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Samenvatting

In dit proefschrift toon ik resultaten, die gemeten zijn in het zichtbare
evenals in het infrarode gebied van het elektromagnetische spectrum.
Deze metingen zijn uitgevoerd met een tijdsoplossing van femtosec-
onden. (Een femtoseconde is een miljoenste miljardste deel van een
seconde.)

Er zijn metingen gedaan aan 4 verschillende eiwitten, waarvan er
3 fotosynthetisch actief zijn. Fotosynthetisch actief betekent dat deze
eiwitten een (onder)deel zijn van het proces waarbij de energie uit
zonlicht wordt vastgelegd in chemische energie. Dit proces noemen
we fotosynthese. Het vierde eiwit is fotoactief. Dit betekent dat het
eiwit van structuur verandert als er licht van een bepaalde golflengte
op valt.

De eerste stap van de fotosynthese is de absorptie van een of
meerderde fotonen door een kleurstofmolecuul (pigment). Deze pig-
menten zorgen ervoor dat de energie in het reactiecentrum van de plant
of bacterie terecht komt, waar de volgende stappen plaatsvinden, zoals
ladingsscheiding.

In hoofdstuk 2 kijken we naar een eiwit dat gespecialiseerd is in
het oogsten van licht, een lichtverzamelcomplex (light harvesting com-
plex). Hier bestuderen we het pad van energiemigratie door dit com-
plex en zoeken naar een verband met de kristalstructuur en resultaten
uit simulaties. Door het aanslaan met verschillende golflengtes, kun-
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nen we aantonen dat de energieoverdracht van chlorofyl b (absorp-
tiemaximum bij 650 nm) naar chlorofyl a (absorptiemaximum bij 675
nm) op een tijdsschaal van 200 femtoseconde plaatsvindt. Verder kun-
nen we experimenteel bevestigen, dat er een snelheidlimiterende toes-
tand in het systeem zit, die tot nu alleen maar door ‘Modified Redfield
Theory’ voorspeld was. Voor chlorofyl a604, dat volgens de kristal-
structuur een sterke waterstofbrug heeft, zien we een absorptieband
bij 1685 cm−1 die op een tijdsschaal van 3-6 picoseconden groeit en
vervolgens binnen 30 ps vervalt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de primaire stappen van ladingscheiding in
fotosysteem I van Synechococcus elongatus. Het is sinds lange tijd
bekend dat de primaire elektrondonor van het systeem de dimeer P700

is, maar welke eiwitten precies in het proces van primaire ladingschei-
ding betrokken zijn is nog onbekend. Om deze eiwitten op het spoor
te komen hebben we femtoseconde ‘pump probe’ spectroscopie in het
infrarode gebied toegepast op trimeren van fotosysteem I uit Syne-
chococcus elongatus. Omdat het infrarode spectrum erg gevoelig is
voor zowel de redox staat van een eiwit, als voor de minimale ver-
schillen in de moleculaire structuur, was het mogelijk om specifieke
banden van geoxideerd chlorofyl te identificeren. Om dieper inzicht
in het systeem te verkrijgen, passen we verschillende wiskundige mod-
ellen toe op onze resultaten. Het eerste model gaat ervan uit dat
ladingsscheiding ultrasnel is. In het ander model nemen we aan dat
de karakteristiek van rode pigmenten op ladingsoverdracht lijkt. De
toename in amplitudo van het kation signaal op een tijdschaal van
picoseconden wijst op de formatie van een primair radicaalpaar. De
evolutie in het kation gebied tussen 7 en 40 ps ontrafelt de formatie van
een tweede radicaalpaar, die een tweede elektrondonor moet hebben.
Het modelleren van onze data levert de spectra van twee verschillende
radicaalparen op, die overeen komen met de IR-spectra van A+A−

0

en P+
700A

−
1 in de literatuur. Hierdoor kunnen we concluderen dat het

(cofactor) chlorofyl A de primaire elektrondonor van het systeem is.
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Hoofdstuk 4 beschrijft experimenten gedaan aan PS 1. Dit is het-
zelfde complex als in hoofdstuk 3, maar deze keer was het reactiecen-
trum chemisch gesloten. Desondanks zien we dat spectra van de eerste
stap(pen) gelijk zijn aan de spectra uit hoofdstuk 3. Dit wijst erop,
dat A inderdaad het primaire eiwit is in het ladingscheidingsproces.

Hoofdstuk 5 beschrijft onderzoek gedaan aan het gëısoleerde re-
actiecentrum en zijn antenne (LH1RC) uit Rhodobacter sphaeroides.
We meten spectra in het gebied tussen 1750 en 1600 cm−1, met een
tijdsoplossing van femtoseconden. Hier kunnen we de dynamica van
de aangeslagen toestand van het systeem volgen, door het meten van
de verandering van de absorptie van bacteriële chlorofyl en bacteriële
pheopytin. Proeven met en zonder het polipeptide PufX tonen dat
dit polipeptide aanwezig moet zijn, om de ladinggescheiden toestand
P+Q−

A te kunnen vormen. In complexen zonder PufX was het mo-
gelijk om P+Q−

A te vormen, als de oxidant DMSO aanwezig was. Dit
wijst erop, dat de ladingscheiding zonder DMSO al bij de vorige stap
P+H−

A eindigt, omdat er nog een elektron op QA zit. Deze resultaten
steunen de hypothese, dat de functie van PufX het oxideren van Q−

A

is, wanneer de quinonenpoel gedeeltelijk geoxideerd is.
Hoofdstuk 6 beschrijft experimenten gedaan aan het fotoactieve

eiwit PYP. De vraag die we hier willen beantwoorden is wat precies
de rol is van de C4-C7 enkele-binding-rotatie tijdens de primaire fo-
tochemie van het eiwit. Daarom zorgen we er met een ethaanbrug
voor, dat de rotatie van deze enkele binding wordt geblokkeerd. Deze
verandering passen we toe op wildtype en mutanten van PYP. In
geblokkeerde PYP zien we dat: I de absorptiespectra van de grond en
aangeslagen toestand blauw-verschoven zijn, II de opbrengst van de
fotochemie met 60% gereduceerd is, III de dynamica van de aangesla-
gen toestand versneld wordt en IV de thermische reacties van het eiwit
versneld worden. Ook is de opbrengst van de intermediaire grondtoe-
stand (GSI) in het geblokkeerde PYP veel groter dan in het gewone
PYP. In tegenstelling tot theoretische voorspellingen blijkt dat de lad-
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ing op het aminozuur op positie 52 geen invloed op de dynamica heeft.
Deze lading was op 2 manieren veranderd: I door her vervangen van
arginine door alanine, en II door her gebruiken van een oplossing met
en pH van 5,8 en 10. Onze resultaten impliceren dat de rotatie om
de enkele binding C4-C7 geen alternatief voor dubbele-binding-rotatie
is, als de positieve lading op positie 52 afwezig is. De C4-C7 rotatie is
slechts een compensatiebeweging om de isomerisatie van de chromo-
foor te ondersteunen.


