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Samenvatting g 

Dee opname van CO2 vanuit de atmosfeer is een proces dat van vitaal 

belangg is voor autotrofe groei van fotosynthetische organismen, aangezien dit 

molecuull  de enige bron van koolstof voor deze organismen is. Het sleutel enzym 

inn de koolstoffixatie, ribulose bisfosfaat carboxylase, oftewel Rubisco, heeft 

echterr een lage affiniteit voor CO2. Dit enzym bindt de CO2 aan ribulose-Pa wat 

resulteertt in twee moleculen D-glyceraat-3-P, die weer gebruikt worden als 

bouwstenenn voor alle organische componenten in de cel. Dit enzym kan echter 

ookk voornamelijk zuurstof binden als de concentratie aan CO2 te laag is, 

waardoorr de netto fixatie van CO2 niet meer plaatsvindt. Fotosynthetische 

organismenn die in het water leven hebben nog een bijkomstig probleem, namelijk 

dee langzame diffusie van CO2 in water, en de omvorming van dit CO2 tot HCO3-

onderr alkalische condities. Dit limiteert de CO2 voorziening van de cel. 

Hett wordt verondersteld dat het percentage aan CO2 in de atmosfeer langzaam 

aann gezonken is tot het huidige niveau van 0,035%, sinds het ontstaan van de 

fotosynthetiserendee organismen. Als gevolg hiervan moesten deze organismen 

zichh aanpassen aan de lagere CO2 concentratie. Een van de gevolgen van deze 

evolutionairee druk is het ontstaan van een mechanisme, in aquatisch 

fytoplankton,fytoplankton, om het aanwezige CO2 in de buurt van Rubisco te concentreren, het 

zogenaamdee Koolstof Concentrerende Mechanisme (CCM). Dit is opgebouwd uit 

transportt mechanismen in de verschillende cellulaire membranen voor de 

verschillendee inorganische koolstof soorten CO2 en HCCV (Ci), samen met 

carbonicc anhydrases (CA) die de interconversie tussen CO2 en HCCV 

katalyseren.. De karakterisering van dit CCM is de focus van dit proefschrift. 

Tweee verschillende zoet water algen zijn voor deze studie gebruikt, Tetraedron 

minimum,minimum, een alg die voornamelijk voorkomt in licht alkalisch water, en 

verschillendee soorten van Chlamydomorias die normaal in licht zure wateren 

voorkomen.. Van deze laatste soort zijn al verschillende componenten van het 

CCMM bestudeerd. Ze hebben een CCM die in een zelfde tijdspanne van 4 uur 

geactiveerdd wordt nadat de cellen omgezet zijn van een hoog (5% CO2 in lucht) 

naarr laag (0,035% C02 in lucht) Ci niveau (Hoofdstuk 3). Als gevolg hiervan 

wordenn externe carbonic anhydrases en transporters met een hoge affiniteit voor 

CO22 en HCO,r aangemaakt. 
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Inn Tetraedron minimum wordt ongeveer 70% van het totaal opgenomen 

inorganischee koolstof opgenomen in de vorm van bicarbonaat. C. noctigama 

neemtt daarentegen het liefst CO2 op, namelijk ongeveer 60% van het totaal 

opgenomenn koolstof (Hoofdstuk 2). Deze voorkeur kan zowel gezien worden op 

hett niveau van de plasma membraan als op het niveau van de chloroplast 

membraann (Hoofdstuk 3). De maximumsnelheid van het transport van Ci is 

kleinerr bij de chloroplast membraan dan bij de plasma membraan. De affiniteit 

voorr Ci is echter ongeveer gelijk. Dit suggereert dat de opname van het Ci in de 

chloroplastt is de limiterende stap is in de opname van Ci. Tevens kan deze 

opnamee bepalend zijn voor het type Ci dat opgenomen wordt door de hele cel 

gedefinieerdd wordt. De voorkeur voor bicarbonaat door de chloroplast samen met 

dee aanwezigheid van een actief opname mechanisme voor zowel bicarbonaat als 

CO22 kan tevens de oorzaak zijn voor de grote hoeveelheid niet gebonden Ci dat 

gevondenn wordt in T. minimum (Hoofdstuk 2). Kennelijk wordt dit bicarbonaat 

snellerr door de chloroplast opgenomen worden dan dat het gefixeerd wordt. Op 

dezee manier ontstaat dan een reservoir van inorganisch koolstof in de cel. 

Rubiscoo is in het stroma van de chloroplast gesitueerd. De pH in het stroma is 

ongeveerr 8, waardoor het evenwicht van CO2/HCO3" aan de bicarbonaat kant ligt. 

Rubiscoo kan echter deze koolstof soort niet opnemen. Om deze schijnbare 

paradoxx te verklaren zijn er modellen geformuleerd waarin bicarbonaat actief in 

hett lumen van de thylakoiden gepompt wordt door een HCO3' transport 

mechanismee dat gekoppeld is aan het fotosysteem II (PSII). Dit transport 

mechanismee kan dan gekoppeld worden aan het elektronen transport of de 

protonenn gradiënt die de energie leveren voor de actieve opname van bicarbonaat 

inn het lumen. De pH aan de lumen kant van de thylakoiden kan bij belichten pH 

55 bedragen, dus alle bicarbonaat dat de lumen binnenkomt wordt omgezet in 

CO2,, gekatalyseerd door een thylakoid gebonden CA. Het zo geproduceerde CO2 

kann dan uit het lumen naar het stroma diffunderen waar Rubisco het zo 

gegenereerdee CO2 kan benutten voor de koolstof fixatie. In Hoofdstuk 4 wordt de 

aanwezigheidd van zo'n thylakoid gebonden CA, geassocieerd met PSII, inderdaad 

aangetoondd in zowel T. minimum als C. noctigama. In Hoofdstuk 5 laten we 

echterr zien dat er geen efflux van CO2 uit geïsoleerde thylakoiden of een opname 

vann bicarbonaat door intacte thylakoiden plaatsvindt, die staat waren om zowel 

zuurstoff  als ATP te produceren. Aangezien in alle tot nu toe gepostuleerde 

modellenn de lumen CA de CO2 voor Rubisco maken, verwacht men een efflux van 

CO22 uit de lumen zodra deze belicht worden. We vonden echter een correlatie 

tussenn de aanwezigheid van de lumen CA en de mogelijkheid voor de productie 
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vann ATP in geïsoleerde thylakoiden. Door thylakoiden geïsoleerd uit de C. 

reinhardtiireinhardtii CW 15 mutant, die geen lumen CA bezit, werd minder zuurstof 

gemaaktt en geen ATP bij lage hoeveelheden van inorganisch koolstof in het 

medium.. Samen met het feit dat de mutant niet onder normale, atmosferische, 

COss concentratie groeien kan, ligt de conclusie voor de hand dat het lumen CA 

betrokkenn is bij de regulatie van de fotosynthese en niet betrokken is bij het 

functionerenn van het CCM. PSII heeft zowel een bindingsplaats voor bicarbonaat 

aann de stroma kant en aan de lumen kant van de thylakoiden, en er wordt 

verondersteldd dat beide plaatsen gevuld moeten zijn om PSII volledig te 

activeren.. Als de pH in het lumen relatief laag is, is er heel weinig, of geen, 

HC03-aanwezig,, dat resulteert in een gedeeltelijk actief PSII. Een stijging van de 

pHH (door ATP synthese) leidt ertoe dat extra HCO3- wordt gevormd (versneld 

doorr de werking van het lumen CA), om PSII volledig te activeren. Op deze 

manierr kan het gehele proces van elektronen transport, ATP synthese en 

aanwezigheidd van CO2 gezien worden als een gekoppeld proces, waarbij de lumen 

CAA een centrale rol speelt. 

Dee opbouw van het Koolstof Concentrerende Mechanisme schijnt niet anders te 

zijnn in T. minimum als in C.noctigama. Beide soorten hebben dezelfde 

onderdelenn van dit mechanisme, een actief opname mechanisme voor de 

inorganischee koolstof soorten over zowel de cel- als over de chloroplast 

membraan,, gekoppeld aan de aanwezigheid, zowel binnen als buiten de cel, van 

carbonicc anhydrases. Deze verschillende onderdelen lijken nauw gereguleerd te 

zijnn met de beschikbaarheid van de hoeveelheid Ci voor de cellen. Er is wat 

variatiee mogelijk met betrekking tot de soort van koolstof die opgenomen wordt 

enn de snelheid waarmee dit gedaan wordt. 

Inn dit proefschrift wordt een algemeen beeld van het CCM bij de verschillende 

soortenn gegeven, waarin alle componenten beschreven worden. De opname van Ci 

iss gekoppeld met de vorming van energie door de cel. Op deze manier is de 

beschikbaarheidd van Ci van zeer groot belang, direct of indirect, voor de 

metabolischee processen in de cel. Verder onderzoek is noodzakelijk om de 

preciezee regulatie van koolstof opname, en dan met name de manier waarop de 

cellenn de beschikbaarheid van Ci voelen, te ontrafelen. 
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