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SAMENVATTING 
 
Inzicht in moleculaire mechanismes van eigenschappen van carotenen 
 
De biologische functies van carotenen die met de interactie van licht te maken hebben, 

bijvoorbeeld kleur en fotosynthese, worden bepaald door elektronische eigenschappen 

van de karakteristieke geconjugeerde polyeen keten van carotenen. Moleculaire 

interacties met eiwitten in vivo, in de specifieke omgeving van de bindingspocket van 

het caroteen, kunnen de elektronische eigenschappen van het caroteen veranderen. 

Daardoor veranderen de lichtabsorptie eigenschappen zodat een roodverschuiving 

optreedt ten opzichte van het molecuul in vitro. Begrijpen hoe deze eigenschappen in 

vivo veranderen is essentieel voor het begrijpen van de mechanismes onderliggend aan 

de functies van caroteen en is een grote uitdaging voor caroteenonderzoek.  

Dit proefschrift gaat over deze uitdaging en heeft tot doel het onderzoeken van 

mogelijke moleculaire factoren die bepalend zijn voor of bijdragen aan de 

absorptieverschuivingen in vivo. In dit onderzoek is Raman spectroscopie samen met 

elektronische absorptie spectroscopie gebruikt om de structuur van de elektronische 

grondtoestand van het caroteen molecuul in vivo te karakteriseren door middel van 

selectieve versterking van de vibrationele modi gekoppeld aan de elektronische S0 →S2 

overgang. 

In Hoofdstuk 2 worden de elektronische eigenschappen van negen relatief eenvoudige 

lineaire en β-ring cyclische caroteen moleculen behandeld. Een systematisch onderzoek 

in vitro van de correlaties tussen de positie van de elektronische S0 → S2 overgang, de 

frequentie van de ν1 Raman band en de conjugatie lengte N wordt gepresenteerd. Zeer 

goede correlaties werden gevonden voor lineaire carotenen. Voor de en β-ring cyclische 

carotenen, waar de twee spectroscopische parameters ook een zeer goede correlatie 

vertonen, is een afwijking van de lineaire correlatie met de conjugatie lengte N 

waargenomen. Dit is consistent met de conclusie dat β caroteen en β-ring cyclische 

carotenen effectief een kortere conjugatielengte hebben dan verwacht zou worden op 

basis van de chemische structuur; dit omdat de β-ring uit het vlak draait.  

Daarnaast is het effect van eigenschappen van het oplosmiddel op de twee 

spectroscopische parameters onderzocht voor vier moleculen. Lineaire correlaties 



 

werden gevonden tussen deze parameters en oplosmiddel polarizeerbaarheid, uitgedrukt 

als R(n) = (n2-1)/(n2+2), waar n = refractie-index. Een dergelijke correlatie werd niet 

gevonden als functie van de polariteit (ε, diëlectrische constante). De correlaties die 

werden gevonden tussen de positie van de elektronische S0 → S2 overgang en de 

frequentie van de ν1 Raman band uitgedrukt als (i) functie van verandering in de 

effectieve conjugatie lengte (verschillende carotenen in hetzelfde oplosmiddel, hexaan) 

of (ii) functie van oplosmiddel polarizeerbaarheid (zelfde caroteen in verschillende 

oplosmiddelen), tonen verschillende richtingscoëfficiënten. Zulke verschillende 

correlaties kunnen nuttig zijn om onderscheid te maken tussen deze twee mechanismes 

als mogelijke oorzaken van de verschuiving in de elektronische S0 → S2 overgang, de 

absorptieverschuiving, in vivo. Vervolgens is deze informatie toegepast bij de 

absorptieverschuivingen in caroteen gebonden aan light-harvesting (LH) eiwitten in 

fotosynthetische paarse bacteriën. De gemiddelde polarizeerbaarheid van de 

eiwitomgeving, die vergelijkbaar wordt geschat voor deze drie LH eiwitten, kan de 

spectrale verschuivingen van deze carotenen volledig verklaren.  

Hoofdstuk 3 toont een spectroscopisch onderzoek van veren van de felrode rode ibis 

(Eudocimus ruber, Threskiornithidae), de oranjerode zomertangare (Piranga rubra, 

Cardinalidae) en de paarse veren van de witkeeldwergcotinga (Iodopleura isabellae, 

Tityridae). Al deze verendekken bevatten canthaxanthin als belangrijkste caroteen. Om 

de structuurveranderingen en moleculaire interacties die verantwoordelijk zijn voor de 

verschillende kleuren van canthaxanthin in deze veren te bestuderen, werd een 

vergelijkend onderzoek gedaan tussen de resonantie Raman en elektronische absorptie 

spectra, afgeleid van reflectie spectra van gebonden canthaxantin in situ en van 

canthaxantin data gemeten in oplossing. De resultaten tonen dat canthaxanthin 

verschillend bindt aan de keratine eiwitten in de veren van de verschillende 

vogelsoorten. Een significante variatie werd waargenomen in de frequentie van de ν1 

Raman band van de verschillende vogels. Dit heeft een goede correlatie met de 

roodverschuivingen in de absorptiespectra van canthaxantin in de verschillende veren. 

Het meest significante voorbeeld hiervan is I. isabellae. De roodverschuivingen in de 

paarse veren kunnen echter niet volledig worden verklaard door verschillen in 

poralizeerbaarheid of refractie-index van de bindingssite, noch door het coplanair zijn 



 

van de β-ringen. De suggestie wordt gedaan dat, naast deze twee factoren, een 

moleculaire kop-staart aggregatie van de gebonden carotenen waarschijnlijk een 

belangrijke factor is bij de paarse kleur van I. isabellae. Vervolgonderzoek zal nodig 

zijn om de aanwezigheid van moleculaire aggregaten te bevestigen en ook om te 

bepalen of het caroteen direct bindt aan β-keratine of aan een ander eiwit of molecuul 

en om de mogelijkheid van andere interacties met het eiwit, bijvoorbeeld via de C=O 

groepen van canthaxantin te onderzoeken. 

In Hoofdstuk 4 worden the aborptieverschuivingen van de twee β-carotenen in PSII-RC 

en de β-carotenen in LHCII onderzocht. De evaluatie van moleculaire factoren die ten 

grondslag liggen voor deze verschuivingen werd aangevuld met structurele informatie 

over de caroteen bindingspocket uit de driedimensionale structuur van deze eiwitten uit 

röntgenkristallografie. De resultaten tonen dat de caroteenmoleculen met het laagste 

absorptiemaximum, hier blauw-absorberend genoemd, voornamelijk beïnvloed worden 

door de lokale omgeving van het eiwit, omdat deze passen in de lineaire correlaties die 

werden gevonden voor β-caroteen en luteïne als functie van polarizeerbaarheid van het 

oplosmiddel. Deze waarnemen blijkt in overeenstemming met de structurele informatie 

van de bindingssites. Betreffende de rood-absorberende moleculen (met het hoogste 

absorptiemaximum), wordt gesuggereerd dat de verschuivingen in de elektronische S0 

→ S2 overgang het gevolg is van een toenemende effectieve conjugatielengte N 

vanwege coplanarizatie van de β-ringen aan het einde van de polyeenketen vanwege 

sterische hinder. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd draagt bij aan het begrijpen 

van hoe elektronische eigenschappen van carotenen in situ veranderd kunnen worden 

door de omstandigheden van de eiwitbindingssite in vivo. Het bestuderen van de 

verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor het absorptiegedrag van carotenen 

in vogels en hogere planten kan helpen in het ontrafelen van absorptieverschuivingen in 

andere levende organismes en kan waardevolle informatie geven over hoe de 

elektronische eigenschappen van caroteenmoleculen geoptimaliseerd worden voor 

verschillende functies.  

Hiernaast wordt in Hoofdstuk 5 een overzicht gegeven van de bestaande kennis over 

afbraakproducten van caroteen- de norisoprenoïdes- en hun grote invloed op de aroma 



 

van wijn. Belangrijke informatie die in de afgelopen tientallen jaren is gerapporteerd in 

de literatuur wordt beschouwd. De parameters die zowel kwalitatief als kwantitatief het 

profiel van carotenen in druiven bepalen worden uitgelicht, de relevantie van 

norisoprenoïdes voor wijn aroma, chemische- en waarnemingskarakterisatie en het 

voorgestelde realistische mechanisme voor de vorming daarvan met β-caroteen en 

neoxanthin als precursor. De bijdrage aan wijnaroma en een aantal openstaande 

uitdagingen voor caroteenonderzoek en wijnaroma worden benoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


