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N E D E R L A N D S E S A M E N VAT T I N G :
R O L VA N D E S Y S T E E M - B A D I N T E R A C T I E I N D E
F O T O S Y N T H E T I S C H E E X C I TAT I E - E N E R G I E O V E R D R A C H T

Bij fotosynthetisch licht oogsten wordt de energie van zonlicht opgevangen
door kleurrijke pigmenten en gedragen in de vorm van hun elektronische exci-
tatie. De excitatie-energie wordt door het fotosysteem naar het reactiecentrum
getransporteerd, waar het ladingsscheiding mogelijk maakt. De pigmenten wor-
den op hun plaats gehouden door hun binding aan een eiwitcomplex, dat de
structuur (en daarmee de functionaliteit) van de lichoogstcomplexen bepaalt.
Zowel het pigment als de eiwitmoleculen bewegen op vele tijdschalen, van
hoogfrequente intrapigmenttrillingen tot langzame eiwitomschakelingen. Het
werk in dit proefschrift richt zich op de invloed van de moleculaire beweging
over tijdschalen (het bad) op de excitatie (het systeem). Hiertoe ontwikkelt en
gebruikt het een combinatie van spectroscopische en theoretische hulpmidde-
len.

De eerste twee hoofdstukken zijn inleidend en verwelkomen de lezer in
de kleurrijke wereld van de licht-oogstdynamiek. Hoofdstuk 1 begint met de
structuur en samenstelling van de fotosynthetische pigment-eiwitcomplexen,
waarbij de gedeeltelijk gedelocaliseerde excitonen en het resulterende spatio-
energetische landschap worden geïntroduceerd. Het gaat verder met de the-
oretische beschrijving van de excitonische toestanden, hun dynamiek en in-
teractie met licht, met behulp van het perspectief van een open kwantum-
systeembeschrijving. Tenslotte presenteert het optische spectroscopie als de
methode van keuze voor hun onderzoek, met de nadruk op single-molecule
spectroscopie. Het beschrijft in detail de nieuw ontwikkelde techniek van twee-
puls single-molecule spectroscopie van lichtoogstcomplexen, met een praktis-
che beschrijving van de opstelling en meting, in de hoop dat het nuttig zal wor-
den voor diegenen die deze techniek willen implementeren en verder ontwikke-
len. Het volgende hoofdstuk 2 is gebaseerd op een gepubliceerd overzichtsar-
tikel; het beschrijft de rol van afzonderlijke lichtoogstcomplexen in de con-
text van het hele fotosynthetische membraan van hogere planten. Het biedt
een single-molecule spectroscopie perspectief op de functie van lichtoogstcom-
plexen, van lichtverzameling tot energiedissipatie. Het introduceert ook de ti-
jdschalen van fotosynthetische processen en beschrijft hoe ze kunnen worden
gemeten met behulp van single-molecule spectroscopie (SMS).
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De volgende hoofdstukken zijn gebaseerd op originele wetenschappelijke ar-
tikelen en onderzoeken de invloed van snelle en langzame moleculaire beweg-
ing op het fotosynthetisch licht oogsten. We beginnen met de snelste beweging:
in hoofdstuk 3 wordt de rol van hoogfrequente, intramoleculaire vibrationele
modi naar voren gebracht. Een dergelijke vibratiemodus, sterk gekoppeld aan
de elektronische vrijheidsgraden, wordt expliciet gekwantiseerd en opgenomen
in het systeem. Als gevolg hiervan wordt het gekoppeld aan de rest van de
badmodi. Het systeem reageert op effectieve wijze met twee baden, één voor
de elektronische vrijheidsgraden (zichtbaar in overgangslijnvormen, vooral van
de nul-fononlijn) en één voor de gekwantiseerde vibratiemodus (bereikbaar via
de snelheid van vibrationele relaxatie). Een vibronische Redfield-type theorie
is afgeleid voor een aggregaat van dergelijke pigmenten en de excitatie energie
overdracht in een dimeer van pigmenten wordt gevolgd bij het veranderen
van het energieverschil. We vinden dat wanneer de vibratiemodus resonant is
met het energieverschil tussen de pigmenten, het vibrerende golfpakket door
gedeeltelijk gedelokaliseerde vibronische toestanden lekt via de kruising van
potentiële energieoppervlakken en de energie overdracht sneller is. Als een
spectroscopische signatuur van dit regime identificeren we de aanwezigheid
van langlevende coherente oscillaties van gemengde elektronisch-vibrationele
oorsprong.

In hoofdstuk 4 gaan we verder met een langzame omschakeling van de
LHCII eiwitconformatie, waargenomen door het knipperen van individuele
LHCII monomeren in SMS. We hebben de mogelijkheid getest om de stan-
daard bewegingsvergelijkingen van een mastervergelijkingstype uit te breiden
naar langzamere tijdschalen. We vonden dat dit met een verrassend lage mate
van benadering mogelijk is voor interactie met zwak licht: men krijgt vergeli-
jkingen voor de dynamiek van de systeem-eigenstaten, aangedreven door het
geabsorbeerde licht. Met behulp van deze vergelijkingen is het mogelijk om
de interne dynamica van een Frenkel-exciton model te sturen met behulp van
externe parameters. In ons geval was de externe parameter een koppeling van
chl a612 aan een Lut 1 Car molecuul, wat excitatiedissipatie mogelijk maakte,
waardoor de waargenomen donkere (uit) toestanden werden veroorzaakt. De
koppelingsfluctuaties werden gecontroleerd door een willekeurige gang van
het LHCII-eiwit op zijn potentiële energieoppervlak, met de mogelijkheid om
te schakelen tussen twee conformaties.

In het volgende hoofdstuk 5 richten we onze aandacht op het samenspel van
snelle en langzame moleculaire beweging. Hiertoe hebben we een nieuwe tech-
niek ontwikkeld, tweepuls SMS van lichtoogstcomplexen. Het gebruik van een
confocale microscoop geeft ons de single-complex resolutie, terwijl de gepulseer-
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de excitatie met gecontroleerde vertraging de tijdsresolutie oplevert. Door het
veranderen van de pulsvertraging en het observeren van de modulatie van
fluorescentie van individuele LH2-antennes van paarse bacteriën, zijn we in
staat om de ultrasnelle energierelaxatietijden in de individuele complexen te
extraheren. We vonden dat de effectieve energie relaxatietijd in de orde van
100 fs ligt en verandert met excitatiegolflengte. De relaxatietijd fluctueert in
de loop van seconden, dat wil zeggen, in het domein van eiwitbeweging, en
het ensemble lijkt ergodisch in de zin dat één complex de hele verdeling van
relaxatietijden ervaart, van 50 fs tot 250 fs.

In het laatste hoofdstuk 6, zijn verschillende stukken van de LH2 energie-
relaxatiepuzzel bij elkaar gelegd om vast te stellen hoe de langzame eiwit-
beweging de ultrasnelle energieoverdracht daadwerkelijk aanpast. We hebben
steady-state absorptie en fluorescentie, breedband- en smalbandige pomp en
probe gemeten en onze twee-puls SMS-meting uitgebreid naar een reeks ex-
citatiegolflengten. We beschrijven alle metingen met hetzelfde Frenkel-exciton
model. Vanwege de hoge mate van LH2-symmetrie hebben we effectief slechts
vier vrije parameters. Zo beperkt, slagen we erin om kwantitatief alle exper-
imenten te beschrijven. De ensemble gegevens worden gemiddeld over een
statische wanorde in de pigment-energieën, terwijl de enkelvoudige LH2-gege-
vens worden gegenereerd door afzonderlijke realisaties van de pigment-energie-
ën uit de verdeling te trekken; de ’statische’ wanorde wordt dynamisch op de
langzame tijdschaal van eiwitbeweging. Door de effectieve beschrijving van
drie toestanden te construeren, gebruikt voor de twee-puls SMS-aanpassing,
beschrijven we vanuit het excitonische model onze methode volgens hetzelfde
model als de traditionele spectroscopieën, waarmee een belangrijke stap gezet
wordt naar de bredere toepassing ervan als een gevestigde techniek. Uit onze
uniforme modelbeschrijving concluderen we dat de LH2 zo geconstrueerd is
dat zelfs bij de onvermijdelijke aanwezigheid van de omgevingsfluctuaties de
excitatie gedelocaliseerd blijft over meerdere pigmenten, wat een snelle en-
ergieoverdracht garandeert. Door het samenspel van de snelle en langzame
moleculaire beweging te observeren, kunnen we concluderen dat LH2 is gecon-
strueerd als een robuuste lichtoogstantenne.

In het werk beschreven in dit proefschrift, hebben we theoretische (hoofd-
stukken 3, 4, 6) en experimentele (hoofdstukken 5, 6) technieken ontwikkeld om
de dynamiek van fotosynthetische licht oogsten gedurende vele tijdschalen te
bestuderen. Dit stelde ons in staat om verschillende waarnemingen te doen met
betrekking tot de functie van licht-oogstende complexen, hierboven genoemd.
Onze hoop ligt echter ook in het potentieel van de ontwikkelde technieken om
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licht te laten schijnen op het fascinerende samenspel van tijdschalen in vele
andere (niet) fotosynthetische systemen.
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