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SAMENVATTING
Het leven op aarde is sterk afhankelijk van fotosynthese, 

die zonlicht kan gebruiken om biologische processen te voeden. 
Verandering in de omgeving en vooral in lichtomstandigheden 
is een veel voorkomende en belangrijke uitdaging die alle 
fotosynthetische organismen vaak tegenkomen. Dit proefschrift 
richt zich op mechanismen voor de regulering van lichtenergie 
en geeft een poging om enkele strategieën te ontdekken om een 
optimale efficiëntie van licht te bereiken. Dit werk is uitgevoerd 
op fotosynthetische organismen die als één van de eersten de 
aarde koloniseerden en die vaak worden gebruikt als model in 
onderzoek, de cyanobacterie Synechocystis sp. PCC 6803 en de 
purpurbacterie Rhodobacter sphaeroides. Regulatieprocessen 
op moleculair niveau via pigment-bindende eiwitten worden 
onderzocht. De relatie tussen de structuur en samenstelling van 
eiwitten en pigmenten ten opzichte van functie is bestudeerd met 
behulp van spectroscopische en biochemische methoden.

Het belang van fotosynthese voor het leven en de bijdrage 
in het bijzonder van fotosynthetische micro-organismen voor 
een duurzame toekomst als antwoord op enkele belangrijke 
uitdagingen worden in Hoofdstuk I besproken als een algemene 
inleiding. Een korte beschrijving van de fotosynthetische micro-
organismen die in dit werk zijn bestudeerd, cyanobacteriën en 
purpurbacteriën, wordt gegeven als een overzicht om vertrouwd te 
raken met hun belangrijkste kenmerken voordat we dieper ingaan 
op de specifieke onderwerpen van dit proefschrift. De gebruikte 
technieken worden ook kort besproken.

De Hoofdstukken II, III en IV zijn een voortzetting 
van enkele eerdere werkzaamheden aan de door ijzerstress 
geïnduceerd proteïne A, IsiA (Iron Stress-Induced Protein A), 
dat een belangrijke rol speelt onder ijzerbeperking in natuurlijke 
habitats, maar ook als reactie op lichte stress en oxidatieve stress. 
IsiA, wanneer gesynthetiseerd, associeert zich rond Fotosysteem 
I (PSI) en verhoogt de capaciteit van het fotosysteem om licht te 
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oogsten. Wanneer de stress wordt verlengd, hoopt IsiA zich op in 
het fotosynthetische membraan. De overtollige IsiA-eiwitten zijn 
niet geassocieerd met een fotosysteem en vormen aggregaten die 
de lichtenergie zeer snel in warmte kunnen omzetten. Deze rol 
wordt onderzocht in de Hoofdstukken II en III.

In Hoofdstuk II wordt de dissipatie van lichtenergie door 
IsiA bestudeerd bij mutanten die specifieke soorten carotenoïden 
missen, om de functie van deze carotenoïden te testen in cellen 
die onder ijzerbeperking worden gekweekt. Het doel was om te 
bepalen of carotenoïden essentieel zijn voor IsiA-vorming en of ze 
een rol spelen bij energiedissipatie. Met behulp van mutaties in de 
carotenoïdensynthese hebben we geprobeerd te ontdekken welke 
van de verschillende aanwezige carotenoïden functioneren als 
energieverspreider. We hebben vastgesteld dat IsiA wordt gevormd 
in carotenoïde mutanten waarbij de meeste bindingsplaatsen van 
ontbrekende carotenoïden worden bezet door andere carotenoïden. 
Het vermogen van IsiA om overtollige energie af te voeren blijft in 
wezen onveranderd zelfs in een dubbele mutant met alleen drie 
β-caroteen in plaatst van de vier oorspronkelijke carotenoïden.

In Hoofdstuk III wordt de aanwezigheid en eigenschappen 
van IsiA in monomeervorm onderzocht. IsiA komt normaliter 
in de vorm van oligomeren, hetzij verbonden aan PSI of niet 
gekoppeld aan een fotosysteem. Het carotenoïdengehalte wordt 
geanalyseerd en de spectrale eigenschappen van IsiA-monomeren 
en -aggregaten worden vergeleken. In monomeren is het ontbreken 
van één β-caroteenmolecuul vastgesteld evenals een lagere 
omzetting van lichtenergie in warmte. Dit resultaat, in combinatie 
met de onderzoeken uitgevoerd met carotenoïde mutanten, 
geeft aan dat het ontbrekende β-caroteenmolecuul de overmatig 
energie zou kunnen wegnemen als warmte. Deze hypothese wordt 
ondersteund door de structuur van het PSI-IsiA complex die kort 
geleden is gepubliceerd na de beoordeling van dit proefschrift 
(Toporik et al, 2019).

Hoofdstuk IV bespreekt een groot deel van het onderzoek 
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Samenvatting

naar IsiA. De verschillende expressieomstandigheden en de 
plaatsing ervan in het thylakoïde membraan werden onderzocht. 
De twee functies, het oogsten en dissiperen van lichtenergie, 
worden afzonderlijk behandeld. De manier waarop de cellen 
omgaan met deze twee functies wordt ook besproken. IsiA-
aanwezigheid in natuurlijke habitats komt waarschijnlijk vaker 
voor dan geschat in de standaard groeiomstandigheden van het 
laboratorium. Met zijn hoge flexibiliteit en de aanpassing van zijn 
expressieniveau, kan IsiA verschillende complexen vormen met en 
zonder PSI. IsiA is in staat om de lichtoogstefficiëntie te verhogen 
wanneer geassocieerd met een PSI-reactiecentrum en overtollig 
licht te dissiperen bij het vormen van aggregaten.

In Hoofdstuk V wordt de rol van het meest rode chlorofyl 
in de CP47-subeenheid van fotosysteem II (PSII) onderzocht 
in Synechocystis cellen die de PsbH-subeenheid missen. Het 
karakteristieke fluorescentiespectrum bij 77 K van CP47 met de 
693 nm-band van het rode chlorofyl wordt sterk beïnvloed door 
de afwezigheid van PsbH, terwijl CP47 aanwezig blijkt te zijn. De 
kristalstructuur toont aan dat het aminozuur Thr H5 van PsbH een 
waterstofbinding heeft met de 131-ketogroep van Chl a 627 van 
CP47. Vanwege de verminderde activiteit van PSII wanneer PsbH 
afwezig is, speelt het rode chlorofyl van CP47 een mogelijke rol 
bij de bescherming tegen licht, waarbij mogelijk een nabijgelegen 
β-caroteenmolecuul betrokken is.

In Hoofdstuk VI wordt de nadruk gelegd op prokaryoten 
die geen zuurstof produceren. In de purpurbacterie Rhodobacter 
sphaeroides wordt de relatie tussen de carotenoïde samenstelling 
in verschillende stammen en de membraanorganisatie onderzocht 
door lineair dichroïsme metingen aan cellen in combinatie met de 
bepaling van de structuur van de fotosynthetische complexen. De 
carotenoïde samenstelling heeft mogelijk een rol bij het aanpassen 
van membraaneiwitten organisatie als een fotoprotectieve 
antwoord.

Met dit proefschrift geven we aanwijzingen gevonden dat 
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energieregulatie als gevolg van veranderende lichtomstandigheden, 
kan worden bereikt via de herschikking van een chlorofyl-
bindend eiwit aan de rand van het reactiecentrum. Deze strategie 
wordt vaak aangetroffen in fotosynthetische organismen. Net 
als sommige lichtoogstantennes van algen en planten, is IsiA 
in staat om de dubbele rol van antenne te spelen wanneer deze 
is gebonden aan een fotosysteem of energiedissipater wanneer 
deze niet is gekoppeld. Bovendien tonen we het belang van een 
specifiek pigment in fotosynthetische complexen. Het is het geval 
in PSII met de Chl a 627 van CP47 dat belangrijk lijkt voor de 
activiteit van het fotosysteem. We laten ook zien dat carotenoïden 
een rol spelen bij energieregulatie en bij de rangschikking van 
de membraaneiwitten in monomeer of oligomeer complexen in 
zuurstofrijke en anoxygene fotosynthese van prokaryoten.


