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In het fotosyntheseproces wordt zonlicht omgezet in organische componenten die uiteindelijk 
ook als voedsel onmisbaar zijn voor zeer uiteenlopende organismen op onze aarde. In groene 
algen en planten vind dit proces plaats in de zogenaamde thylakoidmembraan die 
opgevouwen zit in een organel dat de chloroplast heet. In de eerste twee stappen van de 
fotosynthese wordt het licht opgevangen door lichtverzamelcomplexen (light-harvesting 
antennecomplexes) en wordt deze excitatie-energie vervolgens overgedragen aan 
reactiecentra. In deze reactiecentra wordt excitatie-energie omgezet in chemisch gefixeerde 
energie. Reactiecentra en antennecomplexen zijn opgebouwd uit verschillende subeenheden 
waaraan pigmentmoleculen zoals chlorofylmoleculen zijn gebonden. Nauwkeurige 
bestudering van deze antennecomplexen is belangrijk omdat ze een grote rol spelen in de 
regulatie van de lichtopvang. Dit is belangrijk voor zowel optimale groei als voor het 
voorkomen van schade aan de reactiecentra als planten stress ondervinden. In dit proefschrift 
wordt de moleculaire basis van de lichtopvang en de afgifte van overmaat van geabsorbeerd 
licht beschreven en met name de rol die de antennecomplexen daarin spelen. Er is gebruik 
gemaakt van een combinatie van technieken uit de moleculaire biologie, biochemie and 
spectroscopie.  
De ontwikkelde methode en de verkregen resultaten kunnen worden gebruikt voor verder 
onderzoek naar interacties en energieoverdracht tussen eiwitsubeenheden betrokken bij de 
fotosynthese. Het optimaliseren van de antennecomplexen is een nuttige stap in de 
ontwikkeling van kunstmatige fotosynthese, die uiteindelijk belangrijk kan worden voor de 
productie van biobrandstof. We hebben in dit proefschrift bovendien beschreven dat er 
functioneel geconserveerde pigment-bindende domeinen zijn in fotosynthese-eiwitten uit 
organismen die zich in de loop van de evolutie verschillend hebben ontwikkeld. Van deze 
domeinen veronderstellen we dat ze een centrale rol spelen tijdens fotoprotectie. 
Fotoprotectie is een onmisbare reactie van fotosynthetische organismen als ze blootgesteld 
worden aan stressomstandigheden. 
 

 




