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Samenvatting 

Cyanobacteriën zijn de voorouders van groene planten, en zijn in staat om licht-
energie vast te leggen in de vorm van chemische verbindingen (fotosynthese). De 
oudste fossiele resten die van deze organismen zijn gevonden dateren van onge
veer 3.5 miljard jaar geleden. Cyanobacteriën zijn dus een van de oudste vormen 
van leven op aarde, en zijn nog steeds prominent aanwezig in het ecosysteem. 
Het is waarschijnlijk dat ze verantwoordelijk zijn geweest voor de produktie van 
een groot deel van de zuurstof in de atmosfeer. 

De essentiële componenten van de fotosynthese van cyanobacteriën komen 
zeer sterk overeen met die van de groene planten. Dit geeft aan dat er na het ont
staan van oxygène fotosynthese (fotosynthese waarbij zuurstof vrijkomt) geen 
sterk verbeterde variaties van het oorspronkelijke 'ontwerp' zijn ontstaan. 
Daarom gaat men ervan uit dat de studie van de processen die betrokken zijn bij 
oxygène fotosynthese in cyanobacteriën, tevens relevant zijn voor de foto
synthese van groene planten. De cyanobacteriën staan dus enerzijds model voor 
de groene plant, maar anderzijds zijn deze organismen juist zeer interessante 
studie-objecten vanwege enkele specifieke, opmerkelijke eigenschappen. 
Cyanobacteriën kunnen bijvoorbeeld ook 'adem halen'. Hogere organismen ha
len gewoonlijk adem met behulp van mitochondriën, die net als chloroplasten 
gespecialiseerde organellen zijn. Als gevolg zijn er bepaalde componenten in het 
membraan van cyanobacteriën die zowel energie, vrijgekomen uit het foto-
synthetisch proces, als energie vrijgekomen uit verademing, kunnen 'vervoeren'. 
Een andere specifieke eigenschap van cyanobacteriën zijn hun licht-invangende 
pigmenten. Naast chlorofyl bezitten ze ook z.g. phycobilisomen, die de algen een 
blauwe kleur geven. Dit is ook de reden dat cyanobacteriën wel groen-blauwe 
algen worden genoemd. Onder andere worden bepaalde eigenschappen van deze 
antenne complexen beschreven in dit proefschrift. De titel van dit proefschrift 
'Ferredoxin:NADP+ Reductase and Photosynthetic Energy Transduction in 
Cyanobacteria' heeft betrekking op een specifiek enzym dat betrokken is bij 
fotosynthetisch transport van elektronen (Ferredoxin:NADP+ Reductase), maar 
heeft ook betrekking op meer algemene aspecten van energie transductie, zoals 
transport van licht-energie en van elektronen. 

Het belangrijkste doel van dit werk was het formuleren van een antwoord op 
een specifieke vraag met betrekking tot dit enzym Ferredoxin:NADP+ Reductase. 
In cyanobacteriën wordt namelijk wèl een verschillende structuur van dit eiwit 
aangetroffen, wanneer het wordt vergeleken met de structuur van het overeen
komstige eiwit van groene planten. Onderzoek naar dit opvallende verschil zou 
dus antwoorden kunnen opleveren over functies die met bepaalde onderdelen van 
het enzym geassocieerd zouden kunnen worden. Met name blijkt het eiwit in 
cyanobacteriën groter te zijn dan in groene planten. Het bevat een 'extra' gedeelte 
dat verantwoordelijk is voor binding van het gehele eiwit aan de licht-invangende 
(blauwe) complexen, de phycobilisomen. Wat de functie van deze bindingsplaats is 
voor de cyanobacterie is het doel geweest van dit onderzoek. 

•* Een belangrijke conclusie van dit werk is dat het Ferredoxin:NADP+ 

•N Reductase van de cyanobacterie Synechocystis PCC 6803 een drietal gedefini-



eerde bindingsplaatsen heeft in de cel. Eén bindingsplaats is het phycobilisoom. 
Een tweede bindingsplaats is de thylakoïde, het membraan dat zowel de foto
synthese- als ademhalings-componenten bevat. Beide bindingsplaatsen zijn af
hankelijk van het N-terminale domein (gedeelte), dat specifiek is voor de 
cyanobacteriële enzymen. Een derde bindingsplaats is het fotosysteem I. Deze 
binding bestaat hoogst waarschijnlijk maar kort, in tegenstelling tot de andere 
twee, en is niet afhankelijk van het N-terminale domein van het enzym. Deze 
binding blijkt wèl afhankelijk te zijn van de aanwezigheid van een fotosysteem I 
geassocieerd eiwit; PsaE. 

Een mogelijke functie van de binding van FNR aan de phycobilisomen is dat 
er een binding van deze complexen met fotosysteem I ontstaat, als gevolg van de 
FNR/PsaE interactie. Door de onderlinge afstand tussen de phycobilisomen en 
het fotosysteem I te verkleinen, zou licht-energie efficiënter overgedragen kun
nen worden. Echter, metingen hebben uitgewezen dat dit niet lijkt te gebeuren. 
De meest waarschijnlijke reden waarom er een binding van FNR aan het foto
systeem I bestaat, is om het elektron transport efficiënter te maken met een be
trekkelijk lage concentratie FNR. 

Onder normale groei-omstandigheden blijkt dat bijna alle FNR aan de 
phycobilisomen is gebonden. Onder condities van stress (toevoeging van veel 
zout aan het groei-medium) reageren de cellen door -onder andere- meer FNR 
te produceren. Deze extra gesynthetiseerde FNR moleculen binden niet aan de 
phycobilisomen (die zitten al 'vol'), maar zullen vervolgens aan de thylakoïde 
membraan kunnen binden. Het membraan-gebonden enzym blijkt een nieuwe 
reactie te kunnen katalyseren, dat het phycobilisoom-gebonden enzym niet kan. 
Deze reactie, de reductie van componenten in de membraan, verloopt wel veel 
trager dan de reactie die anders word gekatalyseerd. De snelle reactie, de reductie 
van NADP+, levert het het product NADPH, dat een van de 'energierijke' molecu
len is waarin de oorspronkelijke licht-energie uiteindelijk chemisch wordt opge
slagen. De trage -nieuwe- reactie draagt bij aan de vorming van ATP, een ander 
belangrijk product van fotosynthese. Mogelijk is de reden waarom cellen onder 
bepaalde omstandigheden meer FNR maken, een verhoogde behoefte aan ATP 
Dit ATP kan de cel vervolgens gebruiken om het zout naar 'buiten te pompen'. 

Hiermee zijn de belangrijkste conclusies beschreven. Echter, enkele andere 
zaken zijn ook experimenteel aan de orde gekomen. Zo staat er in hoofdstuk 6 
beschreven dat het gen, dat codeert voor FNR, onder controle staat van de 
circadiane klok. De cyanobacterie Synechocystis PCC 6803 blijkt, net als onder 
andere ook de mens, in het bezit te zijn van een 'interne klok' (een Bio-ritme) die 
ongeveer op een etmaal staat ingesteld. De productie van FNR blijkt, enkel onder 
bepaalde groei-condities, duidelijk beïnvloed te worden door de interne klok. 

Hoofdstuk 7 gaat eigenlijk niet over cyanobacteriën, maar over het eiwit waar 
kwallen groen licht mee uitzenden. Door middel van genetische manipulatie is 
het mogelijk geweest om de cyanobacteriën dit fluorescente eiwit ook te laten 
maken. Het groen fluorescent eiwit (GFP; Green Fluorescent Protein) is in 
hoofdstuk 5 eigenlijk toegepast als een moleculair gereedschap. Dit heeft er toe 
geleid dat een UV-licht gedreven mechanisme, dat het eiwit van kleur doet veran- KJ 
deren, spectroscopisch is gekarakteriseerd (hoofdstuk 7). t* 


