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8 Nederlandse samenvatting 

Fotosynthese is de conversie van licht (fotonen) naar de chemische energie opgeslagen in 

verbindingen tussen moleculen. Ultrasnelle tijdsopgeloste spectroscopie is een manier om 

dit proces in detail te bestuderen. Met behulp van geavanceerde experimentele 

opstellingen met gepulsde lasers kunnen de metingen worden gedaan waarmee de 

energieoverdracht processen, of het ontbreken daarvan, in fotosynthetisch pigment-eiwit 

complexen gedetailleerd in kaart kunnen worden gebracht. Deze metingen resulteren in 

rijke datasets waarin de fluorescentie intensiteit of veranderingen in licht absorptie 

worden vastgelegd, met in de ene dimensie tijd en in de andere dimensie een spectrale 

variabele zoals golflengte. De uitdaging is het analyseren van deze data en dit vereist een 

zogenaamd parametrisch model in combinatie met globale en target analyse, zie Figure 

8.1.  

 

Figure 8.1 De workflow van het modelleren van tijdsopgeloste spectra. Onder gegeven 

experimentele omstandigheden wordt de fluorescentie gemeten. Deze data worden 

vervolgens geanalyseerd middels een kinetisch parametrisch model gecombineerd met 

constraints op de geschatte parameters. De output wordt gevormd door de geschatte 

parameters, de populatie profielen voor ieder compartiment in het kinetische schema en 

de bijbehorende geschatte spectra. Evaluatie van de resultaten kan leiden tot iteratieve 

verbetering van het model. 
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In Hoofdstuk 2 is de open source software applicatie Glotaran geïntroduceerd, welke deze 

methodologie implementeert (Snellenburg et al. 2012). Glotaran werd geïntroduceerd als 

een op Java gebouwde grafische user interface (GUI) voor de R module TIMP, een 

zogenaamde “problem solving environment” voor het fitten van superpositie modellen 

aan multi-dimensionale data. Glotaran voegt hier een handige GUI aan toe met de 

mogelijkheid voor interactieve en dynamische inspectie van de data, eenvoudige – 

geassisteerd door de user interface – model specificatie en interactieve visualisatie van de 

fit resultaten. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker de resultaten snel kan evalueren en het 

model of de onderliggende hypothese kan aanpassen. De workflow die in Hoofdstuk 1 was 

geïntroduceerd wordt hier nog een keer herhaald. Het zeer modulaire ontwerp van 

Glotaran zorgt ervoor dat de specifieke implementatie van de kern functionaliteiten, zoals 

de computationele motor, ontkoppeld is van de user interface. Op het moment van 

schrijven maakt Glotaran gebruik van de R module TIMP via de Java-naar-R interface 

Rserve, maar in de toekomst is een eenvoudige transitie mogelijk naar een 

computationele motor gebaseerd op een andere programmeertaal.  

In Hoofdstuk 3 hebben we aangetoond hoe een simultane analyse van twee datasets 

gebruikt kan worden voor het nauwkeurig modelleren van de 

energieoverdrachtsdynamica in een artificieel licht-oogstende dyad molecuul, bestaande 

uit een phthalocyanine (Pc) molecuul covalent gebonden aan een carotenoid (Car) 

molecuul (Maiuri et al. 2013). De simultane analyse van de twee datasets stelde ons in 

staat om de contributie van het Pc molecule en het Car molecuul te onderscheiden van 

het Dyad molecuul in z’n geheel. Bij excitatie van het Car molecuul stelde de hoge 

tijdresolutie van het experiment ons in staat om de efficiëntie van het snelste proces in 

het systeem, namelijk de energie overdracht van de S2 aangeslagen toestand van het Car 

molecuul naar de aangeslagen toestand van het Pc molecuul, vast te stellen op 37%. Dit is 

dicht in de buurt van de waarden die worden waargenomen in sommige natuurlijke licht-

oogstende pigment eiwit complexen. Bovendien konden we, bij excitatie van het Pc 

molecuul, de spectrale eigenschatten van de S1 aangeslagen toestand van een Car 

toestand waarnemen welke verscheen binnen de ≈30-fs tijds resolutie in ons experiment. 

Dit wijst op een koppeling van de aangeslagen S1 toestand van het Car molecuul en de Qx 

aangeslagen toestand van het Pc molecuul, met belangrijke implicaties voor de regulatie 

van het lichtafhankelijke deel van de fotosynthese.  
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Figure 8.2. Samenvatting van de bevindingen van Hoofdstuk 3. Een kinetisch model voor 

de aangeslagen toestand dynamica in een Car-Pc Dyad molecuul is weergegeven, samen 

met de resulterende populatiedynamica voor alle opgeloste componenten en de 

bijbehorende SADS. In de linker kolom zijn de resultaten bij excitatie van het Car molecuul 

weergegeven, en in de middelste kolom de resultaten bij excitatie van het PC molecuul. 

Rechts zijn de belangrijkste conclusies visueel weergegeven.  

In Hoofdstuk 4 namen we de stap naar veel grotere systemen, zo groot als hele intacte 

fotosystemen of zelfs geïsoleerde stukken thylakoïde membraan verrijkt in PSII. Tijds-

opgeloste fluorescentie spectroscopie metingen bij een temperatuur van 77K 

gecombineerd met target analyse stelde ons in staat om een functioneel compartimenten 

model te bouwen voor de geïsoleerde fotosystemen en antennes in het thylakoïde 

membraan (Snellenburg et al. 2013). We moesten een nieuw type spectrale constraint 

introduceren, die van gelijke oppervlaktes onder de curve voor verschillende 

componenten. Met deze constraint konden we vervolgens de equilibria tussen 

compartimenten in het kinetisch model schatten. Het combineren van kinetische 

schema’s met verschillende spectrale constraints stelde ons in staat om de paden van 

energie-overdracht en de vervalkarakteristieken te bepalen. We konden de spectrale en 

energetische eigenschappen van de zogenoemde rode Chl poelen in beide fotosystemen 

oplossen, zoals samengevat in Figure 8.3. We kwantificeerden de formatie van de LHCII-

LHCI-PSI supercomplexen in de transitie van intact naar ontvouwd thylakoïde membraan. 
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Figure 8.3. Samenvatting van de resultaten van de analyse op geïsoleerde PSI complexen 

en ontvouwd thylakoïde membranen verrijkt in PSII. Getoond zijn de volledige kinetische 

schema’s, de geschatte populatieprofielen en de bijbehorende SAS voor PSI links en voor 

PSII rechts. 

Gewapend met een goede intuïtie over de dynamica van de geïsoleerde fotosystemen 
besloten we om eindelijk het modelleren van het volledige intacte thylakoïde membraan 
aan te pakken in Hoofdstuk 5. De experimenten om de benodigde data hiervoor te 
leveren waren er op gericht om beter te begrijpen hoe het reguleringsmechanisme van de 
zogenoemde state transition werkte, in Chlamydomonas reinhardtii (C.r.) wild type (WT) 
cellen alsmede in mutanten die geen volledig fotosysteem I (PSI) of fotosysteem II (PSII) 
hebben (Wlodarczyk et al. 2016).  

Veel van het werk in dit hoofdstuk bouwt voort op een eerdere poging om de aangeslagen 

toestandsdynamica in de state transition op te lossen, maar welke gelimiteerd was door 

het ontbreken van de informatie van de mutant cellen (Wlodarczyk et al. 2015). De data 

geraporteerd in dit hoofdstuk komen van tijds-opgeloste fluorescentie metingen aan 

intacte direct ingevroren (77K) cellen die van te voren dan wel onder toestand 1 (S1) dan 

wel onder toestand 2 (S2) waren geincubeerd. De data zijn vervolgens simultaan 

geanalyseerd middels target analyse. De WT data droeg bij aan informatie over de 

hoeveelheid en dynamica van de lichtoogstende complexen (LHCs) verbonden aan PSI en 

PSII. De data van de mutanten voegden informatie toe over de hoeveelheid en de 

dynamica van zowel LCHII-LHCI-PSI en LHCII-PSII, plus de informatie over de antennes 

zonder een PS kern. In een simultane analyse van alle data van zowel WT als mutanten 

kon een compleet model voor de aangeslagen toestandsdynamica bij 77K worden 



217 
 

gemaakt. De belangrijkste bevinding was dat onder de specifieke omstandigheden waarin 

de state transitions waren geinduceerd de fractie van het licht dat geabsorbeerd wordt 

door LHCII verbonden met PSII afneemt van 45% in S1 naar 29% in S2, terwijl het 

toeneemt van 0% naar 16% voor LHCII verbonden met PSI. Hierbij was 36% van de totale 

poel van LHCII betrokken. Een andere zeer interessante bevinding was dat in de mutanten 

zonder intacte PSI kern, de meest rode component, met een piek emissie rond de 716 nm, 

volledig verdwijnt. Dit is een sterke indicatie dat, in tegenstelling tot wat veel mensen 

denken, dit meest rode pigment gelocaliseerd is in de PSI kern.    

 

Figure 8.4. Samenvatting van het proces van simultane analyse van de state transition 

data. Ieder blok correspondeert met een volledig kinetisch schema met bijbehorende 

populatie dynamica en geschatte SAS. Voor het LHCII-PSII complex in wild type worden de 

resultaten getoond. Met dit model kon de dynamica van PSI, PSII en LHCII gescheiden 

worden wat ons in staat stelde om de state transition te kwantificeren: 36% van de totale 

poel van LHCII draagt energie over aan PSI in State 2.  

Tot slot, in Hoofdstuk 6, hebben we een heel ander type tijdsopgeloste metingen 

gemodelleerd, wel tijdsopgelost maar niet zo ultra-snel. Hier introduceerden we een 

nieuwe methode om zogenoemde pulse amplitude modulated (PAM) fluorometrie 

metingen te analyseren. PAM fluorometrie is een wijd verspreide techniek in fotosynthese 

onderzoek om de (fluorescentie) respons te meten van het fotosynthetisch apparaat, zelfs 

in sterk actinisch licht, zoals daglicht. Om die reden wordt het veelvuldig gebruikt om de 

veranderingen in de doorloopsnelheid van fotosysteem II (PSII) te meten bij een 

verandering van de (omgevings)lichtcondities. Het is dan ook uiterst geschikt om het 
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fenomeen van niet-fotochemische quenching (NPQ) te onderzoeken, wat geëvalueerd 

wordt met zogenoemde quenching analyse curves waarvoor we een nieuwe parametrisch 

model ontwikkelden. Het resultaat was een beschrijving van de waargenomen 

fluorescentie kwantumlichtopbrengst in PAM curves in termen van de som van het 

product van dynamisch veranderende concentraties van een discreet aantal emitterende 

componenten en hun specifieke fluorescentie kwantumopbrengst zoals weergegeven in 

Figure 8.5  

 

Figure 8.5. PAM analyse methode met een parametrisch model. Een monster wordt 

bemeten volgens een specifiek licht protocol, bestaande uit intervallen met quenching 

inducerene actinisch licht, fluorescentie-herstellende intervallen met geen actinisch licht, 

en saturatie pulsen gedurende het gehele experiment op gezette tijden. De resulterende 

data vormt de input van een parametrisch model wat resulteert in een beschrijving van de 

data in termen van een aantal componenten met dynamische concentraties en 

bijbehorende kwantum opbrengsten.  

De analyse methode is zeer rechttoe rechtaan en erg flexibel, waardoor het voor ieder 

type PAM fluorometrie protocol kan worden gebruikt, inclusief die welke regelmatig 

worden toegepast voor het bemeten van planten in broeikassen of gewassen in het veld. 

Ter illustratie van de brede toepasbaarheid, met een versimpelde versie van dit analyse 

protocol hebben we laten zien dat de PAM dynamica van blauwalgen kon worden bepaald 

(Acuña et al. 2016b). Het biedt een manier om kwantitatief te maken wat de verschillen 

zijn tussen veelal kwalitatief verschillende PAM curves op basis van statisch relevante 

gefitte parameters die uitstijgt boven visuele inspectie. De afgeleide geschatte 

kwantumopbrengsten kunnen ook direct worden gerelateerd aan kwantumopbrengsten 
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geschat uit onafhankelijke ultra-snelle tijdsopgeloste fluorescentie metingen, zoals in de 

appendix van dit hoofdstuk uit de doeken wordt gedaan. Langs deze weg kan deze nieuwe 

analyse methode gezien worden als een essentiële bouwsteen voor het bouwen van 

grotere geïntegreerde modellen van fotosynthese, wat noodzakelijkerwijs moet gebeuren 

door het combineren van veel en zeer verschillende type data (van ultra-snelle 

tijdsopgeloste spectroscopie, PAM fluorometrie, spectraal opgeloste fluorometrie (Acuña 

et al. 2016a) en andere bronnen – om zo alle parameters die relevant zijn voor de 

efficiëntie van het fotosynthetisch apparaat en haar regulatie te onderzoeken. 
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