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SAMENVATTING  

Fotosynthetische organismen zetten de energie van fotonen om in chemische energie teneinde 
hun cellen aan te drijven. Ze optimaliseren hun lichtabsorptie door gebruik te maken van 
antennes bestaande uit pigmenten gebonden aan speciale eiwitten. Fotoreceptoren zoals de 
fototropines zijn efficiënte moleculaire machines die betrokken zijn bij de regulatie van 
fotomorfogenetische processen en dienen om de fotosynthetische efficiëntie te optimaliseren 
en de groei te bevorderen. Echter, overdadig zonlicht vormt een belangrijke stressfactor. 
Tijdens de evolutie hebben fotosynthetische organismen verschillende fotobeschermende 
strategieen ontwikkeld om met dit probleem om te gaan. Om fotobeschadiging te voorkomen 
en te verminderen maken fotosynthetische organismen gebruik van caroteen-moleculen in 
combinatie met fotoreceptor-eiwitten. Het onderzoek in dit proefschrift getiteld 
“Photoprotective and light sensing mechanisms in photosynthetic organisms revealed by 
vibrational spectroscopy” betreft in het eerste deel (hoofdstuk 2 en 3) nieuwe 
fotobeschermende mechanismen in eukaryotische lichtverzamelcomplexen in de primaire 
processen van de fotosynthese waarbij carotenen betrokken zijn. Onze observaties kunnen 
niet met het klassieke Dexter-type triplet-triplet energie-overdracht mechanisme 
gerationaliseerd worden; een nieuwe theorie is nodig om zulke fotoprotectieve gebeurtenissen 
te kunnen beschrijven. In hoofdstuk 4 wordt een nieuwe fotoreceptor beschreven, het oranje 
caroteen-eiwit, dat een fotobeschermingsproces in cyanobacterieen initieert. De tweede deel 
van dit proefschrift (hoofdstukken 5, 6, 7 en 8) legt zich toe op de moleculaire mechanismen 
van de fotocyclus van de blauw-licht fotoreceptor fototropin 1 LOV2 uit haver (Avena sativa). 
Dit onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan de inzichten in de mechanismen van licht-
gereguleerde processen in levende organismen. Vanuit het oogpunt van technologische 
toepassingen is dit onderzoek van groot belang voor het ontwerpen en optimaliseren van 
artificiële licht-gereguleerde modulaire eiwitten. 

 

 


