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Talrijke processen in fotosynthese worden onderzocht met behulp van Chl a fluorescentie 

(Papageorgiou et al. 2007; Sonneveld et al. 1979; Strasser et al. 2004) aangezien het 

waargenomen signaal een verband heeft met de fotochemische activiteit van PSII. Een meest 

voorkomende gereedschap in NPQ-onderzoek is puls-amplitude gemoduleerde (PAM) 

fluorometrie (Schreiber 2004), die, in het geval van cyanobacteriën, tot suboptimale resultaten 

lijdt door de bijdrage van phycobilisome licht (Campbell et al. 1998). In hoofdstuk 2 presenteerden 

we een kinetisch model voor PAM-gegevens van hele cellen van Synechocystis PCC 6803 en 

mutanten daarvan waar de eenheid ApcD of ApcF of allebei ontbraken (Jallet et al. 2012). De 

perioden van hooglichtverlichting die leidde tot OCP-gerelateerde quenching (Gwizdala et al. 

2011; Wilson et al. 2008) alsmede die die tot verzadiging van PSII-RC's hebben geleid, waren 

cruciaal om de bijdrage van de phycobilisomen van die van PSII op te lossen. Het model verschaft 

de gereedschappen die nodig zijn om de fluorescentie signalen  te interpreteren als een lineaire 

combinatie van een minimale hoeveelheid fluorescerende "species", b.v. gequenched vs. niet-

gequenched of open vs. gesloten PSII RC's. De resultaten hebben ons geleerd om de hypothese te 

bevestigen dat de ApcD- en ApcF-subeenheden van de phycobilisoomkern betrokken zijn bij 

efficiënte energieoverdracht naar PSII, maar, belangrijker nog, we konen de hoeveelheid 

functioneel ontkoppelde phycobilisomen bepalen. We hebben geconstateerd dat het percentage 

ongekoppelde phycobilisomen minder dan 3% in WT, 5% in ΔApcD, 7% in ΔApcF en 13% in ΔApcDF 

was. Een van de meest waardevolle prestaties is dat terwijl de processen die door de PAM-

instrumenten worden vastgelegd op de tijdschaal van enkele seconden tot minuten plaatsvinden, 

ons model fittet de gegevens met als input-parameters fluorescentie kwantumopbrengsten (niet / 

gequenched, open/gesloten RC's) die werden bepaald met ultra-snelle spectroscopische 

methoden (Tian et al. 2013; Tian et al. 2012; Tian et al. 2011), d.w.z. kijkend naar tijdvensters 

waarin de processen meerdere orders van grootte sneller zijn  dan de processen die we 

uiteindelijk hebben gemodelleerd. 

 

Een van de lessen die werden geleerd tijdens het modelleren van PAM data is dat cruciale 

informatie verloren gaat tijdens het meetproces omdat de gedetecteerde fluorescentie 



geïntegreerd en geregistreerd is als een enkele scalaire waarde, waardoor het verschil tussen 

spectrale eigenschappen van verschillende bronnen van fluorescentie niet kan worden gemaakt. 

Onze pogingen om spectrale oplossingen van functionele fluorescente species op te lossen leidden 

uiteindelijk tot hoofdstuk 3, waarin we een methode presenteren voor data-analyse van 

tijdopgeloste fluorescentiespectra van hele cellen. De methode is gebaseerd op de Singular Value 

Decomposition (SVD) van de data matrix. Experimenten werden uitgevoerd op hele cellen van 

wild-type Synechocystis PCC 6803 en twee mutanten daarvan waar PSI (ΔPSI, zie (Shen et al. 

1993)) of PSII (ΔPSII, zie (Komenda et al. 2004)) ontbreekt. We ontleden de gegevens in spectra en 

concentraties van de species die we concluderen dat ze in elk proefje aanwezig zijn. Van bijzonder 

belang is de betrokkenheid van PSI bij fluorescentie quenching als aangetoond door een 

vergelijking van de geassocieerde spectra uit de WT en de ΔPSI mutant. Wij stellen ook een 

toenemende (afnemende) EET-waarde van PB naar PSI voor als uitleg voor de zogenaamde "state 

transition" van toestand 1 tot toestand 2 (toestand 2 tot 1). Dit komt overeen met het PB-PSII-PSI 

megacomplex gevonden door (Liu et al. 2013). 

 

In hoofdstuk 4 passen we de SVD-gebaseerde methode toe op gegevens over hele cellen van de 

hierboven genoemde ΔPSI mutant onder verschillende omstandigheden die ademhalingsactiviteit 

beïnvloeden (donkere aanpassing, KCN-behandeling, microoxische omgeving). Op basis van de 

analyse van alle omstandigheden en op een minimaal wiskundig model concluderen we dat de 

ΔPSI mutant uitgerust is met (tenminste) één quencher die de verlichtingsdruk op PSII verligt en 

haar fluorescentie sterk uitzet, niet in een microoxische omgeving werkt en is eerder geactiveerd, 

hoe langer de donkere aanpassingstijd is geweest. 

 

  

 
Figuur 8.1 Normaliseerde fluorescentiespectra van de steady state 
reconstructie uit target-analyse (zwart) en die van de geschatte SAS via 
de SVD-gebaseerde methode (grijs) van een PB-PSII complex met open 
PSII RCs 

  

 

  



In hoofdstuk 5 worden verdere SVD-gebaseerde analyses van spectraal- en tijdopgeloste 

fluorescentiedata gepresenteerd. In dit geval omvatte de Synechocystis mutanten de ΔPSI mutant 

en de M55 mutant, waar het type-I NDH niet volledig assembleert. Experimenten van het wildtype 

gegroeid onder streng gecontroleerde omstandigheden in een fotobioreactor werden ook 

geanalyseerd. De opgeloste spectra van DCMU-behandelde cellen hebben ons tot de conclusie 

gevoerd dat er een extra "pool" van elektronenacceptor's naar PSII bijgevoegd op de PQ-pool 

moet zijn. Wij postuleren dat de flavodiiron eiwitten Flv 2/4 zo'n pool bouwen. We herkenen ook 

een verband tussen state transitions en twee van de drie componenten en identificeren deze met 

respectievelijk langzame en snelle EET van PB naar PSI in een megacomplex-arrangement waarbij 

PB kan binden en excitatie-energie leveren aan zowel PSII als PSI. 

 

Hoofdstuk 6 biedt een inzicht in de zeer snelle dynamiek van EET binnen en van de phycobilisoom 

in een Synechocystis ΔPSI mutant. Target analyse van streak camera metingen uitgevoerd bij 

verschillende temperaturen en met verschillende excitatie golflengten resulteert in een EET-

snelheid van die welke de terminal emitter van het phycobilisome van (20 ps) -1 naar fotosysteem 

II. Dit is sneller dan de intrafycobilisome energieoverdrachtssnelheden tussen een staaf en een 

kerncilinder, of tussen de kerncilinders. Op basis van het target-model worden gereconstrueerde 

steady state spectra gepresenteerd. Zoals geïllustreerd in Figuur 8.1 is het gereconstrueerde 

steady state spectrum van het PB-PSII complex met open PSII RC's een goede overeenkomst met 

het met fotochemisch gequenchete bestanddeel geschat in hoofdstuk 5 m.b.v. de SVD-methode. 

 

Tenslotte presenteren we in hoofdstuk 7 een globale en target-analyse van streak camera 

metingen uitgevoerd in het phycoerythrin (PE)-bevattende cyanobacterium Synechococcus 

WH7803. De trajecten van EET en de ladingscheidingsdynamiek worden geïdentificeerd. Energie 

die door de overvloedige PE in de PB-staven wordt geabsorbeerd, wordt getraceerd naar 

phycocyanine (PC645) en van daaruit naar de kern die allophycocyanine (APC660 en APC680) 

bevat. De intra-PB EET-snelheden zijn geschat op 11 tot 68 / ns. Er werd geschat dat bij RT de 

terminal emitter van de phycobilisome, APC680, zijn energie overdraagt met een snelheid van 90 / 

ns naar PSI en met een snelheid van 50 / ns naar PSII. Bij 77K waren de rood verschoven Chl a-

toestanden in de PSI-kern heterogeen, met een maximale emissie bij 697 en 707 nm. In 72% van 

de PSI complexen viel het bulk Chl a in evenwicht met F697 af met een levensduur van 39 ps.  
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