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Samenvatting
Energieoverdraht in fotosynthetishe antennesFotosynthese is een biologish proes waarbij organismen zoals planten, algen en bepaaldebateriën zonliht gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in zuurstof en en-ergierijke organishe sto�en. Fotosynthese onderzoek is een belangrijke tak van de weten-shap; het kan bijdragen aan het ontwerp van arti�iële systemen, die zonne-energie opeen shone en e�iënte manier kunnen onverteren. Een dergelijke duurzame energiepro-dutie zou een goede oplossing zijn voor de steeds groter wordende vraag naar energie inonze samenleving.De eerste stap in de fotosynthese, de lihtabsorptie, vindt plaats in zogenaamde lih-toogstende antennes. Liht wordt daar geabsorbeerd door middel van het exiteren vanpigmentmoleulen. De opgeslagen exitatie-energie kan worden overgedragen aan anderepigmentenmoleulen. Via deze energieoverdrahtsroute bereikt de exitatie-energie zo-doende het reatieentrum, waar de uiteindelijke hemishe proessen van de fotosyntheseplaatsvinden. Het doel van het in dit proefshrift beshreven onderzoek is kwantitatiefte bepalen hoe de energie zih tussen de pigmenten in deze lihtoogstende antennes ver-plaatst.Een belangrijke lihtoogstende antenne in planten is LHCII, dat zih bevindt in foto-systeem II van de hloroplast. Hoofdstuk 5 van dit proefshrift beshrijft een fysish modelvoor exitonoverdraht in LHCII, dat gebaseerd is op haar kristalstrutuur, Red�eld-Förster theorieën en experimentele gegevens. Energieoverdaht in LHCII kan aangeduidworden in superposities van aangeslagen toestanden, de zogenaamde exitonen. Exito-nen zijn geen elektronish aangeslagen toestanden van individuele hlorofylen, maar zijnverspreid over een aantal met elkaar in interatie gaande hlorofylen. De theoretishe om-shrijving van exitonoverdraht wordt geomplieerd door de wanorde van de energiënvan, en de elektronishe koppelingen tussen de hlorofylen, wat ervoor zorgt dat de graagvan willekeurigheid in de energieoverdrahtsdynamiek en in de route die de energie a�egthoger is. Dit hoofdstuk beshrijft in detail hoe exitaties tussen lusters van gekoppeldehlorofylen migreren om de lage-energie hlorofyllusters in de drie LHCII monomeren tebereiken. 159



160 SamenvattingDe overige hoofdstukken van dit proefshrift omvatten experimentele studies. Demeest gebruikte experimentele tehniek in deze hoofdstukken is transiënt absorptiespe-trosopie, ofwel pump-probe spetrosopie. Om het e�et van zonliht na te bootsenworden samples, waarin antennes opgelost zijn, beliht met een enkelkleurige laserpuls(de pompstraal). De kleur, oftewel de energie van de exitatie, bepaalt welke pigment-moleulen (hlorofylen, arotenen, bilinen, et.) en welke elektronishe toestanden vandeze moleulen aangeslagen worden. Een tweede laserpuls, welke wit liht uitstraalt (deprobestraal), wordt gebruikt om te bepalen of de aangeslagen pigmenten liht van eenbepaalde kleur absorberen of uitstralen. Dit geeft informatie over de aangeslagen toes-tanden op een gegeven tijd na de extitatie. Verdere analyse van de experimentele datalevert de gemiddelde tijdsduur op waarin aangeslagen toestanden vervallen of overgedra-gen worden aan de volgende pigmentmoleulen.Naast LHCII bevat fotosysteem II drie andere antennes, de zogenaamde �minor� an-tennes CP24, CP26 en CP29. De exate kristalstruturen van CP24 en CP26 zijn nog nietvastgesteld, maar het is bekend dat de struturen van deze antennes deels overeenkomenmet die van LHCII. In hoofdstuk 2 ligt de fous op energieoverdraht aan hlorofylen inde minor antennes, terwijl we in hoofdstuk 3 laten zien hoe arotenen in deze antennesenergie overbrengen op hlorofylen. De hoeveelheid energie die overgedragen wordt vanarotenen naar a en b hlorofylen vershilt tussen de twee bestudeerde antennes. Over-draht van arotenen naar hlorofylen vindt plaats vanuit de S2 en de vibrationele �hete�S1 aangeslaten toestanden. Uit deze experimenten kan geonludeerd worden dat destrutuur van CP26 en de energieoverdrahtroute vergelijkbaar zijn met die van LHCII,met uitzondering van de verstoring van de funtie van de "bottlenek" hlorofylen a604en b605. CP24, daarentegen, vershilt substantieel van de overige antennes. De hloro-fylen die absorberen bij 670 nm mediëren een groot deel van de energieoverdraht aan ahlorofylen bij lage energieniveaus. Deze hlorofylen werden geïdenti�eerd als zijnde Chla602 en Chl a603.In hoofdstuk 6 is LHCII onderzoht met behulp van gepolariseerde transiënt absorp-tiespetrosopie. Deze methode is e�etief in het uit elkaar halen van overlappende hlo-rofylbanden, wat niet mogelijk is in standaard pump-probe spetrosopie. De resultatenlaten zien dat de initiële polarisatie verloren gaat in 3.3-3.5 pioseonden. Dit verliesvan polarisatie komt door de spei�eke hoek tussen de hlorofyltransities bij 652-655 nm,aangeslagen door de pompstraal, en de uiteindelijke hlorofylaeptanten. Ook het feitdat de exitaties gemiddeld gelijkmatig op alle drie de monomeren van LHCII aankomendraagt bij aan dit verlies van polarisatie.Het onderwerp van hoofdstuk 4 is de lihtoogstende antenna fyoyanine 645 vande eenellige alg Chroomonas CCMP270. Deze alg leeft in relatief diepe wateren en isgeëvolueerd in een e�iënte lihtoogster. Experimenten met versheidene exitatiekleurenzijn gebruikt om de route van energieoverdraht over de aht bilinemoleulen die fyoya-nine 645 binden te identi�eren.



Samenvatting 161Tot slot is in hoofdstuk 7 het tegenovergestelde vershijnsel van lihtoogsting beshreven,namelijk de wijze waarop LHCII lihtenergie uitdooft, zodat de plant beshermd wordttegen een overvloed aan zonliht. Om dit te bestuderen werd een preparaat van LHCII an-tennes geïnorporeerd in een arylamidegel matrix, om aggregaatvorming te voorkomen.Vervolgens werden de LHCII antennes in een uitdovingstoestand gebraht. Uit de resul-taten kan worden opgemaakt dat energie van a hlorofylen wordt overgedragen aan delaagliggende S1 staat van een aroteenmoleuul, waarbij de energie af kan worden gevo-erd in de vorm van hitte. Dit onderzoek bevestigt dat arotenen een rol spelen in defotoprotetie van planten.


