mid-

delsterke H-bindingen die aan deze groep worden verstrekt, en 3–4 met sterk H-gebonden keto

groepen. Drie populaties van carotenoïden in all-trans-configuratie worden ontrafeld: vaucheri-

axanthine absorbeert bij 500530 nm, diadinoxanthine - bij 494 nm, en de heteroxanthine - bij

487 nm bij 4,5 K. De effectieve conjugatielengte voor heteroxanthine en diadinoxanthine wordt

bepaald als 9,4.
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Hoofdstuk 3 presenteert een soortgelijke studie van de pigmentstructuur in het licht-oogs-

tende eiwit van andere unieke Codium fragile algen. Deze sifonachtige groene alg bindt de

carotenoïde siphonaxanthine en/of zijn estersifonine, chlorofyl a/b en neoxanthine. De result-

erende pigmentverhouding is 2,5: 1: 6: 8 = sifonaxanthine + sifonine: 9’-cis neoxanthine:

Chl-a: Chl-b. Absorptie en resonantie Raman-studies toonden de aanwezigheid aan van twee

niet-equivalente siphonaxanthinemoleculen met absorptiepieken bij 501 en 535 nm, en neox-

anthine – bij 489 nm in het trimere lichtontvangende complex van deze alg. De Raman-modi

van Chls-b werden ongewoon intens waargenomen, waardoor de beschrijving van zeven tot ne-

gen niet-equivalente Chl-b en zes verschillende Chl-a-populaties in dit eiwit mogelijk is, samen

met de analyse van de H-bindingstoestanden van de formyl- en ketogroepen van deze pigment-

moleculen.

Hoofdstuk 4 bespreekt de niet-minimale conformaties van de alkyncarotenoïden, aangez-

ien hun spectrale eigenschappen verkregen door experimenten niet precies kunnen worden

voorspeld door theoretische benaderingen. De carotenoïden, diadinoxanthine en alloxanthine,

worden in detail onderzocht door middel van de Raman-resonantie spectroscopie en kwantum-

chemische berekeningen. Het is aangetoond dat beide moleculen een ongebruikelijke dubbele

piek ν1 band vertonen, die geassocieerd is met de aanwezigheid van de alkyngroep in de ge-

conjugeerde C=C-keten. Drie conformaties worden onthuld in deze moleculen voor de alkyn-

eindgroep tweevlakshoeken op 0, 90 en 180 graden ten opzichte van de geconjugeerde polyeen-

keten. De 90-graden-conformatie is niet stabiel tijdens de minimalisatieprocedures: er wordt

een benadering gepresenteerd om dergelijke dynamische conformaties te stabiliseren. Deze the-

oretische benadering is gebaseerd op de solvatatie van de carotenoïde door watermoleculen –

stabilisatie door interacties met waterstofbruggen.

Hoofdstuk 5 presenteert een studie naar andere functionele groepen, allene, keto en acyl-

oxy, invloed op de carotenoïde spectrale eigenschappen. Drie allene-bevattende carotenoïden:

vaucheriaxanthine, fucoxanthine en 19’-butanoyloxyfucoxanthine, worden bestudeerd door een

gecombineerde experimentele/theoretische benadering: resonantie Raman-spectroscopie en

kwantumchemische berekeningen. Het is aangetoond dat alle moleculen een atypische dubbele

piek ν1 en ν2 banden vertonen, maar de berekende hoge-energiebarrières laten zien dat het ver-

schijnen van conformeren in dynamisch evenwicht bij kamertemperatuur onmogelijk is. Aan-

getoond wordt dat all-trans conformatie voor vaucheriaxanthine en fucoxanthine symmetrische

en antisymmetrische modi vertoont in ν1 en ν2 regio’s; de hogere intensiteit van de antisym-

metrische modus in allene-bevattende moleculen in vergelijking met de reguliere carotenoïden,

maakt het mogelijk om deze frequentie experimenteel waar te nemen als een doublet in reson-

antie Raman-spectra.

Hoofdstuk 6 toont een gedetailleerde karakterisering van de nieuwe fluorescentie-nanosco-
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pietechniek – pixelreconstructie-nanoscopie (PRN). PRN wordt geïmplementeerd in een stan-

daard fluorescentiebeeldvormingssysteem en toegepast voor een 3D-visualisatie van Escheri-

chia coli nucleoid. PRN vereist minimale monstervoorbereiding voor gelabelde en/of beeld-

vorming van levende organismen en is veel minder vatbaar voor fototoxiciteit en fotobleken

in vergelijking met de huidige nanoscopiemethoden. Ten minste 30 % toename in resolutie in

alle drie de dimensies wordt getoond in vergelijking met de confocale microscopie. Bovendien

vertoont de PRN-methode een extreem lage laterale naar axiale FWHM-aspectverhouding, wat

een aanzienlijke verbetering is voor 3D-fluorescentiebeeldvorming van cellulaire structuren.

Hoofdstuk 7 presenteert toepassingen van PRN voor de beeldvorming van fotosynthetische

organismen, als een zeer geschikte techniek om de 3D thylakoïde organisatie te observeren. In-

gewikkeld membraannetwerk wordt verkregen door de chlorofylautofluorescentie van intacte

plant (erwt, spinazie, arabidopsis) chloroplasten, groene algen (Chlamydomonas r.) En di-

atomeeën (Cyclotella m.) Cellen in vivo te registreren, en geïsoleerde diatomeeënplastiden

(Thalassiosira p.) op verschillende vliegtuigen. Complexe 3D thylakoïde structuren getoond

voor groene algen en diatomeeëncellen in vivo zijn de eerste voorbeelden, terwijl de structuur

verkregen voor arabidopsis wordt aangepakt om sterk verbeterd te zijn ten opzichte van wat we

in de huidige literatuur kunnen vinden. Ook wordt een evaluatie van de diameter van de grana

door PRN gepresenteerd voor spinazie die onder verschillende lichtomstandigheden wordt gek-

weekt.

Hoofdstuk 8 bespreekt al het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd en mo-

gelijke richtingen voor de toekomstige studies. Er wordt gesuggereerd dat de gecombineerde

nanoscopisch-spectroscopische systemen zowel de structurele informatie als de gegevens over

de moleculaire gebeurtenissen gelijktijdig zouden kunnen leveren, wat zou resulteren in een

doorbraak in het begrijpen hoe fotosynthetische processen die plaatsvinden op verschillende

niveaus van het organisme met elkaar verbonden zijn. Deze kennis, samen met theoretische

benaderingen, zou ons dus in staat stellen om fotosynthese te gebruiken om aan aanvullende

voedsel- en energiebehoeften te voldoen.
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