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Samenvatting 
Biofysische karakterisering van carotenen en caroteen bevattende eiwitten met 

Resonantie Raman Spectroscopie 

 
Carotenen zijn belangrijke moleculen in de natuur. Naast het kleur geven aan veel 

planten en diersoorten zijn carotenen betrokken bij cellulaire processen zoals licht 

oogsten en fotoprotectie. Het werk in dit proefschrift was het bestuderen van de 

vibrationele eigenschappen van specifieke caroteen moleculen met gebruik van 

resonantie Raman spectroscopie; carotenen werden bestudeerd in oplosmiddelen 

en in gezuiverde eiwitcomplexen om informatie te vinden van de conformationele 

structuur tot en met het functioneren in vivo. We hebben specifiek gekeken naar 

verschillende carotenen in antennecomplexen uit dinoflagellaten, cyanobacteriën 

en planten. Het werk is gedaan in samenwerking met groepen in Europa en Azië. 

Hoofdstuk één is een algemene introductie van carotenen, resonantie Raman 

spectroscopie, fotosynthese en mijn projecten.  

Hoofdstuk 2 is werk dat begon met het peridinine-chlorofyl a-eiwit (PCP). We 

realiseerden dat een voorbereidend onderzoek naar peridinine in oplosmiddelen 

nodig was om het caroteen in vivo te begrijpen. De publicatie is voortgekomen uit 

dit voorbereidende fundamentele werk over peridinine in oplosmiddelen. We 

ontdekten een Fermi resonantie in de carbonylregio van de RSS spectra. Onze 

experimentele resultaten werden door collaborateurs ondersteund met 

berekende spectra en een model.  

Hoofdstuk 3 is een vervolg van het werk in hoofdstuk 2. Dit onderzoek kijkt naar 

de fotofysica van peridinine en de vibrationele eigenschappen in de 

grondtoestand. Opnieuw zijn er berekeningen gedaan om de experimentele 

resultaten de valideren. In het step-scan FTIR spectrum van PCP zijn nieuwe pieken 

geïdentificeerd, deze pieken horen bij een door licht geïnduceerde triplet 

toestand. De aard van deze triplet toestand is uitgebreid bediscussieerd, vooral op 

basis van tijdsopgeloste FTIR studies, daarmee brengt het artikel ons stappen 

dichter bij een volledig begrip van de fotofysica van peridinine.  

Hoofdstuk 4 onderzoekt de vibrationele eigenschappen van caroteenmoleculen 

die substituties van de keten-methylgroepen bevatten. De 1 strekmodus in het 

resonantie Raman spectrum van een caroteen komt voort uit de C=C strekkingen 



en wordt normaliter gevonden rond 1520 cm-1. Dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) 

werd gebruikt om deze piek theoretisch te analyseren. Uit de berekeningen bleek 

dat hoewel de effectieve conjugatie lengte van carotenen toeneemt in lineaire 

polyenen bij s-cis isomerisatie aan het einde van de keten, de lengte afneemt bij 

conformaties van carotenen die een β-ring bevatten.  

Hoofstuk 5 onderzoekt het orange carotenoid protein (OCP). Dit 35 kDa oplosbare 

eiwit wordt in verband gebracht met fotoprotectie in bepaalde cyanobacteriën. 

Het bevat een echinenone molecuul dat zich uitstrekt langs de N en C terminus en 

het eiwit de karakteristieke oranje kleur geeft. Bij blootstelling aan hoge 

lichtintensiteit kleurt het eiwit rood. Ons werk was het onderzoeken van de 

vibrationele verschillen van het echinenone molecuul in de twee OCP vormen. We 

hebben een nieuwe tussenvorm ontdekt van echinenone in OCP die relatief rood-

verschoven is. Ook vonden we dat de bestaande kristalstructuur van OCP 

waarschijnlijk niet de meest blauw-verschoven vorm van het eiwit is.  

Hoofdstuk 6 is nog niet gepubliceerd. Het is een onderzoek naar de triplet-triplet 

energieoverdracht in een kunstmatige caroteenporfyrine moleculen. Deze 

moleculen worden gebruikt als model voor caroteen en chlorofyl in 

antennecomplexen van hogere planten. We hebben triplet-triplet energie 

overdracht bestudeerd tussen de twee gelinkte moleculen en vonden dat in de 

overdrachtssnelheid in de para gelinkte variant veel langzamer is dan in de ortho 

gelinkte variant. We hebben de strekmodus van de carbon dubbele bindingen in 

de moleculen bestudeerd. De piek van de triplet toestand verschilt in de twee 

varianten; een verassing want de absorptie spectra zijn bijna identiek. 

Berekeningen aan deze moleculen suggereren dat de triplet toestand van 

porfyrine effect heeft op de grondtoestand van caroteen in de ortho variant.  

Hoofdstuk 7 is bijna klaar om ingediend te worden voor publicatie. Het is een 

studie van wild-type en punt-gemuteerd light harvesting complex II (LHCII) 

eiwitten. RRS spectra laten zien dat het complex getrimeriseerd is, dit is 

herkenbaar aan de luteïne 2 piek.  De chlorofyl b 605 bindingslocatie is ook 

bestudeerd. Het is moeilijk om LHCII trimeren in een reconstitutie te verkrijgen; 

vaak worden monomeren gevonden. Verdere experimenten worden afgerond 

voordat dit werk wordt ingediend, bijvoorbeeld lage temperatuur absorptie en 

HPLC. 


