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Samenvatting
Fotosynthese is een van de meest fundamentele processen op aarde. Het vangt de en-
ergie op die zich in licht bevindt en legt deze vast in chemische verbindingen. Hierbij 
ligt fotosynthese  aan de basis van de energie voorziening van vrijwel alle organismen 
op aarde.

Moleculaire dynamica (MD) simulaties vormen een instrument om processen te 
bestuderen die plaats vinden op tijd en lengte schalen die experimenteel moeilijk 
toegankelijk zijn. De grote en lengte van computersimulaties zijn begrensd door de 
beschikbare computertijd. Om toch grotere systemen voor langere tijd te simuler-
en kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde grof korrelige (GK) simulaties. In 
plaats van elk atoom afzonderlijk te simuleren, worden in GK simulaties atomen bij 
elkaar gevoegd in kralen. Hierdoor verminderd het aantal deeltjes in de simulatie, 
wat tot gevolg heeft dat het aantal interacties dat berekend moet worden drastisch 
omlaag gebracht wordt. Er is dus minder computer kracht nodig om een systeem te 
simuleren. Het gevolg is echter dat GK simulaties minder detail bevatten. Een verlies 
van detail is in veel gevallen echter niet problematisch, vaak volstaat het de essentie 
van een systeem te beschrijven en zijn niet alle details relevant.

Dit proefschrift presenteert onderzoek aan fotosynthese middels atomistische en 
grofkorrelige moleculaire dynamica simulaties. Het omvat simulaties van zowel het 
cyanobacteriële als het plant thylakoïde membraan en simulaties van het cyanobacte-
riële Fotosysteem II (FSII) ingebed in het thylakoïde membraan.

Hoofdstuk II gaat over de karakterisering van het plantaardige en cyanobacteriële 
thylakoïde membraan. Deze membranen bestaan uit vier verschillenden lipiden 
soorten: phosphatidylglycerol (PG), digalactosyldiacylglycerol (DGDG), monogalac-
tosyldiacylglycerol (MGDG) en sulfoquinovosyldiacylglycerol (SQDG). In de simu-
laties observeren we dat er nanoscopische inhomogeniteiten zijn, maar dat de lipiden 
in het algemeen goed mixen. In het cyanobacteriële membraan heeft bijna elke lipide 
één volledig verzadigde en één enkelvoudig onverzadigde vetstaart. De vetstaart com-
positie in het plant membraan is echter complexer, hier hebben lipiden combinaties 
van enkelvoudig trans onverzadigde staarten, meervoudig onverzadigde vetstaarten 
en volledig verzadigde staarten. Hierdoor organiseren de lipiden in het plant mem-
braan zich niet alleen afhankelijk van hoofdgroep, maar ook naar graad van verza-
diging van hun vetstaarten. De vetstaart compositie van het plant membraan zorgt 
ervoor dat deze een stuk vloeibaarder is dan zijn cyanobacteriële tegenhanger. Tevens 
ondergaat het plant membraan gemakkelijker de transitie van een lamellaire naar een 
geïnverteerde hexagonale fase. Simulaties met plastochinon (PLQ) en plastochinol 
(PLQol) in het thylakoïde membraan laten zien dat PLQ makkelijker flipflopt dan 
PLQol.
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FSII is een van de belangrijkste complexen in fotosynthese. Hoofdstuk III gaat over 
het simuleren van het cyanobacteriële FSII in het thylakoïde membraan, zowel als 
dimeer en als monomeer. Het hoofdstuk beschrijft uitgebreid de opzet van de simu-
laties, onder meer het transformeren van het eiwit van atomair naar GK resolutie en 
de inclusie van cofactoren en lipiden. FSII is stabiel gedurende de simulatie, maar het 
eiwit is dynamischer richting de periferie van het complex. Ook de cofactoren zijn 
bewegelijker aan de buitenkant van het eiwit. Enkele β-caroteen moleculen diffun-
deren zelfs uit het eiwit complex. Waar de FSII dimeer stabiel in het membraan blijft 
zitten, kantelt de monomeer in het membraan. Bij deze kanteling beweegt het PsbO 
eiwit in de richting van het membraan. Als gevolg van het kantelen van de monomeer 
vertoont het thylakoïde membraan welvingen. 

Uit experimenten blijkt dat de thylakoïde lipiden een belangrijke rol hebben in foto-
synthese. Lipiden hebben mogelijke een rol in de vorming van FSII formaties, dimeer-
isatie en in super complex formatie. Bij analyse van de simulatie observeren we dat er 
rondom FSII een verrijking is van de neutrale glycolipide MGDG en de negatief ge-
laden glycolipide SQDG, zie Hoofdstuk IV. Rondom FSII zijn er inderdaad specifieke 
plekken waar deze lipiden zich ophouden, zogenaamde bindingsplekken. Op deze 
bindingsplekken zijn de concentraties van MGDG en SQDG vijf maal hoger dan in de 
bulk. Geladen aminozuren spelen een belangrijke rol in de compositie van deze bind-
ingsplekken, ook in die van het neutrale MGDG. Tevens speelt chlorofyl a een belan-
grijke rol in het binden van lipiden. De meeste lipiden verblijven korter dan 5 µs op 
een specifieke bindingsplek, maar er zijn twee bindingsplekken die lipiden langer dan 
85 µs binden. Op de meeste bindingsplekken binden meerdere lipiden tegelijkertijd. 
Ruwweg kan men de bindingsplekken onderverdelen in plekken die één lipide sterk 
binden en bindingsplekken die meerdere lipiden minder sterk binden. 

Naast de lipiden in het membraan zijn er ook ge-cokristalliseerde lipiden, waarvan 
sommige zich binnen in het eiwit bevinden in de PLQ holte. De PLQ holte is een 
interne holte in PSII waar zich de QB bingingsplek bevindt. We observeerden dat 
gedurende de simulatie sommige ge-cokristalliseerde lipiden uit de holte diffunderen, 
terwijl er membraan lipiden naar binnen diffunderen. De lipiden diffunderen hierbij 
door het zogenaamde “kanaal I” en ook door een tot zover wij weten niet eerder bes-
chreven kanaal, dat wij “kanaal III” hebben genoemd.

Hoofdstuk V gaat over de diffusie van PLQ en PLQol. PLQ en PLQol vormen het 
redox paar dat elektronen van FSII naar cytochroom b6/f complex transporteert. De 
QB bindingsplaats van PLQ bevindt zich in de PLQ holte, om daar te binden moet 
PLQ dus eerst de PLQ holte in diffunderen. Er zijn uit kristal structuren twee kanalen 
bekend die van het membraan naar de PLQ holte lopen. Zoals hierboven genoemd, 
hebben we in onze simulaties een derde kanaal ontdekt, kanaal III. Uit de simulaties 
komt een model naar voren waarin alle drie de kanalen gebruikt kunnen worden als 
zowel in- en uitgang door PLQ en PLQol. De flux door kanalen I en III is echter 
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het grootst en deze wordt beïnvloed door de bewegingen van de omliggende helices. 
Verder zien we dat PLQ na de passage door een van de kanalen niet altijd direct naar 
de QB bindingsplek gaat, maar vaak eerst in de PLQ holte rond diffundeert. 
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