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De eerste stap in de omzetting van licht naar chemische energie wordt In hogere planten 
gekatalyseerd door Photosystemen (PS) I en II, grote membraancomplexen samengesteld 
uit pigmenten (Chlorophylen (Chls) en carotenoïden) en eiwitten. Zowel PSI als PSII 
bestaan uit een kern waar lading-scheiding optreedt en meerdere antennes (LHCs), die de 
lichtopvangcapaciteit van de kern vergroten. PSI is samengesteld uit een kern en 4 
antennes, Lhca1-4 genoemd. PSII bestaat uit een dimerische kern (C2) en 6 basale LHC-
eenheden die bekend staan als Lhcb1-6, waarin Lhcb1-3 (LHCII) diverse combinaties van 
homo- en heterortrimeren vormt en Lhcb 4-6 (CP29), CP26 en CP24) aanwezig zijn als 
monomeren. De LHCII-trimeer die sterk gebonden is aan de kern heet trimeer S en die 
met een middelmatige verbinding met de kern via CP29 en CP24 heet trimeer M. De 
samenstelling van PSII is dynamisch: bij weinig licht is C2S2M2 dominant, terwijl bij 
langdurige hogere lichtomstandigheden de M trimer gedeeltelijk van PSII losraakt, 
waardoor de PSII antenne grootte wordt verminderd. Bij te hoge lichthoeveelheden die 
schadelijk kunnen zijn voor de plant beschermt een proces dat bekend staat als niet-
fotochemische quenching (NPQ) de plant tegen schade door de overtollige lichtenergie 
om te zetten in warmte. 

De absorptie van zonlicht energie door de pigmenten geassocieerd met de LHCs is de 
eerste stap van fotosynthese. Excitatie-energie wordt vervolgens op een ultrasnelle 
tijdschaal overgebracht naar het reactiecentrum waardoor de efficiëntie wordt 
gewaarborgd. De organisatie van de pigmenten binnen de LHCs en de algemene 
organisatie van de pigment-eiwitcomplexen zijn essentieel voor dit efficiënte systeem van 
zonlicht energie-opname, transport en omzetting. Het aanpakken van enkele van de 
meest fundamentele vragen over licht-oogsten en de regulering ervan is het hoofddoel 
van dit proefschrift. 

De biochemische en biofysische eigenschappen van LHCs zijn intensief bestudeerd voor de 
laatste drie decennia, maar de zuivering van LHCs in een gelijke staat als in de plant is een 
beperkende factor in de wetenschappelijke vooruitgang. De moeilijkheid ligt in hun 
gedeelde genetische afstamming en zeer vergelijkbare biochemische eigenschappen 
waardoor ze moeilijk van elkaar te scheiden zijn. In het verleden werd scheiding bereikt 
door gebruik te maken van harde isolatieomstandigheden zoals isoelectrische focusering 
of meerstaps chromatografie, maar dit leidt vaak tot pigmentverlies en veranderde 
eigenschappen. Een veelgebruikte alternatieve benadering was het in vitro 
reconstituteren van het eiwit met pigmenten, maar dit wordt niet altijd geaccepteerd als 
een goed gelijkend alternatief voor het eiwit zoals het zich in de plant bevindt. Het was 
duidelijk dat een  milde methode om LHCs te isoleren nodig was. In hoofdstuk 2 
beschrijven we een nieuwe methode die ons toelaat om het kleine antenneeiwit, CP24, te 
isoleren met behulp van een knockout A. thaliana mutant (KO-CP24) aangevuld met een 
gen voor CP24 die de sequentie voor een His-tag bevat. De aanwezigheid van de His-tag 
heeft geen invloed op de assemblage van CP24 en PSII supercomplex in het membraan. Zo 
kan CP24 gezuiverd worden in een milde twee-staps procedure van 
affiniteitchromatografie gevolgd door een sacharose dichtheidsgradiënt. De methode 
werd ook gebruikt om een gerichte mutant van CP24 te isoleren, waar één specifieke Chl 
mist. Dezelfde aanpak werd gebruikt in Hoofdstuk 3 om een andere kleine antenne, CP29, 



te karakteriseren. Het aantal Chls in onze gezuiverde CP29 is meer dan wat in de 
gereconstitueerde versie voorkomt en komt overeen met de laatste resultaten die worden 
weergegeven in EM-structuur van PSII complex (Su et al. 2017). Naast wild type CP29 
werden twee specifieke chlorofyl-knockoutmutanten (Chl a612 en a603 ontbreken) 
geproduceerd en bestudeerd. Deze twee Chls zijn voorgesteld als locaties waar excitatie-
energie wordt omgezet in warmte en bevinden zich op het raakvlak van CP29 en andere 
subeenheden, wat suggereert dat ze een belangrijke rol spelen in de excitatie-
energieoverdracht. Uit In vivo mutatie analyse blijkt dat Chl612 en Chl603 in CP29 
isoenergetisch zijn. Hierrin verschilt CP29 van gerelateerde Lhcbs, waarin Chl612 altijd het 
laagste energieniveau is. In hoofdstuk 3 wordt ook het CP29-LHCII-CP24-complex 
bestudeerd. De Chls in het CP29-LHCII-CP24-complex komen overeen met de som van alle 
Chls uit de individuele LHCs, maar de associatie van de complexen beïnvloedt hun 
spectroscopische eigenschappen. Het beïnvloedt ook de carotenoïde samenstelling door 
de binding van een ß-caroteen molecule te stabiliseren. Zo blijkt dat eiwit-eiwit interacties 
een belangrijke rol spelen bij de bepaling van de spectrale eigenschappen van de 
fotosynthetische complexen. 

Hoewel het essentieel is voor fotosynthese, is licht-oogsten ook risicovol. Dit komt door 
frequente fluctuaties van lichtintensiteit in het natuurlijke milieu en / of het tekort aan 
fotosynthetische substraten (CO2 of H2O). Als de hoeveelheid geabsorbeerd licht de 
capaciteit van de fotosynthetische machine overschrijdt, zal het leiden tot reactieve 
zuurstofsoorten. Planten hebben een reeks regulatie mechanismen ontwikkeld om te 
voorkomen dat dit optreedt, de belangrijkste en meest bestudeerde daarvan is NPQ. Twee 
componenten zijn essentieel voor dit proces: de eerste is PsbS, een eiwit dat wordt 
'geactiveerd' na een daling van de lumenale pH. De tweede is Zeaxanthine (Zea), een 
caroteen die gevormd wordt door de de-epoxidisatie van violaxanthine (Vio) onder lage 
lumenale pH. Ondanks het feit dat deze twee componenten bekend zijn, is het exacte 
moleculaire mechanisme van NPQ nog onbekend. Zo is de locatie en functie van Zea 
bijvoorbeeld nog grotendeels een punt van discussie. De meeste van de gepubliceerde 
experimenten gerelateerd aan Zea-afhankelijke quenching werden uitgevoerd met ofwel 
gereconstitueerde LHCs of met LHCs uit de NPQ2 mutant, die Zea constitutief tot 
expressie brengt. In hoofdstuk 4 werden een groot aantal pigment-eiwitcomplexen (o.a. 
de monomere antennes, verchillende LHC complexen en het PSII supercomplex) direct uit 
planten uit het donker (zonder Zea) en uit planten uit het licht (met licht geïnduceerde 
inductie van Zea) geïsoleerd. Onze resultaten tonen aan dat alle complexen die uit 
hooglicht behandelde planten worden gezuiverd, inderdaad Zea binden, maar in kleine 
hoeveelheden. We hebben ook geconstateerd dat de Zea niet in de Lhcbs gebonden is en 
geen conformationele veranderingen van deze complexen veroorzaakt, zoals 
oorspronkelijk werd voorgesteld. Nog belangrijker is dat de fluorescentie-levensduur van 
de donkere aangepaste monsters en van de hooglicht behandelde identiek zijn, wat 
betekent dat Zea niet direct binnen de Lhcbs actief is in de omzetting van excitatie-energie 
in warmte.  Onze resultaten laten zien dat de zeaxanthine-afhankelijke omzetting van 
excitatie-energie in warmte alleen plaatsvindt in de intacte thylakoide membranen en niet 
in geïsoleerde complexen, wat suggereert dat dit afhankelijk is van interacties bij de 
raakvlakken van verschillende  Lhcbs. 



In hoofdstuk 5 testten we de hypothese die Ballottari et al voorstelde. (2014) dat Zea 
onder hoog licht PSI kan beschermen door excitatie-energie weg te vangen en om te 
zetten in warmte. We testten deze hypothese zowel in vitro als in vivo via tijd opgeloste 
fluorescentie. Hoewel de pigmentanalyse aantoont dat Zea zich in hoge 
lichtomstandigheden aan het PSI-supercomplex bindt, vinden we geen bewijs dat het 
excitatie-energie weg kan vangen. Wij stellen voor dat de hogere gevoeligheid voor hoog 
licht die is waargenomen in PSI bij afwezigheid van Zea een secundair effect is van het 
verminderd wegvangen van excitatie-energie in de thylakoide membranen rondom  PSII 
en door het ontbreken van de sterke antioxidant functie van Zea. 

De carotenoïde samenstelling is relatief onveranderd in planten, wat suggereert dat de 
verschillende xanthofylen  een unieke rol hebben. Dus is de vraag wat er zou gebeuren als 
een plant een volledig andere carotenoïde samenstelling had. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
vergelijking tussen Wild Type N. tabacum en een mutant die geen van de wildtype 
carotenoïden (xanthofylen en carotenen) bevat, maar alleen astaxanthine. We laten voor 
het eerst zien dat een hogere plant in autofototrofe omstandigheden zonder carotenen 
kan overleven, iets wat voorheen onmogelijk werd geacht. De hoeveelheid Chl In deze 
mutant is drastisch vermindert maar de mutant behoudt essentiele eigenschappen van 
het wild-type: PSI en PSII zijn op de juiste manier gevouwen in de membraan bij 
verschillende lichtintensiteiten. De mutant  verricht ook NPQ, ondanks het ontbreken van 
de voor NPQ noodzakelijk veronderstelde carotenoïden. Het blijkt ook dat de 
eiwitvouwing  van LHCs en de organisatie van Chls relatief onaangetast is. De 
fotoprotectie van PSI met astaxanthine is verminderd, wat suggereert dat β-caroteen 
betrokken kan zijn bij fotoprotectie van PSI. De fluorescentie-levensduur  van Lhcbs met 
gebonden astaxanthine is sterk verkort. Dit biedt ons dus een uitstekend voorbeeld om 
het mechanisme van carotenoïde afhankelijke NPQ te bestuderen. 


