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Samenvatting  
 

Excitatie energie overdracht in grote, intacte fotosynthetische systemen 
 

In dit proefschrift hebben we de primaire processen van fotosynthese 
bestudeerd: het opnemen van licht-energie door de pigmenten van de fotosystemen 
en het transport van deze licht-energie naar de pigmenten in het reactie centrum 
(RC) waar de licht-energie wordt opgeslagen in een stabiele ladingscheiding.  

Cryptophyte algen gebruiken één type phycobili-eiwit (PBP) als licht-oogst 
antenne complex (LHC), welke zich in de thylakoid lumen bevindt, en chlorofyll 
(Chl) a/c2 complexen die in het membraan liggen. In Hoofdstuk 2 presenteren we 
tijdsopgeloste fluorescentie anisotropie metingen aan een cryptophyte alg 
Rhodomonas CS24, welke phycoerythrin 545 (PE545) gebruikt. De data worden 
beschreven met een uitgebreid kinetisch model, waaruit blijkt dat de PBPs 
nagenoeg gelijke hoeveelheden energie overdragen aan zowel fotosysteem I (PSI) 
als fotosysteem II (PSII), op tijdschalen van 17, 58, en 113 ps. Het zo gevonden 
PSI emissie spectrum en emissie-levensduur suggereren de afwezigheid van 
typische rode pigmenten met absorptie golflengte langer dan het PSI RC, 700 nm. 
In Hoofdstuk 3 hebben we een PSI-verrijkte fractie van Rhodomonas CS24 
geïsoleerd met gel-filtratie chromatografie over een dubbele kolom. Absorptie en 
emissie spectra bij lage temperatuur bevestigen de afwezigheid van typisch rode 
pigmenten in dit complex. Met electronen microscopie laten we zien dat het 
cryptophyte PSI complex bestaat uit een kern complex met dezelfde vorm en 
afmetingen zoals deze in planten en cyanobacteriën voorkomt, maar dat het een 
veel grotere licht-oogst antenne bindt aan zijn buitenrand. In Hoofdstuk 4 
presenteren we een kinetische studie van een ander type cryptophyte alg 
Chroomonas CCMP270, welke phycocyanin 645 (PC645) gebruikt. Ook al heeft 
PC645 een betere spectrale overlap met Chl a dan PE545, de gevonden energie 
overdracht tijdsschaal naar de Chls van de fotosystemen (104 ps) is vergelijkbaar 
met Rhodomonas CS24 (Hoofdstuk 2). We concluderen dat de membraan 
organisatie van de twee cryptophyte soorten vergelijkbaar is en laten zien dat de 
PBPs in staat zijn excitatie-energie rechtstreeks naar het PSI kern complex over te 
dragen. 

In Hoofdstuk 5 wordt de fluorescentie kinetiek van intacte kern complexen 
van PSII gemeten. We laten zien dat zowel een model met langzame of snelle 
energie-equilibratie over het complex en snelle of langzame vangst in een 



ladingsscheiding in het RC de data met eenzelfde kwaliteit beschrijven. Echter, het 
eerste model is aannemelijker, omdat het ondersteuning vindt in de structuur van 
het complex zoals bepaald met röntgen spectroscopie, theoretisch modelleren (bijv. 
Hoofdstuk 6), en tijdsopgeloste fluorescentie data bij 77 K welke eveneens in dit 
hoofdstuk gepresenteerd worden. Bij 77 K zijn de tijdschalen van energie 
overdracht in de licht-oogst antenne en tussen de licht-oogst antenne en het RC, 
zoals gevonden met kinetisch modelleren van de data, vergelijkbaar met de tijden 
bepaald bij kamertemperatuur. 

In Hoofdstuk 6 wordt de fluorescentie van PSII membranen theoretisch 
gemodelleerd. Uit annihilatie experimenten aan de perifere licht-oogst antenne van 
PSII (LHCII) is gebleken dat de energie migratie in LHCII erg langzaam is en dus 
wordt verwacht dat deze tijd significant zal bijdragen aan de totale tijd nodig voor 
de vangst van excitatie energie in een stabiele ladingscheiding in PSII. Uit deze 
studie blijkt dat ladingscheiding in het PSII RC snel en nagenoeg onomkeerbaar 
zou moeten zijn, terwijl de overdracht uit de licht-oogst antenne naar het RC 
langzaam is. 

In Hoofdstuk 7 vergelijken we de fluorescentie kinetiek in intacte spinazie 
thylakoid membranen met die in artificieel ontvouwen membranen. Emissie spectra 
bij lage temperatuur laten zien dat de PSI emissie toeneemt terwijl de PSII emissie 
afneemt wanneer het membraan ontvouwen wordt. Uit een vergelijking van de 
excitatie spectra van de twee membranen kunnen we concluderen dat zowel 
spillover uit het PSII kern complex als energie overdracht vanuit LHCII 
verantwoordelijk zijn voor de extra energie die PSI ontvangt na het ontvouwen van 
het thylakoid membraan. Met tijdsopgeloste fluorescentie metingen bij 
kamertemperatuur en 77 K vinden we de tijdschalen waarop energie overdracht 
plaatsvindt door middel van spillover (~150 ps) en vanuit LHCII (~30, 150 ps) naar 
het PSI complex. Deze laatste overdracht vindt waarschijnlijk gedeeltelijk plaats in 
LHCII-LHCI-PSI supercomplexen. 

Wanneer cyanobacteriën worden blootgesteld aan ijzertekort, gaan zij het 
IsiA licht-oogst antenne complex produceren en PSI vervalt vanwege zijn 
afhankelijkheid van ijzer. IsiA vormt grote ringstructuren rond PSI en kan ook als 
aggregraten zonder PSI voorkomen. In Hoofdstuk 8 laten we zien dat deze 
aggregaten al aanwezig zijn in een vroeg stadium van ijzertekort wanneer PSI nog 
in significante hoeveelheden aanwezig is. In de aggregaten wordt de excitatie 
energie gedoofd en zo beschermen zij de balans in het electronen transport tussen 
PSII en PSI. Tijdsopgeloste fluorescentie metingen bij lage temperaturen van IsiA-
aggregaten laten zien dat het doven van excitatie energie ook bij 5 K plaatsvindt. 


