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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВСИ - високи светлинни интензивности
ДВХ - дълговълнов хлорофил
ДМ - n-dodecyl β-D-maltoside
КОК - Кислород отделящ комплекс
KMK - критична мицелова концентрация
КПД - коефициент на полезно действие
НФХГ - нефотохимично гасене
ПБК - пигмент-белтъчен комплекс
РРС - резонансна Раманова спектроскопия
РЦ - реакционен център
ССК 1 - светосъбиращ комплекс на ФС 1
ССК 2 - светосъбиращ комплекс на ФС 2
ФС 1 - Фотосистема 1
ФС 2 - Фотосистема 2
FWHM - ширина на ивицата при половината от височината на максимума 
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ВЪВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВКА

Фотосинтезата е физико-химичен процес, при който фотосинтезиращите
организми използват светлинната енергия, за да синтезират органични
съединения с голяма енергия на химичните си връзки. По време на
фотосинтезата висшите растения, водораслите и някои бактерии  усвояват
въглероден диоксид, синтезират и отделят жизненоважния кислород. Това
определя тяхната ключова роля в изграждането и поддържането на атмосферата
на Земята.

Основните първични светлинни фотосинтетични процеси, наречени така
поради необходимостта от светлинна енергия за тяхното стартиране, са:
поглъщане на светлинната енергия от пигментите (хлорофили и каротеноиди),
миграция на енергията на електронното възбуждане до специализирани
хлорофилни молекули, наречени реакционни центрове (РЦ), в които става
нейното първоначално, стабилно захващане чрез разделяне на зарядите. Тези
процеси имат физична природа и забележително висок коефициент на полезно
действие (90-100%).

При висши растения светлинните първични фотосинтетични процеси се
извършват в т.нар. тилакоидни мембрани (ТМ), изградени от мембранно
свързани макромолекулни пигмент-белтъчни комплекси (ПБК), организирани в
две фотосистеми: Фотосистема 1 (ФС 1) и Фотосистема 2 (ФС 2). ТМ и ПБК се
отличават с хетерогенна структура, висока степен на организираност и
същевременно – с динамичност и кооперативност, които позволяват
реализирането на високия коефициент на полезно действие.

Светлината е от особено важно значение за фотосинтетичните процеси. Тя
е ключов фактор за растежа и развитието на растенията, но продължителното
излагане високите светлинни интензивности довежда двете фотосистеми до
състояние на т.нар. „светлинен стрес“. Известно е, че ако във фотосинтетичния
апарат регулацията на светлинното поглъщане или дисипацията на енергията не
са ефективни, се образуват силно токсични молекули – свободни радикали,
които повреждат  фотосинтетичния апарат. Ето защо прецизната регулация на
фотозащитните процеси и контролът на поглъщането на светлинната енергия,
както и нейният пренос на всички нива на организация на фотосинтетичния
апарат (молекулно, макромолекулно и мембранно) са от голямо значение за
правилното му функциониране.

На молекулно ниво абсорбирането, преноса и регулацията на светлинната
енергия се осъществява благодарение на фината модулация на енергетичните
нива на пигментните молекули, свързани в ПБК. Взаимодействието на тези
молекули с обкръжаващата ги среда във всеки отделен ПБК води до промяна,
както в тяхната структура, така и в оптичните им свойства. На макромолекулно
ниво светосъбирането се реализира от антенните комплекси на двете
фотосистеми. Благодарение на тяхната динамичност при ниски светлинни
интензивности се постига максимална квантова ефективност на светлинните
първични фотосинтетични процеси, а при високи се предпазват пигментите и
особено важно - реакционните центрове от фотоокисление и повреда.
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Растенията разполагат с множество механизми, чрез които се защитават от
увреждащото действие на излишната светлинна енергия и които са от
изключително значение за тяхното приспособяване и оцеляване. Тези механизми
са част от сложен, многостепенен  процес, наречен фотозащита.

Структурата и спектралните свойства на основните молекули, изграждащи
отделните ПБК, както и на самите  ПБК в изолирано състояние са добре изучени,
но възможните механизми на дисипация на излишната светлинна енергия във
фотосинтетичния апарат и въпросът за връзката между гасителните процеси и
структурните и спектрални промени на молекулно и макромолекулно ниво във
ФС 1 и ФС 2 е все още недостатъчно изяснен.

Добър и резултатен подход  за разрешаване на тези проблеми е
изследването чрез абсорбционна, нискотемпературна (77К) флуоресцентна и
нискотемпературна (77К) резонансна Раманова спектроскопия (РРС).

Основните предимства на тези методи са тяхната недеструктивност,
високата им чувствителност и селективност, които позволяват в сложните
многокомпонентни системи, каквито са пигмент-белтъчни комплекси, да бъдат
идентифицирани и изследвани спектрите на отделните пигменти, включени в тях
и така да бъдат изучени сложните регулаторни механизми на молекулно ниво.

Резонансната Раманова спектроскопия може да даде точна информация за
конформацията и взаимодействията на хромофорите, участващи в първичните
процеси на фотосинтезата, независимо от това дали са изолирани в разтворители,
вградени в разтворими мембранни белтъци или както е показано наскоро, in vivo.
Чрез използването на тази техника е възможно да се определят спектралните
свойства на молекулите, които изграждат изследваните фотосинтетични
комплекси, да се отчетат минимални промени в тяхната структура, както и във
физичните свойства на обкръжаващата ги среда. Основното неудобство на
Рамановата спектроскопия е, че сигналът е много слаб, което налага
използването на много чувствителни детектори. Често е трудно да се измерят
фотосинтезиращи комплекси в червената спектрална област, тъй като
флуоресценцията им обикновено възпрепятства наблюдението на Рамановия
сигнал. В резонансни условия обаче, голямото  усилване на Рамановия сигнал
позволява лесно да се направят измервания на биологични проби. Друго голямо
предимство на Рамановата спектроскопия е, че водата, която обкръжава
биологичните молекули почти не повлиява техните Раманови спектри.
Предимство е и минималното количество на пробата, необходим за измерването
(обикновено микролитри или по-малко).

Измерването с флуоресцентна спектроскопия е добър подход за
изследване преноса на енергия между ПБК, участващи предимно в светлинния
етап на процеса фотосинтеза. От съществено значение за формата и
интензивността на флуоресцентния спектър са външните (осветяване,
температура, влажност и др.) и вътрешните (рН, концентрация на йони, соли и
др.) фактори, които влияят върху преноса на енергия и структурната
организация на ПБК. Неудобството на този метод е, че поради силно изразеното
хомогенно и хетерогенно препокриване на флуоресцентните ивици на пигмент-
белтъчните комплекси в общия спектър е много трудно да бъде  оценена тяхната
индивидуална емисия. Подходът, който избрахме за решаването на този проблем
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е измерване при ниски температури (77 К), тъй като с понижаване на
температурата отделните ивици се стесняват, хетерогенното уширение взима
превес над хомогенното и по този начин получените спектри са с чувствително
по-изразена структура.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛТА на настоящата дисертация е да се изяснят фотозащитните и
регулаторни механизми на процеса фотосинтеза на различни нива на
организация на фотосинтетичния апарат, чрез изследване на връзката между
промените в структурата и спектралните свойства на растителни пигменти,
включени в състава на изолирани комплекси на Фотосистема 1,  Фотосистема 2
и главния светосъбиращ антенен комплекс на Фотосистема 2 (ССК 2).

За постигането на посочената  цел бяха поставени следните ЗАДАЧИ:

1. Да се изследват фотоиндуцираните промени в спектралните характеристики
на пигментите, включени в състава на частици на Фотосистема 1 по време на
третирането им с високи светлинни интензивности.

2. Да се изследва защитният ефект на хистидин върху фотобезцветяването на
пигменти в частици на Фотосистема 1.

3. Да се изследват спектралните характеристики на главния светосъбиращ
антенен комплекс на Фотосистема 2 (ССК 2) при различни агрегационни
състояния.

4. Да се изследва връзката на гасенето на хлорофилната флуоресценция в супер-
комплекс на Фотосистема 2 (BBY частици) с промяната в структурната
организация на супер-комплекса, чрез третиране с Trypsin и алкален Tris.

5. Да се предложи модел за флуоресцентно гасене в главния светосъбиращ
антенен комплекс на Фотосистема 2 (ССК 2) при различни агрегационни
състояния.
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СТРУКТУРА И ОБЕМ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, приноси,
публикации по темата на дисертацията – 7 заглавия, библиография от 225
източника. Обемът на основната част е 87 страници, а на използваната
литература е 20 страници, съдържа 41 фигури, 7 таблици.

В Глава 1 са описани целта и задачите на настоящата дисертация.
В Глава 2 е направен литературен обзор на механизмите на пренос на

енергията на възбуждане; структурата, функцията и спектралните свойства на
основните пигментни  молекули (хлорофили и каротеноиди), ПБК на ФС 1, ФС 2
и ССК 2, както и на основните фотозащитни механизми във фотосинтетичния
апарат.

В Глава 3 са описани експерименталните методи, използвани в
настоящата дисертация.

В Глава 4 са представени фотоиндуцираните промени в спектралните
характеристики на пигментите, включени в състава на частици на ФС 1-200, по
време на третирането им с високи светлинни интензивности (ВСИ).
Анализирани са резултатите от проведените спектроскопски изследвания върху
изолираните комплекси и е открита взаимовръзката между третирането им с
високи светлинни интензивности и обезцветяването на молекулата на
дълговълновия лютеин. Разкрита е защитната роля на аминокиселината
хистидин срещу фотоувреждането на каротеноидите в комплекса на ФС 1-200.
Изследван е основният регулаторен механизъм, известен като  нефотохимичното
гасене в ССК 2 чрез връзката между динамичната промяна в структурната
организация на светосъбиращия комплекс на ФС 2 и гасенето на
флуоресценцията при различни агрегационни състояния. Изследвана е
промяната в макромолекулната структурна организация на обогатени
субхлоропластни фракции на ФС 2 (BBY частици) чрез промените във
флуоресцентните характеристики на изследваните комплекси. Анализирани са
промените в преноса на енергията на възбуждане между отделните
макромолекулни комплекси в супер-комплекса на ФС 2. На базата на получените
резултати е разработен модел за флуоресцентно гасене в ССК 2 при различни
агрегационни състояния, описващ населеността на основното и първото
синглетно възбудено състояние на антенните хлорофилни молекули в малки и
големи агрегати. Въз основа на модела е направен анализ на стойността на
скоростната константа за енергиен трансфер между основните емитери в ССК 2
и е изчислена скоростната константа на флуоресценцията.

Изследваните комплекси на ФС 1-200, ССК 2 и BBY частици са изолирани
по утвърдени методики.

За целта на дисертацията са използвани следните експериментални
методи: електронна абсорбционна спектроскопия, нискотемпературна (77К)
флуоресцентна спектроскопия, нискотемпературна (77К)  резонансна Раманова
спектроскопия, динамично светоразсейване.
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За провеждане на експерименталните измервания са използвани следните
апаратури:

1. Спектрометър с двоен монохроматор (модел 1403; Spex Industries, Inc.,
Edison, NJ, USA), с дифракционна решетка, снабден с охлаждан фотоумножител
(модел R943, Hamamatsu Photonics, Shizuoka, Japan).

2. Аргонов лазер INNOVA 307 (Coherent) с използвани дължини на
вълната 436, 488 и 514.5 nm.

3. Спектрометър „Спекол 10“ (Carl Zeiss Jena).
4. Системата Малверн – 3600, снабдена с 64-канален корелатор и аргонов

лазер с λ = 488 nm.
5. Спектрофотометър Beckman DU-640.
6. Спектрофлуориметър JobinYvon JY3 с ксенонова лампа  „Suprasil“-

150W.

Изследванията са финансово осигурени чрез договори с фонд „Научни
изследвания“ към Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ № 44/2005г., №
16/2008г. и чрез договор № 11/2005-2008г. с фонд „Научни изследвания“ към
Министерство на образованието и науката.
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

1. Фотоиндуцирани промени в спектралните характеристики на
пигментите, включени в състава на частици на Фотосистема 1-200,
по време на третирането им с високи светлинни интензивности

За да се проучи в детайли ефектът от действието на ВСИ върху
спектралните свойства на пигментите, както и да се проучи ролята на тези
пигменти в молекулните механизми на фотозащита, в настоящата дисертация е
проведено изследване върху спектралните свойства на частици на ФС 1-200,
изолирани от спанак, третирани с интензивна светлина с различна
продължителност. За целта са приложени електронна абсорбционна
спектроскопия, нискотемпературна (77К) флуоресцентна и нискотемпературна
(77К) резонансна Раманова спектроскопия.

1.1. Промени в пигментното съдържание

Определено е съдържанието на хлорофил а, хлорофил б и каротеноидите
във всички изследвани проби. Зависимостта на пигментното съдържание от
времето на осветяване с бяла светлина (1800 μE  m-2 s-1) е представена на  фиг. 1.

Фиг. 1. Промени в пигментното съдържание на частици на ФС 1-200, изолирани от
спанак, по време на продължително осветяване.

Молекулите на хлорофил б не се повлияват от действието на приложеното
третиране, докато количеството на хлорофил а и каротеноидите чувствително
намалява с времето на осветяване. Въпреки че от тези данни не може да се
установи кой тип каротеноид е повлиян в най-голяма степен, те разкриват
тяхното преференциално фотообезветяване в резултат от действието на
излишната светлина.
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1.2. Промени в електронните абсорбционни спектри

Получените абсорбционни спектри на контролните и осветените проби,
съдържащи частици на ФС 1-200,  са сравнени на фиг. 2. В спектъра на
нетретираните частици на ФС 1-200 се наблюдават основните максимуми на
поглъщане при 438 и 680 nm, типични за абсорбцията на хлорофил a, и рамо при
650 nm, характерно за абсорбцията на молекулите на хлорофил б.

Фиг. 2. Абсорбционен спектър на частици на ФС 1-200, изолирани от спанак.
Контролна проба (неосветена) (линия 1) и осветени проби за: 30 минути (линия 2), 60
минути (линия 3) и 120 минути (линия 4).

Тъй като в синьо-зелената област попадат спектрите на поглъщане и на
каротеноидите, свързани в изследваните комплекси, предполагаме, че за
допълнителното рамо  в тази област (около 490 nm) основен принос имат, както
молекулите хлорофил б (с типична  абсорбция при 450 nm), така и
каротеноидните молекули, чиито абсорбционни максимуми допринасят за
разширяване на общия спектър в областта до около 500 nm.

С увеличаване времето на осветяване, интензивността на абсорбцията в
червената област при 680 nm (хлорофил a) намалява повече от два пъти, рамото
при около 490 nm почти изчезва след 120 минутно осветяване, а абсорбцията при
650 nm (хлорофил б) е най-малко повлияна. Тази градация в светлинно
индуцираните промени в отделните спектрални области ни позволи да заключим,
че в областта около 490 nm рязкото намаляване на абсорбцията се дължи на
молекулите на каротеноидите.

За се направи анализ на приноса на отделните пигментни молекули в
общия абсорбционен спектър, както и да се провери и потвърди
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местоположението на главните пикове е получена първата производна на
абсорбционните спектри в синята (фиг. 3) и червената (фиг. 4) област.

Фиг. 3. Първа производна на абсорбционен спектър на частици на ФС 1-200, изолирани
от спанак в синята спектрална област. Контролна (неосветена) (линия 1) и осветени
за: 30 минути (линия 2), 60 минути (линия 3) и 120 минути (линия 4) проби.

В синята област отместването на максимума при 438 nm за пробите,
осветени за 120 минути, е само с 2 nm.

Фиг. 4. Първа производна на абсорбционен спектър на частици на ФС 1-200,
изолирани от спанак в червената спектрална област. Контролна (неосветена) (линия
1) и осветени за: 30 минути (линия 2), 60 минути (линия 3) и 120 минути (линия 4)
проби.
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В червената област отместването към по-малките дължини на вълната при
678 nm (хлорофил а) е 6 nm. Значителното отместване на пика в червената
област на поглъщане на хлорофил а, в сравнение с този в синята област за проби,
осветени за 120 минути, ясно подчертава преференциалното обезцветяване на
дълговълновите хлорофил а молекули.

1.3. Промени в нискотемпературните (77К) флуоресцентни спектри

С цел да се проучи произходът и поведението на основните емитери, както
и да се проследи и потвърди тоталното обезцветяване на ДВХ пулове с
увеличаване времето на осветяване частиците на ФС 1-200 са изследвани с
нискотемпературна (77К) флуоресцентна спектроскопия. Използвана е лазерна
линия  на възбуждане λ = 488 nm. Получените флуоресцентни спектри са
сравнени на фиг. 5.

Фиг. 5. 77K флуоресцентни емисионни спектри на частици на ФС 1-200,
изолирани от спанак, получени след светлинно третиране с продължителност 30
минути (линия 2), 60 минути (линия 3) и 120 минути (линия 4), както и на неосветени
частици (линия 1).

Емисионният максимум на нетретираните частици на ФС 1-200 се намира
около 734 nm. Той е типичен за флуоресценцията на ФС 1 от спанак при ниски
температури. Според литературни данни се дължи основно на ДВХ, обозначени
като ССК 1-730 [Gobets, 2001]. Вижда се, че светлинното третиране води до
значително синьо отместване на основния флуоресцентен максимум, което е
индикация за гасенето на флуоресценцията на тези ДВХ.  Детайлен анализ на
участието на отделните хлорофилни емитери в общата флуоресценция, както и
на промяната в тяхното поведение по време на осветяването е направен чрез
разлагане на получените емисионни спектри (фиг. 6).
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Фиг. 6. Типично
разлагане с три
основни ивици на
77K
флуоресцентен
емисионен
спектър на
частици на ФС
1-200, изолирани
от спанак.

Използваните стойности за параметрите на Гаусовите ивици, характерни
за емисията на частици на ФС 1, са дадени в таблица 1.

Таблица 1. Параметри на Гаусови ивици на основните пулове на 77K флуоресцентни
емисионни спектри на частици на ФС 1.

Център FWHM
Ивица nm cm-1 nm cm-1

F690 689 14512 12 246
F720 724 13812 21 400
F735 738,5 13540 26 480

В резултат от разлагането се установи, че общият флуоресцентен спектър
на неосветени частици на ФС 1-200 се дължи предимно на три хлорофилни
емитери с максимуми на основните емисионни ивици при 689, 724 и 738,5 nm.
Определени са и FWHM на всеки от тях. Тези ивици отговарят на посочените в
литературата спектрални характеристики на основните емитери във ФС 1
[Gobets et al., 2001; Schmidt et al., 2002; Ihalainen et al., 2000]. Ето защо
предполагаме, че за емисията на изследваните от нас комплекси основен принос
имат трите хлорофилни пула, известни съответно като F690, F720 и F735.

Определена е зависимостта на площта на хлорофилната флуоресценция за
трите основни емитери от времето на осветяване (фиг. 7).



13

Фиг. 7. Сравнение на площта на флуоресценцията нa трите основни емитери  F690,
F720 и F735 като функция на времето на осветяване.

За общата емисия на нетретирани със светлина частици на ФС 1-200 най-
голям принос има F735. От получените резултати става ясно, че
флуоресценцията на същите, т.нар. ДВХ пулове спада 15 пъти и те са тотално
обезцветени още при 60 минутно третиране. След 45 минутно светлинно
теретиране се наблюдава гасене и на флуресценцията при 720 nm, а след
едночасово - интензивността на ивицата се редуцира 2,4 пъти. За този период
флуоресценцията на F690 спада само два пъти. Може да се каже, че най-
червеният ДВХ (F735) с местоположение в ССК 1 първи е обезцветен, докато
F720, разположен в сърцевинния комплекс на ФС 1, е редуциран на по-късен
етап. За разлика от тях,  флуоресценцията на F690, която се излъчва от Lhca2 and
Lhca3 е почти неповлияна. Съгласно литературни данни пулът F735 е
специфично свързан с Lhca4 [Morosinotto et al., 2005]. В изследвания от нас
комплекс ФС 1-200, ССК 1 хетеродимерите Lhca1-Lhca4 или  Lhca2-Lhca3 са
здраво свързани, както помежду си, така и с вътрешната антена на ФС 1. Това
позволява да бъде осъществен ефективен енергиен трансфер от
„червените“  хлорофили в Lhca2-Lhca3 до F735 в Lhca4 или до F720,
позициониран във вътрешната антена на ФС 1. Ето защо енергията на
възбуждане, излъчена от Lhca2 и Lhca3 (с основен емитер F690) е 13 пъти по-
малка отколкото от тази, излъчена от F735 и F720 в контролни проби на частици
на ФС 1-200. На фиг. 7 се вижда, че силното обезцветяване на F735 и F720,
получено след едночасово осветяване, довежда до съпътстващо увеличение на
флуоресценцията на F690. Обяснение  на този факт може да се намери в
следната последователност на мономерите по степента им на разграждане: Lhca2
> Lhca1 > Lhca3 > Lhca4, като Lhca2 е най-повлиян. Тази поредност е получена
въз основа на анализ върху разграждането на белтъци, съдържащи се в Lhca,
третирани с високи светлинни интензивности при 4оС [Rajagopal et al., 2005].
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Може да се предположи, че ДВХ са свързани с по-стабилния белтъчен комплекс
и участват в процеса фотозащита.

Нашите резулати са в съгласие с литературни данни, според които ДВХ
представляват димерни хлорофилни асоциати [Gobets & van Grondelle, 2001;
Bassi et al., 2000]. Вероятно преференциалното обезцветяване на хлорофилните
димери е провокирано от високите стойности на енергията на възбуждане,
предавана от съседните пигменти с по-високи стойности на енергетичните си
нива. От почти непроменената флуоресценция на F690, произлизаща от ССК 1-
680, разположен в хетеродимера Lhca2-Lhca3, може да се предположи, че
съдържащите го пигменти, мономери на хлорофил а са по-стабилни и този факт
също подкрепя горното предположение. Обезцветяването на най-червено
отместените дълговълнови пигменти би могло да служи не само като защитен
инструмент, но също така и като регулатор на преноса  на светлинна енергия към
вътрешно антенния комплекс на ФС 1. Това предположение е подкрепено и от
факта, че енергията от тези дълговълнови молекули мигрира към съседни групи
хлорофили чрез бавен, термично активиран трансфер, което води до забавяне на
преноса  от външната към вътрешната антена [Anderson et al., 1995]. Ето защо
предполагаме, че ДВХ димери представляват първата мишена на
високоинтензивната светлина и вероятно хлорофил-хлорофилните
взаимодействия са най-чувствителни към светлинен стрес.

1.4. Промени в нискотемпературните (77К) резонансни Раманови
спектри

Другата мишена на високоинтензивната светлина в комплексите на ФС 1
са каротеноидните молекули. Доказаната зависимост на резонансните Раманови
спектри на каротеноидите в състава на ФС 1 от температурата дава възможност
да се проследи промяната в спектралните свойства на тези молекули по време на
обезветяването и тяхната уязвимост към високите светлинни интензивности
[Velitchkova et al., 2004]. С цел да се определят типът и конформацията на
засегнатите от ВСИ каротеноидни молекули в настоящата дисертация е
изследвано резонансното Раманово разсейване при възбуждане с дължини на
лазерната линия при 488, 502 и 514,5 nm, които попадат в абсорбционните
максимуми съответно на каротеноидите неоксантин, виолоксантин и лютеин,
включени в състава на частиците ФС 1-200. Получените Раманови спектри,
показани на фиг. 8, съдържат характерните за каротеноидните молекули четири
основни честотни области. Наблюдаваната линия при  814 cm-1 се дължи на
разсейването на използвания буфер.

Спектри на светлинно третирани частици на ФС 1-200 бяха получени само
при възбуждане с 488 nm. Опитите да бъде измерено резонансното разсейване на
третираните частици при възбуждане с 502 и 514,5 nm бяха неуспешни, което е
индикация за почти пълното обезцветяване на лютеина и виолоксантина.
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Фиг. 8. 77K резонансни Раманови спектри на нетретирани (линия 1) и осветени за 60
минути (линия 2) частици на ФС 1-200 при възбуждане с λ=488 nm, и нетретирани
(линия 3) - при възбуждане с λ=514,5 nm.

Интензивните ивици в областта на ν1 с максимум при 1526,5 cm-1 и 1533
cm-1 отговарят съответно на Рамановото разсейване на лютеина и на 9-цис
неоксантина. Амплитудите на Рамановите линии са получени след
нормализиране по интензивността на линията, характерна за използвания буфер
при 814 cm-1. На фиг. 9 са представени Рамановите ивици в областта на ν1 на
лютеина като функция на времето на осветяване.

Фиг.  9. Сравнение на 77K РРС на частици на ФС 1-200 от спанак при лазерно
възбуждане с 514.5 nm в областта ν1 на лютеина за контролни (линия 1)  и осветени
за 30 минути (линия 2), 60 минути (линия 3) и 120 минути (линия 4) проби.

Рамановите ивици в областта ν1 на 9-цис неоксантин като функция на
времето на осветяване са сравнени на фиг.10.
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Фиг. 10. Сравнение на 77K РРС на частици на ФС 1-200 от спанак при лазерно
възбуждане с 488 nm в областта ν1 на 9-цис неоксантин за контролни (линия 1)  и
осветени за 30 минути (линия 2), 60 минути (линия 3) и 120 минути (линия 4) проби.

Зависимостта на интензивността на ивицата в областта ν1 от времето на
осветяване за лютеина и 9-цис неоксантина е показана на фиг. 11.

Фиг. 11. Зависимост на интезивността на основната ивица в ν1 областта от времето
на осветяване за молекулите на лютеина (кръгчета) и 9-цис неоксантина
(квадратчета) в частици на ФС 1-200.

Нашите резултати показват значителен спад в интензивността (повече от
11 пъти) на основната ивица в областта ν1 за лютеина, докато при неоксантина тя
остава почти непроменена, което показва преференциалното обезцветяване на
лютеина.

От проведените спектроскопски изследвания може да се направи изводът,
че освен ДВХ друга мишена на интензивната светлина е дълговълновият лютеин.
РРС не позволява да се проследи обезцветяването на β-каротина, защото той не
претърпява резонансно възбуждане при използваната лазерна линия [Andreeva &
Velitchkova, 2005].  Получените резултати за кинетиката на процеса на
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обезцветяване на лютеина (фиг. 11) и на флуоресценцията на ДВХ (фиг. 7)  е
индикация за това, че тези пигменти се намират на близки разстояния.

Опитите да се причислят конкретни каротеноидни молекули към
съответните субединици, изграждащи вътрешната антена (Lhca), все още са
незавършени. Въз основа на теоретичен модел, базиран на взаимовръзките
между белтъците в светосъбиращ антенен комплекс на Фотосистема 1 (ССК 1) и
ССК 2, и въз основа на получената кристална структура на ССК 2 на спанак, с
резолюция 2,72 Å [Liu et al., 2004], се приема, че във всеки комплекс Lhca4 и
Lhca1 се намират по две каротеноидни молекули. Наблюдаваното в нашите
резултати обезцветяване на лютеина и ДВХ, намиращи се в Lhca4, силно
подкрепя това предположение. Получените резултати позволяват да се свърже
местоположението на лютеините със субединицата Lhca4. Също така, предвид
сходството на вторичните белтъчни структури на ССК 1 и ССК 2,  може да се
приеме, че лютеиновите молекули в Lhca4 са разположени по същия начин,
както в ССК 2 [Liu et al., 2004].

Известно е, че двете полиенови вериги на двата лютеина в ССК 2 са
фиксирани в две тесни хидрофобни кухини и осигуряват условия за силна и
здрава връзка между спиралите А и Б [Liu et al., 2004]. Наскоро бе предположено
[Morossinoto et al., 2003, 2005], че флуоресцентната емисия на F735 произлиза от
слабата абсорбция на две екситонно свързани молекули хлорофил а в позиции
A5 и B5 [Kuhlbrandt et al., 1994]. Публикувани са литературни данни за връзките
между хлорофилите и каротеноидите [Standfuss et аl., 2005]. Изчислено е, че
едно от най-късите разстояния е това между лютеинова молекула и молекула
хлорофил а, обозначена като А5. Тези факти подкрепят нашето предположение,
че дълговълновите лютеинови молекули се намират в мембранния белтък Lhca4
на вътрешната антена, близо до хлорофилния димер  F735.

Нашите резултати показват също така, че взаимодействията между
молекулите на лютеина и хлорофила играят основна роля в процеса на
фотозащита на частици на ФС 1, възпрепятствайки формирането на триплетни
състояния на хлорофила, и потвърждават хипотезата, че фотопротекцията е една
от основните функции на светосъбиращите системи, може би тяхната
първоначална роля, както отбелязва Jansson [Jansson, 2006]. Молекулите на
лютеина се намират в ССК 1, разположен като колан от едната страна на
сърцевинния комплекс [Schmidt et al., 2002], и тяхната загуба възпрепятства
излишната светлина да достигне реакционния център, което от своя страна би
довело до инактивация на ФС 1. Следователно, може да се заключи, че
фотообезветените антенни пигменти, по-специално лютеиновите молекули,
както и най-червено отместеният дълговълнов хлорофил а са включени в
процеса на фотозащита на ФС 1.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ:

· Установено е пълното обезцветяване на молекулата на дълговълновия
лютеин и на ДВХ молекули, докато обезцветяването на неоксантина е
незначително.
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· Направен е изводът, че взаимодействията между молекулите на лютеина и
хлорофила играят основна роля в процеса на фотозащита на частици на ФС 1,
възпрепятствайки формирането на триплетни състояния на хлорофила.

· Направено е заключение, че фотообезветените антенни пигменти, по-
специално лютеиновите молекули, както и най-червено отместения
дълговълнов хлорофил а са включени в процеса на фотозащита на ФС 1.

· Предположено е, че ДВХ представляват димерни асоциати на хлорофил а,
както и че са първата мишена на високоинтензивната светлина.

2. Изследване защитния ефект на хистидин върху фотообезцветяването
на пигменти в частици на Фотосистема 1-200

Тъй като фотозащитните функции на каротеноидите се обуславят от
способността им да гасят триплетните състояния на хлорофилите и по този
начин да ги предпазват от образуването на силно токсичния за фотосинтетичния
апарат синглетен кислород, е важно да се отчете влиянието на високореактивния
радикал върху тези молекули като определящ фактор в процеса фотозащита. За
тази цел в настоящата дисертация е проследен ефектът от добавянето на
хистидин към изследваните проби, съдържащи частици на ФС 1-200. В научната
литература хистидинът е известен като ефикасен уловител на синглетния
кислород. Влиянието на хистидин върху третирани с високи светлинни
интензивности тилакоидни мембрани и комплекси на ФС 2 е детайлно изучено,
но ефектът му  в изолирани комплекси на ФС 1 е все още недостатъчно изяснен
[Sonoike, 1995].

Ето защо в настоящата дисертация са изследвани промените в
спектралните характеристики на изолирани частици на ФС 1-200 от спанак,
подложени на светлинно третиране и третиране с 25 mM хистидин.

Имайки предвид защитния eфект на хистидина по отношение на
функциите на двете фотосистеми и установената от нашите резултати корелация
между обезцветяването на дълговълновите хлорофили и на някои каротеноиди
(лютеин) в частици на ФС 1-200, беше от значение да се проследи в каква степен
протектиращото действие на хистидина се отнася и за обезцветяването на
каротеноидите. Тъй като от нашите изследвания се доказа почти пълното
обезцветяване на лютеиновите молекули под влияние на високоинтензивна
светлина, използвахме РРС с цел да се получи директна информация за ефекта
на хистидин върху този процес при изследваните комплекси на ФС 1-200.

2.1. Влияние на хистидин върху нискотемпературните (77К)
резонансни Раманови спектри на частици на Фотосистема 1-200

Получените резонансни Раманови спектри в областта ν1 като функция на
времето на осветяване, за лютеиновите молекули, в проби на частици на ФС 1-
200 – контролни и третирани с хистидин, са сравнени на фиг. 12 (а) и 12 (б).
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Фиг. 12. Ефект от светлинното третиране на частици на ФС 1-200: 0 минути
(непрекъсната линия), 60 минути (прекъсната линия) и 120 минути (точки) в
областта ν1 на РРС на лютеина: (a) в контролни и (б) хистидин-съдържащи.

Забелязва се сравнително малка редукция на интензивността в спектъра на
хистидинсъдържащите проби, докато в контролните се наблюдава значителен
спад на Рамановия сигнал. Предполага се, че наличието на рамо към по-малките
вълнови числа и нарастването на интензивността му след продължително
осветяване се дължи на зеаксантин, за който е характерна линията при 1524 cm-1

[Ruban et al., 2001].
Зависимостта на интензивността на линията ν1 от времето на осветяване в

контролни и хистидинсъдържащи проби са сравнени на фиг. 13.
По време на третирането със светлина интензивността на ивицата ν1 на

дълговълновия лютеин намалява драстично, почти 10 пъти в контролните проби,
докато при пробите, съдържащи хистидин, интензивността намалява само 1,4
пъти.
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Фиг. 13. Зависимост на интензивността на основната ивица в областта  ν1 на
лютеиновите молекули от времето на осветяване: (a) в контролни и (б)
хистидинсъдържащи частици на ФС 1-200.

От показаната тенденция в промяната на интензивността на основната
ивица в ν1 областта на лютеина от времето на осветяване в контролни и
хистидинсъдържащи проби може да се заключи, че хистидинът има защитен
ефект срещу фотодеструкцията на молекулите на лютеина, което е индикация за
това, че процесът на фотообезцветяване в частици на ФС 1 се медиира от
действието на синглетния кислород. Тези резултати позволяват да се вникне по-
задълбочено в същността на процесите на фотообезцветяване във ФС 1, на
фотозащитния ефект и техните  механизми.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ:

· Установено е, че аминокиселината хистидин притежава защитен ефект
срещу фотоувреждането на молекулите на хлорофил а и каротеноидите,
което е индикация за това, че в процесът на фотообезцветяване на частици
на ФС 1 има участие и на синглетен кислород.

· Това също така е ново доказателство за голямата роля на активните форми
на кислорода при фотодеструкцията на пигментите, най-вече на
дълговълновия лютеин, разположени във външния антенен комплекс на
ФС 1.

3. Изследване на спектралните характеристики на супер-комплекса
на Фотосистема 2 и неговия главен светосъбиращ антенен комплекс
(ССК 2)

Въпреки големия брой проучвания върху възможните механизми на
дисипация на излишната енергия във фотосинтетичния апарат, въпросът за
връзката между гасителните процеси и структурните промени на
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макромолекулно ниво във Фотосистема 2 е все още дискусионен. Ето защо една
от целите на настоящата дисертация е да се проучи по какъв начин промените в
структурната организация на ФС 2 и в частност динамичната промяна в степента
на агрегация на светосъбиращия комплекс ССК 2 влияят върху ефикасността на
енергийния трансфер и регулацията на количеството енергия, пренесена до РЦ.
За постигането на тази цел са изследвани промените в спектралните
характеристики на основните хлорофилни  емитери в ССК 2 в различни
агрегационни състояния и в суперкомплекс на ФС 2 (обогатени субхлоропластни
фракции на ФС 2 (BBY частици)) с променена структура, на базата на които е
предложен модел, описващ флуоресцентното гасене в светосъбиращия комплекс
на ФС 2.

3.1. Нискотемпературна флуоресцентна спектроскопия на ССК 2 в
различни агрегационни състояния

Получените нискотемпературни (77К) флуоресцентни спектри на
изследваните ССК 2 в различни агрегационни състояния, са сравнени на фиг. 14.
Спектралните им характеристики са типични за агрегирали и тримерни
комплекси, по литературни данни.

Фиг. 14. 77K флуоресцентни спектри на ССК 2 в различни агрегационни състояния,
получени чрез добавяне на различна концентрация на ДМ. Спектралната резолюция е 4
nm.

Флуоресцентният спектър на тримери на ССК 2 при мицелова
концентрация на използвания детергент 0.02% ДМ (линия 5 от фиг. 14) показва
типичните флуоресцентни характеристики на ССК 2 тримери – максимум при
680 nm (F680), FWHM 9-10 nm и сателитен пик при 740 nm. Неговата спектрална
форма не зависи от дължината на вълната на възбуждане. Под критичната
мицелова концентрация, когатo всички ССК 2 формират тримери, агрегацията на
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комплексите води до гасене на флуоресценцията на хлорофил а, което може да
се види при сравнение на спектрите (линии 1, 2, 3 и 4 на фиг. 14).

Гасенето е съпътствано от силно уширение на емисионния спектър и
поява на нов емисионнен пик при 700 nm с типични спектрални характеристики,
отговарящи на основния емитер F700, FWHM 13.5-14,5 nm, описан в
литературата [Ruban et al., 1997]. Тези резултати са в съгласие с изследванията
на van Oort et al., 2007, в които е показано, че в агрегирали тримери на  ССК 2 се
образуват голямо количество гасители. Флуоресцентният спектър на
агрегиралите комплекси се характеризира с две основни ивици F680 и F700 [van
Oort et al., 2007].  Ето защо предполагаме, че пикът при 700 нм в получените от
нас емисионни спектри се дължи на формиране на нов емитер (F700) в
агрегиралите комплекси.

Формирането на пика при 700 nm с увеличаване степента на агрегацията
на CCK  много добре може да се види от сравнението на нормализираните
спектри към основния максимум при 680  nm, показан на фиг. 15.

Фиг. 15. Сравнение на нормализирани към максимума флуоресцентни спектри на ССК
2 в различни агрегационни състояния.

Mаксимумът при 680 nm в спектъра на агрегиралите комплекси (линии 1,
2, 3, 4) е съвсем слабо червено отместен спрямо максимума на тримерния
комплекс (линия 5). Това вероятно се дължи на различното амплитудно
съотношение между основните ивици в получените спектри и особено на
нарастването на амплитудата на F700. Важно е да се отбележи, че ивицата при
680 nm присъства в спектрите на всички проби.

Направено е апроксимиране на спектрите с използване на програмата Curvefit,
включена в пакета Lab calc, Arithmetic A2.23 (Galactic Ind. Corp.) със сума от два
Гаусиана с фитиращи параметри, характерни за двете основни ивици (F680 и
F700) и един допълнителен, характерен за сумата на вибрационните ивици на
двата емитера. Получената апроксимация за всички спектри е много добра, което
може да служи за индикация за това, че ивицата при 680 nm има една и съща
форма във всички спектри и тя е на флуоресценцията на тримерен ССК 2
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комплекс. Наблюдава се много малко отместване в позицията на F680 (около 1
nm), докато положението на F700 е значително отместено в червената област.

Емисионни спектри на изследваните комплекси са получени при
възбуждане с няколко дължини на  лазерната линия - при 436 nm, 488 nm и 514,5
nm (фиг. 16), отговарящи на абсорбцията съответно на молекулите на хлрофил а,
хлорофил б/неоксантин и лютеин [Ruban et al., 2001].

Фиг. 16. Нискотемпературни (77К) флуоресцентни спектри на агрегирали ССК 2,
нормализирани по техния основен максимум при 680 nm. Спектрите са измерени с различна
енергия на възбуждане.

 Установено е, че с намаляване на концентрацията на детергента се
наблюдават сходни промени както в интензивността на  флуоресценцията, така и
във формата на получените спектрални линии.

Тези резултати потвърждават тезата за съществуването на различни
пътища за миграцията на възбуждащата  енергия от хлорофил a и
каротеноидните молекули към крайните емитери и в агрегиралите проби.

3.2. Измерване на динамичното светоразсейване на частици в ССК 2

За да се потвърди степента на агрегация на изследваните от нас комплекси
на ССК 2, е определен размерът на частиците в пробите,  чрез динамично
светоразсейване със системата Малверн – 3600. Статистическото разпределение
на частиците, по техните средни размери (на диаметрите им), е показано на фиг.
17.
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Фиг. 17. Разпределение на частиците по средния им размер в тримери (0,02% ДМ),
агрегати (0.004% ДМ) и олигомери (0% ДМ) на ССК 2.

Размерът (диаметър/широчина) на тримерните форми (в проби с
концентрация на ДМ 0,02%) е 44 nm/22 nm. Слабо агрегиралите комплекси (с
междинна концентрация от 0,004% ДМ), съдържат големи и малки агрегати.
Средният размер на малките агрегати е подобен на този на тримерите -  52 nm/30
nm, и размера на големи агрегати 185 nm/77 nm. В пробите, съдържащи
олигомери, в които не е добавен детергент, средният размер на агрегатите е 190
nm/110 nm, подобен на този на големите частици в слабо агрегирали комплекси.

От проведените изследвания върху динамичното светоразсейване на
комплекси на ССК 2 може да се заключи, че пробите с междинна (0,004%)
концентрация на ДМ съдържат смес тримерни ССК 2 и агрегирали тримери на
ССК 2. На пръв поглед определените размери изглеждат изненадващо големи, но
това се дължи на факта, че при процедурите за приготвяне на разтворите и
добавянето на детергент, формираните белтъчни единици са обвити в детергент
и липиди [Le Maire et al., 2000].

Имайки предвид, че върху повърхности ДМ образува самостоятелно
слоеве с дебелина, по-голяма от 11 nm [Mielczarski et al., 2004], е лесно да се
обяснят получените от нас размери. Предполагаме, че в пробите частиците са
„облечени“ с мицели на детергента. Добавянето на глицерол също би увеличило
техния размер.

Това ни позволява да представим в първо приближение комплексите с
висока степен на агрегация като смес от големи и малки агрегати, и да приемем,
че флуоресцентният спектър на последните може да се представи с този на
тримера. Тогава спектърът на големите агрегати можем да получим като от
спектъра на агрегиралите комплекси извадим спектъра на тримера, умножен по
съответния коефициент. Така получените спектри са показани на фиг. 18.
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Фиг. 18. Индивидуални спектри на различни видове  агрегати в  ССК 2 (спектрални
ивици на F700).

Вижда се, че с намаляване концентрацията на детергента се понижава
флуоресценцията на F700, което е в съгласие с публикувани данни, които
показват  драстичен спад във времето на живот на гасителните центрове F700 в
олигомери [van Oort et al., 2007b; Barzda et al., 2001]. Като се има предвид, че
флуоресценцията е пропорционална на площта под спектъра, площите на
спектрите на тримерните комплекси (F680) и на агрегатите (F700) обозначени,
съответно като n2 и n3, са дадени в таблица 2.

Таблица 2. Изчислена площ на флуоресценцията на F680 (n2) и F700 (n3) при различни
концентрации на ДМ.
ДМ (%) n2 n3
0,020 171 0
0,010 35,1 35,8
0,008 24,75 33,7
0,004 23,5 31,9
0,000 14,8 25

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ:

· Установено е, че пробите, които съдържат олигомери на ССК 2 са
хетерогенни и се състоят от малки и големи частици с различни
флуоресцентни характеристики.

· Предположено е, че в малките частици и тримерите, флуоресцентните
излъчватели представляват мономери на хлорофил а, докато в
агрегиралите тримери се формира и втори емитер, който се дължи на
образуването на по-слабо флуоресциращ хлорофилен асоциат, с емисия
при 700 nm.
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4. Нискотемпературни флуоресцентни спектри в обогатени
субхлоропластни фракции на Фотосистема 2 (BBY частици). Изследване
на флуоресцентните характеристики след промени в макромолекулните
компекси на Фотосистема 2  чрез третиране с  Trypsin и алкален Tris

При сравнителни изследвания от промяната в интензивността на
флуоресценцията на отделните макромолекулни комплекси може да се съди за
промяната в преноса на енергията на възбуждане между тях [van Grondelle et al.,
1994; Gobets et al., 2001]. Проведена е нискотемпературна (77К) флуоресцентна
спектроскопия на изолирани от спанак субхлоропластни мембранни фракции на
ФС 2 (BBY частици). Промяната в структурата им на макромолекулно ниво бе
постигната чрез прилагане на два метода - третиране с Trypsin и отмиване с
алкален Tris. Тримеризацията на светосъбиращия комплекс в BBY частиците е
постигната чрез  добавяне на 0.02% ДМ за двата вида третирания.

Получените емисионни спектри на изследваните фракции преди и след
третирането им с  Trypsin  са сравнени на фиг.19.

Фиг. 19. 77 K емисионни спектри на контролни (линия 1) и третирани с  Trypsin (линия 2),
контролни с добавен ДМ (линия 3) и третирани с  Trypsin и добавен ДМ (линия 4) BBY частици
(a) и същите спектри, нормализирани по техните максимуми (б).

Показан е ефектът от добавянето на детергент ДМ върху общата им
флуоресценция.

Чрез третиране с Trypsin са премахнати няколко аминокиселини,
полипептиди и малки белтъци от повърхността на коровата антена в комплекса
на  ФС 2. Това води до редуциране количеството на ССК 2 [Carter et al., 1980], но
е запазен Кислород отделящият комплекс (КОК). Известно е, че КОК е устойчив
на третиране с Trypsin [Hong et al., 2001].

От нашите изследвания за промяната в степента на агрегация на ССК 2 с
увеличаване концентрацията на детергента се установи, че  процесът е
съпроводен от  съществено повишаване интензивността на флуоресценцията,
най-изявено при тримерите (фиг. 14). Аналогично нарастване се наблюдава за
общата флуоресценция на изследваните BBY частици след тяхната
трипсинизация.

За да се сравни приносът на отделните излъчватели в изследваната от нас
структура, флуоресцентните спектри са нормализирани към техния основен
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максимум. Промените в спектралната форма са по-ясно изразени след третиране
с ДМ на контролната проба и третираните с Trypsin BBY частици. Вижда се, че
трипсинизацията единствено довежда до синьо отместване на спектъра и
свързаното с това намаляване на флуоресценцията на F695, вероятно свързано с
премахването на малки повърхностни полипептиди, част от CP47 [Carter et al.,
1980; Hong et al., 2001].

Отстраняването на Кислород отделящия комплекс от изолираните BBY
частици чрез отмиване с Tris променя тяхната обща макромолекулна
организация. Счита се, че премахването на КОК от общата структура на ФС 2
довежда до намаляване разстоянието между  ССК 2 и  CP43 с около 0,8 nm и
между ССК 2 и D1 с около 1,3 nm, и дестабилизиране на мономер-мономерните
взаимодействия в димера от вътрешната антена на ФС 2 [Boekema et al., 2000].

Получените нискотемпературни (77К) емисионни спектри на изолираните
BBY частици преди и след отмиване с Tris, както и на детергентсъдържащи
проби са представени на фиг. 20(а и б).

Третирането с Tris води до чувствително гасене на флуоресценцията на
всички пигмент-белтъчни комплекси (ивици 2 и 3), включително и на ССК 2
(ивица 2). Освен разлики в интензивността на общата флуоресценция се
наблюдават и значителни  промени във формата на получените спектри.
Следователно ефектът от отстраняването на Кислород отделящия комплекс на
ФС 2 върху нискотемпературната флуоресценция е в противоположна посока на
този от действието на Trypsin. За двете третирания се отчита нарастване на
емисията на F695 (с местоположение в CP47), като за третирането с Tris то е
незначително (фиг. 20 (б)). Добавянето на детергент допълнително променя
флуоресцентните спектри на изследваните BBY частици.

Фиг. 20. 77 K емисионни
спектри на контролни (линия 1),
третирани с Tris (линия 2)
частици на ФС 2.  Показан е
ефектът от добавянето на
детергент ДМ в третирани с
Tris (линия 3) и контролни
(линия 4) частици на ФС 2 (a).
Същите спектри,
нормализирани по техните
максимуми (б).
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За да се покаже какъв е приносът на отделните излъчватели в изследваната
от нас структура, е направено разлагане на получените нискотемпературни
флуоресцентни спектри на BBY частици (фиг. 21).

Фиг. 21. Типично разлагане на
нискотемпературен 77 K
флуоресцентен емисионен
спектър на BBY частици с 5
Гаусиана.

Фитирането на получените емисионни спектри е извършено със сума от
четири Гаусиана с параметри, характерни за основните пикове F680, F685, F695
и F700 в общия спектър на ФС 2, както и един допълнителен, характерен за
вибрационната ивица на F680 при 740 nm [Andrizhiyevskaya et al., 2005; Krausz et
al., 2005; Komura et al., 2006]. В резултат от деконволюцията са определени
спектралните характеристики на основните излъчватели в изследваните фракции
на ФС 2. Изчислено е съотношението между интензивностите на основните
пикове в емисионните спектри спрямо съответните в контролните проби.
Получените резултати за двете третирания са сравнени в таблица 3.  Не са взети
предвид спектрите на BBY частици, третирани с ДМ.

Таблица 3. Съотношение на максимумите на четирите основни флуоресцентни
ивици на третираните към контролните BBY частици.
Oсновни ивици Trypsin Отмити с Tris
F680 1,47 0,14
F685 1,22 0,19
F695 1,27 0,2
F700 1,49 0,26

Установен е значителен спад на флуоресценцията на всички ивици в
спектрите на BBY частици, отмити с Tris, като най-повлияни са мономерните и
тримерните форми на ССК 2 (F680). Може да се каже, че добавянето на ДМ
индуцира допълнителни промени в механизмите за енергиен трансфер в
изследваните частици. Тези промени могат да се обяснят с настъпили
структурни промени, благодарение на  отмиването с Tris в периферния
светосъбиращ антенен комплекс (ССК 2), който е по-малко стабилен и по-
уязвим към разграждане поради добавянето на детергента.
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Горните резултати показват, че двете третирания имат противоположни
ефекти върху общата флуоресценция на изолираните BBY частици. Вероятната
причина за подобен ефект е, че премахването на малки повърхностно
разположени белтъци [Carter et al., 1980] от структурата на силно
флуоресциращия ССК 2, увеличава общата флуоресценция на ФС 2, докато
намаляването на разстоянието между ССК 2 и CP43, както и между ССК 2 и D1
[Boekema et al., 2000] също съкращава дистанцията между молекулите на
хлорофил a и променя тяхната взаимна ориентация, което от своя страна
вероятно довежда до промяна в концентрацията и флуоресцентния добив на
хлорофилните молекули.

И за двете третирания понижаването на степента на агрегация на ССК 2,
постигнато чрез  добавяне на детергент, оказва силно влияние върху
флуоресценцията, увеличавайки предоминантно флуоресценцията на
тримерните и мономерните форми на ССК 2. Допълнителното третиране с ДМ и
в двата случая доведе до усилване на наблюдаваните ефекти, което ни позволи
да заключим, че промяната на агрегацията на ССК 2 чрез ДМ води до
прекъсване на енергетичния пренос между ССК 2 и вътрешните антенни
комплекси на ФС 2.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ:

· Премахването на Кислород отделящия комплекс, постигнато чрез
отмиване на ФС 2 мембранните фрагменти с Tris, води до намаляване на
флуоресцентното излъчване от всички пигмент-белтъчни комплекси, в
най-голяма степен в мономерните и тримерните форми на ССК 2.

· Премахването на аминокиселини от повърхностно разположените
полипептиди на ССК 2 с Tripsin има противоположен ефект на този при
отмиването на ВВУ частиците с Tris. В този случай промените във
флуоресценцията се дължат в най-голяма степен на нарастване на
флуоресценцията на мономерните, тримерните и на агрегиралите форми
на ССК 2.

· Допълнителното третиране с ДМ и в двата случая доведе до усилване на
наблюдаваните ефекти, което ни позволи да заключим, че промяната на
агрегацията на ССК 2 води до прекъсване на енергетичния пренос между
ССК 2 и вътрешните антенни комплекси на ФС 2.

5. Разработване на модел за флуоресцентно гасене в ССК 2 при различни
агрегационни състояния

Известно е, че в условия на високи светлинни интензивности основен
регулаторен механизъм при висши растения е нефотохимичното гасене (НФХГ)
на излишната светлинна енергия, което се свързва с гасенето на възбудените
синглетни състояния на хлорофилните молекули в антените на макромолекулния
комплекс ФС 2 [Mullineaux et al., 1993; Pascal et al., 2005]. За осъществяването му
основно значение има динамичната промяна в степента на агрегация на ССК 2.
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Наблюдаваново в нашите и чужди изследвания гасене на енергията на
възбуждане в олигомери на ССК 2 и BBY частици ни позволи да построим
модел, описващ процесите на  НФХГ.

Нашите експерименти, проведени върху комплекси на ССК 2 и BBY частици
с различна макроорганизация, показват, че с нарастването на агрегацията се
наблюдава: значително гасене на хлорофилната флуоресценция на ССК 2 и BBY
частиците (фиг. 14, 19, 20); наличие на емисионен пик  F700 в големите агрегати
на ССК 2  и изолирани BBY частици (фиг. 16, таблица 3). Поради червеното
отместване на неговата спектрална ивица (фиг. 18) предполагаме, че F700
произлиза от слабо флуоресциращи асоциати на хлорофилни молекули, димер
или ексимер. Литературните данни за краткото време на живот на
флуoресценцията на F700, което е между  0.1 до 0.85 ns [Pascal et al., 2005; Van
Oort et al., 2007; Vasil’ev et al., 1997; Mullineaux et al., 1993] силно подкрепят
нашето предположение. Пробите, които съдържат олигомери на ССК 2 са
хетерогенни и се състоят от малки и големи частици с различни флуоресцентни
характеристики, най-вероятно тримерни ССК 2 и агрегирали тримери на ССК 2
(фиг. 17).

Тези резултати ни дадоха възможност да построим схема на преноса на
енергията на възбуждане в рамките на ССК 2, довеждащ до населването на
първото синглетно възбудено ниво на хлорофилните емитери F680 и F700 (фиг.
22).

В схемата са дадени нивата и населеността на антенните хлорофилни
молекули в малките агрегати и тримерните форми на ССК 2  в тяхното основно
n0T  и първо синглетно възбудено n1T състояние (фиг. 22(а)). За големите агрегати
тези нива и населености са съответно n0A и n1A (фиг. 22(б))..

Фиг. 22. Схематично представяне на преноса на енергията на възбуждане в рамките
на ССК 2 при 77К, които водят до населване на първото синглетно възбудено ниво на
излъчващите хлорофилни форми F680 и F700 в тримерните и малки частици на ССК 2
(а) и в големите частици на ССК 2 (б).
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Населеността на основните нива на двата емитера F680 и F700 е означена
съответно с n02 и n03, като в малките агрегати n02 е дадено с n02Т,  а в големите -
n02А. Техните първи синглетни възбудени нива, съответно n2 (n2Т и n2А)  и n3 се
населват вследствие на енергиен трансфер от антенните молекули  n1Т и n1А.
Населеностите на всички посочени нива са нормализирани към общата
хлорофилна концентрация N0  (ni=Ni/N0).  kF е скоростната константа за
флуоресценцията, kic e скоростната константа за вътрешна конверсия. Добавени
са съответно горен индекс M за мономер (kM

F,kM
ic) и D за димер (kD

F, kD
ic).

При съставянето на схемата са взети предвид следните основни процеси:
абсорбция на хлорфилните молекули; миграция на енергията на възбуждане до
емитерите F680 и F700 чрез скоростните константи съответно kТ

12, kА
12 и k13;

дезактивация на възбудените нива чрез:
- флуоресценция ( kМ

F  и kD
F);

- вътрешна конверсия (kМ
ic и kD

ic).
Процесите, свързани с междусистемните преходи, не са разглеждани, тъй

като при използваната дължина на вълната на възбуждащото лазерно лъчение,
заселването на триплетните нива е незначително. Кинетиката на
взаимодействието между F680 и F700 също не е разглеждана, тъй като
разстоянието между тях е около 14 Å [Standfuss et al., 2005; Liu et al., 2004],
което е твърде голямо, за да се реализира ефективен пренос на енергия.

5.1. Анализ на стойността на скоростната константа за енергиен
трансфер от F680 до F700

Известно е, че процесът на предаване на енергията на възбуждане между
антенните пигменти в зелени растения се осъществява между възбудените
синглетни нива на молекулите чрез Фьорстеров индуктивно-резонансен
механизъм  [van Grondelle et al., 1994; Palacios et al., 2002], а скоростната
константа за енергиен трансфер е пропорционална на минус шеста степен на
разстоянието между пигментите:

624
12

--= Rknconstk ,                                                                                                       (1)
където n е показател на пречупване на средата, k e ориентационен фактор на
молекулите, R е разстоянието между тях. Показано е, че средното разстояние
между пигментите в тримерния  ССК 2  е 11,26 Å, докато разстоянието между
F680 и F700 е около 14 Å [Standfuss et al., 2005; Liu et al., 2004]. Използвайки
уравнение (1), лесно може да се пресметне, че съотношението на скоростната
константа на енергиен трансфер между F680 и F700 към средната стойност на
скоростната константа е 0,14, което позволява тя да се пренебрегне в първо
приближение.

Със σ е обозначено сечението на поглъщане на хлорофил a. Следователно
за големи агрегати и тримери на ССК 2 то ще бъде:

TTAA nn 00 sss +=                                                                                                           (2)
Като се има предвид, че:

σ ≈ σА ≈ σТ, уравнение (2) придобива вида
100 =+ AT nn                                                                                                                   (3)
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Скоростните константи за енергиен трансфер от антенните хлорофилни
молекули към двата емитера F680 и F700 са обозначени съответно с k12 и k13.

Имайки предвид, че средното разстояние между пигментите в тримерния
ССК 2  е 11.26 Å [Standfuss et al., 2005; Liu et al., 2004] и намалява с 0,4 Å при
агрегация на комплексите [Standfuss, et al.. 2005] и решавайки уравнение (1), е
изчислено  съотношението между скоростната константа за енергиен трансфер в
големи агрегати kA

12, спрямо скоростната константа в тримери и малки агрегати
kT

12, която е 1,24. Тази оценка дава възможност да се приеме, че скоростните
константи са почти равни.

5.2. Изчисляване на скоростната константа за флуоресценцията на
мономер и димер на  хлорофил а в ССК 2

Уравнението за скоростната константа на флуоресценцията kF е

nen
t

~~1
max

2
0 D»= constk

R
F

,                             (4)
където τR e времето на живот на флуоресценцията на хлорофил a;

0 е вълновото число при абсорбционен максимум;
Δ  е пълната ширина при половината максимум;
εmax  е екстинкционният коефициент при 0.
       Литературни данни [Shipman et al., 1976] за стойностите на 0 = 15,170 cm-1,
Δ  = 440 cm-1 и εmax = 84,9 за мономерен хлорофил a, и 14 940 cm-1, 720 cm-1 и
55,7 cm-1 съответно за димер на хлорофил a, ни дадоха възможност да изчислим
съотношението между скоростните константи на флуоресценцията на тези
хлорофилни форми, което е 0,96. Следователно може да се приеме, че
скоростната константа на флуоресценията kF е еднаква за мономери на хлорофил
a и за хлорофилни димери.

Въз основа на експерименталните данни, направените оценки и
предложената схема (фиг. 22) за енергетичен пренос създадохме модел, описващ
заселването на енергетичните нива на хлорофилните молекули в ССК 2 с
различна степен на агрегация. Състои се от пет диференциални уравнения:

0T1T0212T0
T1 N/nnkIn

dt
dn

-s=                                                                                        (5)

( ) T2
M
icF0T1T0212

T2 nkkN/nnk
dt

dn
+-=                                                                              (6)

0A1A02120A10313A0
A1 N/nnkN/nnkIn

dt
dn

--s=                                                                (7)

( ) 3
D
icF0A10313

3 nkkN/nnk
dt

dn
+-=                                                                                   (8)

( ) A2
M
icF0A1A0212

A2 nkkN/nnk
dt

dn
+-= ,                                                                           (9)

в които I e интензивността на възбуждащата светлина.
В стационарния случай dni/dt = 0 уравненията 5-9 придобиват вида

σn0TI = k12n02Tn1T/N0                                                                                          (10)
( ) T2

M
icF0T1T0212 nkkN/nnk +=                                                                                        (11)
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0A1A02120A10313A0 N/nnkN/nnkIn +=s                                                                         (12)
( ) 3

D
icF0A10313 nkkN/nnk +=                                                                                           (13)

( ) A2
M
icF0A1A0212 nkkN/nnk +=                                                                                       (14)

При критична мицелова концентрация, когатo всички ССК 2 са в
тримерно състояние и n0T =1, енергийните пътища се реализират по схемата,
представена на фиг. 22(а). В този случай флуоресцентната емисия се дължи
единствено на F680. Неговата сумарна флуоресценция е обозначена като n2T

T.
Стойността  се намира чрез решаване на уравненията (3) и (10):
nT

2T=σIτ2,                                                                                                                    (15)
τ2=1/(kF+kM

iC)                                                                                                             (16)
При средни концентрации на ДМ общата флуоресценция, произлизаща от

емисията на F680, е:
AT nnn 222 +=                                                                                                                (17)

Решенията на уравнения (2) и 10-14 дават възможност да намерим
следната зависимостта между времената на живот на F680 – τ2 и F700 – τ3:

)/(/ 22323 nnn T
T -=tt ,                                                                                             (18)

където:

D
icF kk +

=
1

3t
                                                                                                           (19)

Като се има предвид, че общата концентрация на F680 и F700 е
пропорционална на  n2  и n3 и в резултат от анализа на получените
експериментални данни, показани в таблица 3, е намерена зависимостта на τ3 от
концентрацията на детергента, показана на фиг. 23. Използвана е типичната
стойност от 4,8 ns за времето на живот на възбуденото състояние на тримерния
ССК 2  [Vasil’ev et al., 1997; Huyer et al., 2004; Palacios et al., 2002; Mullineaux et
al., 1993]. Ясно се вижда, че времето на живот на F700 намалява с увеличаване
степента на агрегация, като достига стойност от 0,75 ns, близка до тази, получена
от Pascal et al., 2005.

Фиг. 23. Зависимост на τ3 от
концентрацията на
детергента. С кръгчета са
обозначени експериментално
получените данни на базата на
тези в табл. 3, използвайки
уравнение (18) и типичната
стойност от 4.8 ns за времето
на живот на възбуденото
състояние на тримерните
ССК 2.
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Изчислената зависимост на τ3 от концентрацията на детергента е в
съгласие с получените експериментални стойности. Тази зависимост предполага
силно увеличение на kic

D (скоростна константа за вътрешна конверсия във F700)
с намаляване на концентрация ДМ. Горната тенденция вероятно се дължи на
формирането на пигментни мултимери. Според други автори агрегацията на
ССК 2 довежда до промени в хлорофил-хлорофилните и/или хлорофил-
каротеноидните взаимодействия [Liu et al., 2004; Wentworth et al., 2003; Pascal et
al., 2005; Standfuss et al., 2005; Yan et al., 2007; Lampoura et al., 2002].
Конформационните промени в тези комплекси, постигнати с добавянето на
детергент могат да доведат до формиране на хлорофилни димери или ексимери
от близко разположени хлорофилни молекули или хетеродимер или от близко
разположени хлорофил a и една каротеноидна молекулa  [Yan et al., 2007; Pascal
et al., 2005; van Oort et al., 2007a; Liu et al., 2004; Wentworth et al., 2003]. При
агрегация разстоянието между пигментните молекули и взаимната им
ориентация се променя, което допринася за тяхното куплиране. Това от своя
страна довежда до промяна в стойността на скоростната константа на
вътрешната конверсия при димери -  kic

D. Димерите се формират при
концентрация на детергента под KMK и се предполага, че са разположени на
границата между два тримера на  ССК 2 [Pascal et al., 2005; Liu et al., 2004; Yan et
al., 2007].

Тъй като интезивността на флуоресцентната ивица при тримери и малки
агрегати отговаря на една хлорофилна молекула на тримерен ССК 2 [Peterman et
al., 1994], концентрацията на емитера F680 n02T  в основно състояние ще е равнa
на хлорофилната концентрация в тримери noТ, разделена на известния брой
молекули хлорофил a, намиращи се в един тример, l, то:

lnn TT /002 =                                                                                                              (20)
Счита се, че гасителите се формират на границата на два тримера в големи

агрегати от две съседни молекули хлорофил a [Liu et al., 2004; Wentworth et al.,
2003; Yan et al., 2007], следователно може да приемем, че всяка двойка тримери
в големите агрегати образува гасител – хлорофилен асоциат. Следователно
относителната концентрация на гасителите F700 – n03 може да бъде изразена
чрез следното уравнение:

lnn A 2/003 =                                                                                                                  (21)
При средни концентрации на ДМ комплексите представляват съвкупност

от малки и големи агрегати, при които енергийният трансфер се осъществява
посредством два механизма, описани на фиг. 22. След заместване в уравнения (3),
(10-14) и (18-21), е изведено квадратното уравнение за относителнато количество
хлорофилни молекули в основно състояние в големи агрегати n0A:
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                                                                   (22)

Чрез решаване на уравненията (18) и (22), използвайки експерименталните
данни за площите на флуоресценцията на F680 (n2) и F700 (n3), представени в
таблица 3, са получени стойностите за количеството хлорофилни молекули в
големите агрегати n0A. Това даде възможност да се определи зависимостта на n0A
от концентрацията на детергента, представена графично на фиг. 24.
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Количеството хлорофилни молекули в големите агрегати драстично
намалява с увеличаване на концентрацията на детергента, т.е. със степента на
дезагрегация.

Според последните кристалографски структури на ССК 2, публикувани от
Standfuss et al., 2005 и Liu et al., 2004 броят на хлорофилните молекули в един
тример е 24. Този брой отговаря на числената стойност на l в уравнение (21).
Базирайки се на тези литературни данни е решено уравнение (21).

Фиг. 24. Зависимост на
относителното количество
молекули хлорофил а в големи
агрегати n0A в основно
състояние от
концентрацията на
детергента.
 Изчислените стойности на
n0A са отбелязани с кръгчета.
Начертаната крива е
мислена и служи за
ориентир.

Зависимостта на  количеството крайни емитери (F700 (n03)) в големите
агрегати от степента на агрегация, графично е представена на фиг. 25.

Наблюдаваните зависимости се базират на допусканията, дадени при
описанието на уравнения (20) и (21), които важат за идеалния случай.
Следователно те могат да се разглеждат като първо приближение на решенията
на системата уравнения (3) и (10-14). За да се получат решения, по-близки до
реалния случай, са необходими допълнителни изследвания.

Фиг. 25. Зависимост на
количеството крайни
емитери в големите
агрегати от
концентрацията на
детергента.
Изчислените стойности на
n03 са отбелязани с
кръгчета. Начертаната
крива е мислена и служи за
ориентир.
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Както е подчертано в предишни изследвания [Jansson, 2005; Pascal et al.,
2005; Mullineaux et al., 1993; Ruban et al., 1997; Peterman et al., 1994; Wentworth et
al., 2003; Horton et al., 2005], агрегацията на ССК 2 взима участие в механизма на
НФХГ на излишната светлина. В предположените механизми на гасене има
включени две хипотези [Mullineaux et al., 1993; Horton et al., 2005; van Oort et al.,
2007a, b]. Първата е, че малко количество светосъбиращи антенни комплекси в
състояние на гасене гасят флуоресценцията на свързаните с тях съседни
светосъбиращи комплекси  [Mullineaux et al., 1993]. Втората е, че гасенето се
реализира посредством локални конформационни промени в големите фракции
на ССК 2, докато в единични ССК гасенето е по-слабо [Horton et al., 2005; van
Oort et al., 2007a,b]. На основата на получените експериментални резултати и на
предложения модел може да се направи извод, че гасенето се осъществява чрез
серия от процеси, свързани с локални конформационни промени по време на
агрегацията, които довеждат до увеличаване на количеството гасители и силно
намаляване на времето на живот на гасителните центрове. Според нас ефектът
на гасене се засилва благодарение на формирането на голяма фракция от
агрегати, съпроводено със стръмно  намаляване на времето на живот на
синглетното възбудено състояние на хлорофилите в агрегирали  ССК 2.
Комбинацията на всички тези процеси спомага за изграждането на молекулен
модел за разбиране на НФХГ in vivo.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ:

· Предложена е схема за миграцията на енергията на електронно
възбуждане в  ССК 2 в различни агрегационни състояния.

· Предложен е  модел,  описващ населеността на основното и първото
синглетно възбудено състояние на антенните хлорофилни молекули в
малки и големи агрегати. Моделът разкрива вътрешния молекулен
механизъм на гасенето на флуоресценцията, като ни дава възможност да
проследим зависимостта на относителното количество хлорофилни
молекули в основно състояние, намиращи се в големи и малки агрегати и
количеството на крайните емитери в големите агрегати на ССК 2, от
концентрацията на детергента ДМ.

· Наблюдавани са промени в емисионната ивица на F700, които показват, че
при агрегация, намаляването на времената на живот на синглетното
възбудено състояние емитера в ССК 2 е по-бързо, в сравнение с
нарастването на количеството на гасителните центрове.
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ПРИНОСИ

1. Установено е, че в условия на високи светлинни интензивности
молекулите на каротеноидите претърпяват значителна фотодеструкция.
Показано е, че значително се обезцветяват молекулите на лютеина, докато
молекулите на неоксантина са почти незасегнати.

2. Установено е, че скоростта на обезцветяване на лютеиновите молекули е
много близка до тази на дълговълновите хлорофил а молекули. Този
резултат е ново доказателство за това, че тези два пигмента би следвало да
имат близко разположение в някоя от субединиците на външната антена,
като най-вероятна е Lhca4.

3. Установено е, че аминокиселината хистидин притежава защитен ефект
срещу фотоувреждането на каротеноида лютеин, което е индикация за
това, че в процеса на фотообезцветяване на частици на Фотосистема 1
взима участие и синглетният кислород. Това също така е ново
доказателство за голямата роля на активните форми на кислорода при
фотодеструкцията на пигментите.

4. За първи път е предложен модел, описващ заселването на енергетичните
нива на хлорофилните молекули в състава на външния светосъбиращ
комплекс на Фотосистема 2 с различна степен на агрегация. На негова
основа са получени зависимостите на броя хлорофилни молекули,
заселващи основното енергетично ниво, броя на флуоресцентните
излъчватели и тяхното време на живот от агрегационното състояние на
комплекса

5. На основата на предложения модел е изказано предположението, че
процесът на гасене на флуоресценцията се осъществява чрез серия от
процеси, водещи до локални конформационни промени: нарастване на
количеството на гасителите и силно редуциране на времената на живот на
гасящите центрове, което може да влияе на процеса на нефотохимичното
гасене в тилакоидната мембрана in vivo. Ефектът на гасене нараства
поради по-голяма фракция на агрегати и бавно намаляване на времевите
константи на единичните възбудени състояния в агрегатите на комплекса.

.
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