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ASSIMILATIE - TEKST VOOR DE LEERKRACHT
Zeer veel levensprocessen zijn endergonisch: ze vereisen energie. Voorbeelden van
dergelijke processen zijn:
• allerhande vormen van beweging, zoals diegene die het resultaat zijn van
spiercontracties, bewegingen van trilhaartjes, of bepaalde bewegingen van
celorganellen in de cel,
• actief transport van bestanddelen doorheen membranen
• de synthese van grotere moleculen, zoals eiwitten, uit kleinere monomeren (in dit
geval aminozuren),
• de productie van warmte bij vogels en zoogdieren, nodig om het lichaam op
constante temperatuur te houden.
Adenosinetrifosfaat (ATP) wordt veruit het meest door cellen als directe energiebron
gebruikt.

Wanneer door hydrolyse een fosfaatgroep wordt onttrokken aan ATP, komt er een zekere
hoeveelheid energie vrij:
ATP + H2O ➝ ADP + Pi + H + + 30,6 kJ/mol (bij normomstandigheden)

Het is deze energie die dan door de cel gebruikt wordt voor haar endergonische
processen.
Doordat een cel continu behoefte heeft aan energie, moet ze voortdurend ATP aanmaken.
De energie die hiervoor nodig is haalt ze uit andere energierijke verbindingen, voornamelijk
glucose.
Sommige organismen zijn in staat om zelf deze energierijke koolstofverbindingen
op te bouwen uit eenvoudige anorganische verbindingen, waaronder CO2 als
koolstofbron en H2O of H2S als waterstofbron. Zij zijn autotroof. De nodige energie
voor deze synthesereacties halen ze uit licht (fotoautotrofen) of uit oxidatie van
anorganische verbindingen zoals NH3, H2S of Fe2+ (chemoautotrofen). De fotoautotrofen
doen aan fotosynthese, terwijl de chemoautotrofen aan chemosynthese doen.
Organismen die deze energierijke verbindingen niet zelf kunnen maken, maar als
koolstofbron minstens een organische verbinding, zoals glucose, uit hun omgeving
moeten opnemen zijn heterotroof. Het gros van de heterotrofen haalt zijn energie uit
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koolstofverbindingen die via het voedsel worden opgenomen en maakt vervolgens
lichaamseigen materiaal (chemoheterotrofen), maar enkele soorten kunnen ook lichtenergie
gebruiken (fotoheterotrofen).
OVERZICHT VAN DE DIVERSE VOEDINGSWIJZEN
Voedingswijze
Energiebron
Koolstofbron
Autotroof

Organisme

Fotoautotroof

Licht

CO2

Cyanobacteriën, sommige protisten
(wieren), meeste planten

Chemoautotroof

Anorganische
verbindingen

CO2

Sommige prokaryoten zoals
Nitrobacter of Sulfolobus

Fotoheterotroof

Licht

Organische
verbinding

Sommige prokaryoten zoals
Rhodobacter

Chemoheterotroof

Organische
verbinding

Organische
verbinding

Veel prokaryoten en protisten, alle
zwammen, alle dieren en sommige
planten

Heterotroof

Chemosynthese
Zoals gezegd kunnen sommige bacteriën complexe energierijke verbindingen opbouwen
vertrekkend van CO2 als koolstofbron. De energie die hiervoor nodig is halen zij uit de
oxidatie van anorganische verbindingen:
a. verbinding- + O2 ➝ geoxideerde verbinding + H2O + energie
b. 6 CO2 + 12 H2X + energie ➝ C6H12O6 + 6 H2O + 12 X

Vaak vindt men een verwijzing naar deze anorganische verbindingen in de geslachtsnaam
van de bacterie:
•

Genera met het voorvoegsel nitro- halen hun energie uit de oxidatie van nitriet
tot nitraat:			
2 NO2- + O2 ➝ 2 NO3- + energie
Voorbeelden zijn Nitrobacter en Nitrococcus.

•

Genera met het voorvoegsel nitroso- halen hun energie uit de oxidatie van
ammoniakgas tot nitriet:
2 NH3 + 3 O2 ➝ 2 NO2- + 2 H2O + 2 H+ + energie
Een voorbeeld is Nitrosolobus.

•

Genera met het voorvoegsel thio- halen hun energie uit de oxidatie van
elementaire zwavel:		
2 S + 3 O2 + 2 H2O ➝ 2 SO42- + 4 H+ + energie
of uit de oxidatie van gereduceerde zwavelverbindingen zoals H2S, S2O32- of
SO32-: 				
2 H2S + O2 ➝ 2 H2O + 2 S + energie
				
S2O32- + H2O + 2 O2 ➝ 2 SO42- + 2 H+ + energie
Voorbeelden zijn Thiospira en Thiobacillus.

De chemoautotrofe ijzerbacteriën halen energie uit de oxidatie van Fe2+ tot Fe3+:
4 FeCO3 + 6 H2O + O2 ➝ 4 Fe(OH)3 + 4 CO2 + energie
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Fotosynthese
Is het proces waarbij fotoautotrofen, uitgaande van eenvoudige anorganische
verbindingen zoals CO2 en H2O, complexe energierijke verbindingen
opbouwen. De energie die hiervoor nodig is halen ze uit (zon)licht.
Landplanten, en in zee het fytoplankton, zijn de belangrijkste producenten van energierijke
verbindingen voor de chemoheterotrofen, waartoe ook wij behoren.
In hetgeen volgt beperken we ons tot het fotosyntheseproces, zoals het zich voordoet bij
de planten.
Globaal komt het fotosyntheseproces neer op de reductie van CO2 tot een sacharide.
De elektronen (met de bijhorende protonen) die nodig zijn voor deze reductie worden
geleverd door water en de nodige energie door licht. Bij dit proces komt zuurstofgas als
nevenproduct vrij.
De chloroplasten als fotosynthesecentra
Men vindt deze celorganellen niet alleen in de bladeren, maar ook in de stengels en in de
groene delen van onrijp fruit. Het zijn echter de bladeren die meestal de belangrijkste rol
spelen in de fotosynthese.

Op bovenstaand stereogram van een blad van een tweezaadlobbige zien we dat chloroplasten
enkel voorkomen in parenchymcellen (bladmoescellen) en in de sluitcellen van de
huidmondjes. De grootste concentratie aan bladmoescellen, en dus ook aan chloroplasten,
vinden we juist onder de bovenepidermis. Dit is logisch, omdat de chloroplasten een
maximum aan licht moeten kunnen opvangen.
Via de huidmondjes gebeuren de gasuitwisselingen (aanvoer van CO2 en afvoer van O2
en waterdamp).
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Chloroplasten worden begrensd door 2 membranen en binnenin heeft men een
derde membraansysteem: de thylakoïdmembranen. Deze begrenzen ruimten,
die op sommige plaatsen het uitzicht hebben van een stapeltje munten:
dergelijke gestapelde thylakoïden noemt men grana (enkelvoud: granum). De
thylakoïdmembranen bevatten o.a. de fotosystemen met fotosynthetische pigmenten
alsook diverse redoxsystemen en talrijke moleculen van het enzym ATP-synthase .
Het plasma in de chloroplasten noemt men het stroma.
De fotosynthetische pigmenten
Zijn pigmenten die lichtenergie (fotonen) opvangen. In planten onderscheiden we de
chlorofyllen en de carotenoïden. Van beide groepen kent men verschillende varianten, zo
worden de chlorofyllen opgesplitst in chlorofyl-a, -b, -c, -d en -e en bij de carotenoïden
vindt men de carotenen en de xanthofyllen.
In de chloroplasten van hogere planten komen naast de carotenoïden alleen chlorofyl a
en chlorofyl b voor
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Op de grafiek zien we dat de absorptiemaxima vooral liggen in het violet-blauwe (links)
en het rode deel (rechts) van het spectrum, en dat weinig groen en geel licht geabsorbeerd
wordt. Dit resulteert in de hoofdzakelijk groene kleur van bladeren.
Vergelijken we de absorptiespectra met het actiespectrum van de fotosynthese, dan krijgen
we volgend beeld:

Uit het feit dat de vorm van het actiespectrum van de fotosynthese veel gelijkenis vertoont
met de gecombineerde absorptiespectra van de chlorofyllen en de carotenoïden, mogen
we afleiden dat het licht dat geabsorbeerd wordt door de vermelde pigmenten wel degelijk
gebruikt wordt tijdens de fotosynthese.
Een overzicht van de fotosynthese
De omzetting van water en koolstofdioxide in sachariden is een proces dat in verschillende
stappen verloopt. Deze stappen kunnen gegroepeerd worden in twee reactiereeksen: de
lichtreacties en de Calvincyclus.
De lichtreacties gaan door in de thylakoïdmembraan. Onder invloed van zonlicht staan
bepaalde chlorofyl a moleculen energierijke elektronen af, die via een reeks tussenstappen
worden doorgegeven aan het coënzym NADP+ (nicotinamide adenine dinucleotide fosfaat).
Dit bindt protonen afkomstig van de fotolyse van water en wordt aldus gereduceerd tot NADPH.
Een deel van de energie van de elektronen wordt ook gebruikt om ATP te synthetiseren.
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Het elektronentekort van de chlorofylmoleculen wordt aangezuiverd met elektronen
afkomstig van de splitsing van water. Bij dit proces komt O2 vrij als nevenproduct.
De lichtreacties kunnen we als volgt samenvatten:
Input				
H 2O
lichtenergie
ADP + Pi
NADP+		

➝ LICHTREACTIES ➝

Output
ATP
NADPH
O2		
		

			

De Calvincyclus gaat door in het stroma van de chloroplasten. Tijdens deze cyclische
reactiereeks wordt CO2 gebonden door een verbinding die reeds in de chloroplasten aanwezig
is en het reactieproduct wordt via een reeks tussenstappen omgezet in een sacharide . De
elektronen en de waterstof die hiervoor nodig zijn worden geleverd door NADPH en de
energie door ATP. Hierbij wordt NADPH terug geoxideerd tot NADP+ en ATP omgezet in
ADP + Pi.
Samengevat:
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Detail van de lichtreacties
Men heeft vastgesteld, dat de manier waarop fotosynthetische pigmenten in de chloroplasten
reageren op licht, verschilt met de lichtabsorptie van zuivere extracten. Zo blijken maar
welbepaalde chlorofyl a moleculen in de thylakoïdmembraan elektronen af te staan, daar
waar andere pigmentmoleculen (zg. ‘antennes’) de energie van het opgevangen licht
doorsluizen naar deze reactieve chlorofyl a moleculen.
Dit verschil heeft te maken met de intrinsieke opbouw van de thylakoïdmembranen.
Hierin blijken de pigmentmoleculen gegroepeerd te zitten in complexe structuren die men
fotosystemen noemt. Deze bestaan uit eiwitten, pigmenten en cofactoren.
In planten onderscheidt men twee types fotosystemen, die men respectievelijk fotosysteem
I (PSI) en fotosysteem II (PSII) noemt.
PS II
De lichtreacties starten in fotosysteem II. Dit is een aggregaat van diverse eiwitten
gekoppeld aan een groot aantal cofactoren, waaronder chlorofyl, feofytine, carotenoïden,
plastochinol, ijzer en mangaan. Deze zorgen samen voor het opvangen, doorgeven en
regelen van lichtenergie en het splitsen van water. Onderstaande figuur geeft een idee van
de samenstelling van fotosysteem II

De structuren Lhcb1 t.e.m. Lhcb3 maken deel uit van een Light-Harvesting Complex
(LHCII). Dit bestaat uit eiwitten + pigmentmoleculen. LHCII speelt vooral een
regelende rol en is inactief bij veel licht en actief bij weinig licht (teveel licht kan PSII
vernietigen).
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Per fotosysteem is er slechts één koppel chlorofyl a moleculen, dat actief is bij lichtenergie
met een golflengte van 680 nm of minder. Men noemt ze de P680 moleculen. Zij krijgen hun
energie van andere pigmentmoleculen (antennes), die energie van een uitgebreider spectrum
razendsnel doorgeven aan de P680 moleculen. Dit doorgeven gebeurt op een zodanige
manier, dat de energie die het reactiecentrum bereikt, juist de geschikte waarde heeft.
Fotosystemen II komen voor in groepjes van II en vormen dimeren:

De twee eiwitcomplexen bevatten vooral chlorofylmoleculen, maar ook carotenoïden. Behalve
de P680 moleculen in de reactiecentra, zijn alle pigmentmoleculen ‘antennes’, die de energie van
opgevangen fotonen nagenoeg ogenblikkelijk doorspelen aan de reactieve chlorofyl a moleculen.
Deze energieoverdracht zou niet sprongsgewijze gebeuren van pigmentmolecule naar
pigmentmolecule zoals men tot nu toe dacht, maar via een quantummechanisch proces 1.
Hierbij zou de energieoverdracht een golfkarakter hebben, waarbij de keuze van de meest
efficiënte weg ineens gebeurt.
Rondom het dimeer zijn nog groepjes beweeglijke structuren, bestaande uit eiwitten en
pigmentmoleculen, de eerder reeds beschreven LHC’s (het aantal wisselt volgens de
plantensoort en de omstandigheden)
De reacties in PSII
Wanneer de juiste hoeveelheid energie de P680 moleculen bereikt staat één chlorofyl a
molecule een energetisch elektron af aan een naburige feofytine a molecule (chlorofyl a
molecule met 2 H-atomen i.p.v. het Mg-atoom):
a) P680 + energie ➝ P680*
b) P680* + feofytine a ➝ P680•+ + feofytine a •-

We bekomen dus een positief geladen chlorofyl a radicaal en een negatief geladen
feofytineradicaal. Het positief geladen chlorofyl a radicaal blijkt een extreem sterke oxidator
te zijn, die indirect in staat is om elektronen aan water te onttrekken.
1

Nature 12 april 2007 - ontdekt aan het Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory
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Dit gebeurt via het zuurstofgasvrijmakend complex (oxygen evolving complex = OEC).
In eerste instantie onttrekt het positief geladen chlorofyl a radicaal een elektron aan een
tyrosineresidu (Tyr), waardoor een tyrosineradicaal (Tyr • +) ontstaat:
Tyr + P680•+ ➝ Tyr•+ + P680

Dit proces gebeurt 4 opeenvolgende malen, waarbij telkens een elektron onttrokken wordt
aan een cluster van 4 Mn-atomen in het OEC (toestand S0 t.e.m. S4). Het resulterende
complex met lading +4 onttrekt vervolgens 4 elektronen aan 2 watermoleculen, waardoor
deze gesplitst worden in 4 protonen en een molecule O2 :

of
a) 4 Tyr + 4 P680•+ ➝ 4 Tyr •+ + 4 P680
b) 4 Tyr •+ + [Mncomplex]0 ➝ 4 Tyr + [Mncomplex]4+
c) [Mncomplex]4+ + 2 H2O ➝ [Mncomplex]0 + 4 H+ + O2

Het zuurstofgas, geproduceerd door planten, is afkomstig van deze reactiereeks.
Telkens één molecule O2 vrijkomt werd 4 opeenvolgende malen een energetisch elektron
afgestaan door een P680 molecule aan feofytine a. Het gereduceerde feofytine geeft
dit elektron door aan plastochinon A (PQA), een chinon dat sterk gebonden is aan PSII.
Dit staat op zijn beurt een elektron af aan plastochinon B (PQB), dat na opname van 2
elektronen als plastochinol (PQH2) loslaat van PSII. Met de 4 overgedragen elektronen
worden bijgevolg 2 moleculen plastochinon gereduceerd. De elektronenoverdracht van
PQA naar PQB gebeurt m.b.v. Fe.
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Schematisch overzicht van de reacties in PSII

•
•
•
•
•
•

Energie afkomstig van foton activeert P680 molecule, waardoor deze in aangeslagen
toestand geraakt en een energetisch elektron afstaat aan feofytine (1)
Feofytine staat elektron af aan plastochinon A (PQA), dat het doorgeeft aan plastochinon
B (PQB) (2 en 3)
Eens PQB 2 elektronen heeft opgenomen bindt het 2 protonen en verlaat het als
plastochinol (PQH2) het PSII (4 en 5)
In een volgende reactiereeks wordt plastochinol terug omgezet in PQB dat zich opnieuw
bindt op PSII (6)
P680•+ vult zijn elektronentekort aan door een elektron te onttrekken aan tyrosine, dat op
zijn beurt een elektron onttrekt aan de Mn-cluster in het zuurstofvrijmakend complex
(A en B)
Het mangaancomplex onttrekt 4 elektronen aan 2 watermoleculen, waardoor deze
splitsen in 4 protonen en twee zuurstofgasmoleculen. De vrijkomende protonen worden
in het lumen van de thylakoïden gepompt. Het ganse proces vereist 4 fotonen.
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Het elektronentransport van PSII naar PSI
De plastochinolen (PQH2) die vrijkomen van PSII zijn door hun lange hydrofobe C-keten
goed oplosbaar in de lipiden van de thylakoïdmembraan. Daar bewegen ze zich vrij, tot
ze gebonden worden op een ander eiwitcomplex het Cytochroom b6f
(Cyt b6f). Dit complex is een dimeer dat bij de planten bestaat uit 9 subeenheden,
waarbinnen 4 eiwitten paarsgewijze voorkomen:
het Cytochroom b6, de subeenheid IV, het Cytochroom f en het Rieske-centrum (een Fe-S
eiwit). Daarbij komt nog een eenheid Ferredoxine-NADP+-reductase (FNR)

Cyt b6f
Via het Cyt b6f worden energetische elektronen van PQH2 overgedragen op plastocynanine,
een klein eiwit dat koper bevat. Deze overdracht gebeurt via een cyclisch proces (Q-cyclus),
dat in twee delen kan opgesplitst worden (cfr. figuur hierboven)
Eerste deel

Tweede deel

een eerste molecule PQH2 wordt
geoxideerd tot PQ

een tweede molecule PQH2 wordt
geoxideerd tot PQ

twee protonen komen vrij in het lumen

twee protonen komen vrij in het lumen

1 elektron wordt gevoerd naar Cyt f waar
plastocyanine gereduceerd wordt en loslaat

1 elektron wordt gevoerd naar Cyt f waar
plastocyanine gereduceerd wordt en loslaat

1 elektron + een proton van het stroma
reduceren PQ tot PQH

1 elektron + een proton van het stroma
reduceren PQH tot PQH2

Voor elk paar elektronen dat wordt doorgegeven komen 4 protonen vrij in het lumen van
de thylakoïden. Cyt b6f fungeert als een protonenpomp.
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De toenemende protonenconcentratie in het lumen zal de drijvende kracht worden voor de
synthese van ATP (zie verder).
De elektronen worden overgedragen aan plastocyanine, een klein wateroplosbaar eiwit met
koperkern.

Plastocyanine

Hier grijpt volgende reductie plaats:
Cu2+Pc + e- ➝ Cu+Pc

Het gereduceerde plastocyanine komt los van het Cyt b en beweegt vrij in het lumen, totdat
het gebonden wordt op PSI. Daar wordt het geoxideerd (het staat zijn elektron weer af) en
komt opnieuw vrij totdat het uiteindelijk weer gebonden wordt door Cyt b.
PSI
Is het tweede actieve fotosysteem in de thylakoïdmembraan. Bij planten is het een monomeer,
dat naast eiwitten een hele reeks cofactoren , zoals chlorofyllen, carotenoïden ... omvat.
Samen met LHCI, dat uit twee dimeren bestaat, vormt het een supercomplex.

PSI supercomplex
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Hieronder heb je een schematische voorstelling van het PSI supercomplex:

Net zoals in PSII hebben we ook hier een systeem van licht capterende eenheden, (4 in
aantal: Lhca 1-4), die samen LHC I vormen. De energie van fotonen, opgevangen door
de fotosynthetische pigmenten, wordt weer doorgesluisd naar het reactiecentrum, dat
ditmaal maximaal actief is bij een golflengte van 700 nm. Vandaar dat men nu het koppel
reactieve chlorofyl a moleculen de P700 moleculen noemt.
Wanneer een molecule gereduceerd plastocyanine gebonden is op de specifieke receptor
van PSI en wanneer de P700 moleculen in aangeslagen toestand verkeren, wordt 1 elektron
afgestaan aan een speciale vorm van chlorofyl (A0) in de nabijheid. De reactie die zich
voordoet is:
a) P700 + energie ➝ P700*
b) P700* + A0 ➝ P700•+ + A0 •-

A0 •- is een zeer sterke reductor, die zijn elektron doorgeeft aan fylochinon (A1 = vitamine
K1), dat op zijn beurt het elektron via drie Fe-S centra (Fx, FA en FB) doorspeelt aan
ferredoxine (Fd), een Fe-S eiwit, dat losjes gebonden is op de thylakoïdmembraan.
Via het enzym ferredoxine-NADP+-reductase (FNR), dat sterker gebonden is, worden
elektronen van gereduceerde ferredoxinemoleculen tenslotte doorgegeven aan NADP+:
2 Ferredoxinered + 2 H+ + NADP+ ➝ 2 Ferredoxineox + NADPH + H+
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De reductie van NADP+ gebeurt door een hydride ion (H-), afkomstig van 2
waterstofatomen die vrijkomen bij de dehydrogenatie van de oxidator. Het
resterend proton komt vrij in de cytosol:
a) 2 H+ + 2 e- (2 H) ➝ H- + H+
b) NADP+ + H- ➝ NADPH

NADP+

NADP+ + 2 H+ + 2 e- ➝ NADPH + H+

NADPH

Het elektronentekort van P700 wordt aangezuiverd met elektronen afkomstig van het
gereduceerde plastocyanine.
We zijn nu op een punt gekomen, waar energierijke elektronen, afkomstig van de splitsing
van water, via een reeks redoxsystemen zijn terechtgekomen bij NADP+. Daar worden ze
gebruikt om protonen op NADP+ te binden, zodat we nu beschikken over een gebruiksklare
‘waterstofdrager’ (NADPH), die de gebonden waterstof (met zijn e-) kan leveren voor de
reductie van CO2.
Gedurende de lichtreacties is de concentratie aan protonen in het lumen van de thylakoïden
merkelijk toegenomen. Deze protonen zijn afkomstig van
• de splitsing van water
• Q-cyclus van Cyt b6f
Verder vermindert de concentratie aan protonen aan de stromazijde door de
voortdurende vorming van NADPH. Het geheel resulteert in een protonengradiënt
over de thylakoïdmembraan en een neiging van de protonen om te diffunderen van het
thylakoïdlumen naar de stromazijde.
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Daar de thylakoïdmembraan impermeabel is voor protonen, is de overdracht van deze
nucleonen slechts mogelijk via speciale systemen: de ATP-synthetiserende complexen.
Het ATP-synthetiserend complex (ATP-synthase)
ATP-synthase is een groot enzymcomplex, dat wordt aangetroffen in de plasmamembraan
van archae- en eubacteriën, in de endomembraan van mitochondriën en in de thylakoïdmembraan van chloroplasten.
Hieronder heb je een model van het ATP-synthase in de chloroplasten2:

Dit systeem is de kleinst gekende biologische rotor en de drijvende kracht is elektrochemische
protonengradiënt, die is opgebouwd gedurende de lichtreacties.
Zoals je op de figuur kunt zien is de structuur nogal gesofisticeerd. Het enzym bestaat uit
twee delen, die meerdere eenheden tellen:
1. de hydrofobe CFo-portie, die verzonken ligt in de thylakoïdmembraan en die
verantwoordelijk is voor de translocatie van de protonen.
2. de hydrofiele CF1-portie die aan de stromazijde uit membraan steekt en die instaat
voor de synthese van ATP
Zowel subeenheid a als subeenheid c van de CFo-portie bevatten transmembrane
alfa-helixen. In het midden van de helix van subeenheid a zit een arginine en in het
midden van de helixen van subeenheid c zit glutamine (soms asparagine). Wanneer
het glutamine in het gebied komt waar een eiwit van subeenheid c over een eiwit van
subeenheid a zit zal het een proton afstaan en negatief geladen worden. Mits een kleine
vormverandering kan het een stapje verder opnieuw een proton binden dat afkomstig is
van het thylakoïdlumen. Deze stap doet systeem c roteren, waardoor opnieuw een proton
kan afgestaan worden aan de stromazijde, gevolgd door een minirotatie om terug een
proton op te nemen, enz...
2

John Walker en Paul Boyer kregen in 1997 de Nobelprijs voor chemie voor hun werk op ATP-synthase
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Deze rotatie resulteert in een continue vormverandering van de drie actieve sites van
CF1.
Op elk gegeven ogenblik heeft men de situatie waarbij
• één actieve bindingsplaats sterk ATP bindt (T)
• één bindingsplaats losjes ADP bindt (L)
• één bindingsplaats leeg is (O)
De centrale as γ volgt de beweging van de rotor en veroorzaakt
een conformatieverandering bij de actieve sites:
• de T-toestand wordt een O-toestand en het reeds 		
gevormde ATP komt vrij
• de L-toestand wordt een T-toestand, waarbij een nieuwe
molecule ATP gevormd wordt uit ADP + Pi
• de O-toestand verandert in een L-configuratie, waarbij
opnieuw ADP en Pi zullen gebonden worden.
Bij verdere rotatie krijgen we weer de omzetting van
T➝O
L➝T
O➝L
enz...
Niet-cyclische fotofosforylering
De vorming van ATP gebeurt maar wanneer er een
protonengradiënt is over de thylakoïdmembraan, en dit is
maar het geval wanneer er een elektronenstroom is van PSII
naar PSI.
De drijvende kracht achter de elektronenstroom is de
lichtenergie, zodat we kunnen stellen dat de binding van Pi
door ADP (de fosforylering van ADP) o.i.v. ATP-synthase,
een reactie die lichtafhankelijk is. Vandaar dat men gans dit
reactieproces de niet-cyclische fotofosforylering noemt.
Stoichiometrie van de niet-cyclische fotofosforylering
Per molecule zuurstofgas die vrijkomt worden twee moleculen water gesplitst. Hierbij
komen 4 protonen vrij in het lumen van de thylakoïden en 4 elektronen worden doorgegeven
aan de P-680 moleculen, die zelf 4 opeenvolgende malen een elektron hebben afgestaan.
Voor het afstaan van deze 4 elektronen was de energie van 4 fotonen noodzakelijk.
Via diverse redoxsystemen bereiken de 4 elektronen PSI, waar zij het elektronentekort
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van de P-700 moleculen aanzuiveren. Zelf hebben deze dankzij de energie van 4 fotonen
4 elektronen afgestaan, die uiteindelijk zullen gebruikt worden voor de reductie van
2 NADP+ tot 2 NADPH.
Ter hoogte van het Cyt b6f-complex worden o.i.v. de elektronenstroom nog eens 8
protonen van de stromazijde van de thylakoïden naar het lumen ‘gepompt’. Het is de
protonengradiënt over de thylakoïdmembraan die de nodige energie zal leveren voor de
synthese van ATP
Experimenteel onderzoek heeft aangetoond, dat ca. 3 mol ATP gesynthetiseerd worden
per mol zuurstofgas die vrijkomt.
Dit alles geeft ons bij benadering de stoichiometrie voor de lichtreacties van de fotosynthese
(niet-cyclische fotofosforylering):
2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi + 8 hν ➝ O2 + 2 NADPH + 2 H+ + 3 ATP + 3 H2O 3

Noteren we dat ook het gevormde NADPH een energierijke verbinding is (er zit zelfs
meer energie gestockeerd in 1 mol NADPH dan in 1mol ATP, nl. 218 kJ versus 30,6 kJ)

Schematisch overzicht van de niet-cyclische fotosfosforylering

Naast de hierboven beschreven niet-cyclische fotofosforylering kunnen planten
overschakelen op een cyclische fotofosforylering, waarbij geen water gesplitst wordt en
geen NADPH gevormd wordt. Het proces focust alleen op de synthese van ATP en kent
een cyclisch elektronenverloop tussen PSI en Cyt b6f, vandaar de naam. PSII speelt hier
geen rol.

3

het geproduceerde water is afkomstig van de vorming van ATP
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Cyclische fotofosforylering
Tegenwoordig heeft men een vrij duidelijk beeld van de ligging van de diverse componenten
in de thylakoïdmembraan:

We zien dat PSI en ATP-synthase vnl. voorkomen in de niet gestapelde delen van de
membraan (buitenkanten van de grana + lamellen), daar waar PSI vooral aangetroffen wordt
in de gestapelde delen. De cytochroomcomplexen worden overal aangetroffen.
We weten dat NADPH en ATP noodzakelijk zijn voor de reductie van koolstofdioxide tot
sacharide. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze reductie optimaal verloopt, wanneer ATP
en NADPH aanwezig zijn in de verhouding 3:2. Verder gebruikt de plant deze verbindingen
ook voor andere biosyntheses.
Men heeft nu ontdekt, dat een plant de ordening van de componenten in de thylakoïdmembraan
kan aanpassen aan de concentraties van NADPH en ATP:
a) de verhouding ATP / NADPH is gunstig
In dit geval zijn de componenten op de volgende manier geordend in de thylakoïdmembraan
(beeld bij niet-cyclische fotofosforylering)
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b) de plant heeft tijdelijk behoefte aan extra ATP
Wanneer de concentratie aan ATP daalt, vermindert de synthese van sachariden, waardoor
de concentratie aan niet gebruikt NADPH toeneemt. Dit veroorzaakt een supramoleculaire
reorganisatie van de fotosynthesecomponenten in de thylakoïdmembraan, waardoor
antenne-eiwitten (LHCII) en Cyt b6f complexen een laterale herdistributie ondergaan van
de PSII membraandomeinen naar de PSI membraandomeinen:

Er wordt meer lichtenergie opgevangen en de vrijkomende elektronen van de P700
moleculen in PSI worden niet gebruikt voor de reductie van NADP+, maar stromen
via ferredoxine terug naar het Cyt b6f complex en vandaar via plastocyanine weer naar
PSI. Deze cyclische elektronenstroom onderhoudt de protonenpomp, waardoor de
protonengradiënt blijft bestaan en ATP-synthase verder ATP kan synthetiseren.
Van zodra de ATP-concentratie weer op peil is, gebeurt een nieuwe herschikking van de
membraancomponenten en de vroegere toestand wordt hersteld.

De Calvincyclus
Is een cyclische reactiereeks waarin CO2 gebonden wordt en via een reeks tussenstappen
omgezet in een triosefosfaat. Dit laatste kan dan via een verdere reactiereeks worden
omgezet in glucose.
De details van de cyclische reactiereeks werden op het einde van de jaren 40 van vorige
eeuw ontrafeld door Melvin Calvin en Andrew Benson van de University of California in
Berkeley, met inbreng van James Bassham.
Deze reacties worden ook wel de ‘donkerreacties’ van de fotosynthese genoemd, omdat er
voor de diverse reactiestappen niet rechtstreeks lichtenergie noodzakelijk is. Deze naam
is echter misleidend, omdat de reacties afhangen van de aanvoer van NADPH en ATP, die
afkomstig zijn van de lichtreacties. M.a.w. de ‘donker-reacties’ gaan in natuurlijke
omstandigheden maar door na belichting!

- 21 -

- 22 -

De complexe reactiereeks van vorige bladzijde kan opgesplitst worden in 3 fasen:
Eerste fase: fixatie van koolstof
CO2-moleculen worden in de Calvincyclus opgenomen door ze te binden op een
sacharide met 5 C-atomen: ribulose 1,5- bisfosfaat . De reactie wordt gekatalyseerd door
het enzym ribulose 1,5-bisfosfaatcarboxylase/oxygenase (Rubisco). Dit is waarschijnlijk
het meest voorkomend enzym in de natuur. Het moet Mg2+ binden om actief te zijn.
Het resultaat van de katalyse is een zeer onstabiele C6-verbinding die ogenblikkelijk
splitst in twee C3-moleculen (3-fosfoglyceraat):

Rubisco zelf wordt geactiveerd door een ander enzym: Rubisco-activase, dat een ATP-ase
is. Daar ATP gesynthetiseerd wordt tijdens de lichtreacties, mogen we veronderstellen dat
de activering van Rubisco onrechtstreeks afhangt van lichtenergie.
Nota: Rubisco kan ook O2 binden i.p.v.CO2, waardoor ribulose 1,5-bisfosfaat wordt
omgezet in 1 molecule 3-fosfoglyceraat en 2-fosfoglycolaat. Dit laatste kan omgezet
worden in 3-fosfoglyceraat via een reactie die ATP en NADH verbruikt. Dit proces, dat
men fotorespiratie noemt, is bijgevolg een vorm van verkwisting voor de plant. Het treedt
vooral op wanneer de CO2-concentratie laag is t.o.v. de O2-concentratie. Een groep van
planten, de C4-planten, heeft dit probleem weten te omzeilen (zie verder).
Tweede fase: reductie
Elke molecule 3-fosfoglyceraat krijgt er een fosfaatgroep bij. Deze wordt geleverd door
ATP. Het resultaat is de vorming van 1,3-bisfosfoglyceraat, dat op zijn beurt door NADPH
gereduceerd wordt tot het suiker glyceraldehyde-3-fosfaat (G3F).

Op het schema van de Calvincyclus zien we, dat per 3 moleculen CO2 die gebonden
worden, er 6 moleculen G3F gevormd worden. Hiervan verlaat er telkens 1 molecule de
cyclus als een product, dat door de plantencel gebruikt wordt in diverse biosyntheses.
Voor de netto productie van 1 molecule G3F moet de cyclus dus 3x doorlopen worden.
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Derde fase: regeneratie van ribulose 1,5-bisfosfaat
De 5 resterende G3F moleculen doorlopen nu de rest van de cyclus, waarbij via een
reeks complexe tussenstappen (zie schema Calvincyclus) opnieuw ribulose 1,5-bisfosfaat
gevormd wordt (3 moleculen). Tijdens dit proces worden nog eens 3 moleculen ATP
omgezet in ADP + Pi.
Globaal genomen krijgen we volgend vereenvoudigd beeld van de Calvincyclus:

Glyceraldehyde 3-fosfaat is een triose (sacharide met 3 C-atomen). Het kan in het stroma
van de chloroplast condenseren met een isomeer, dihydroxyacetonfosfaat waarbij via een
tussenstap fructose 6-fosfaat ontstaat. Dit kan dan verder reageren waarbij uiteindelijk
zetmeel gevormd wordt, dat in de chloroplast gestockeerd wordt.
Anderzijds kunnen de beide triosefosfaten de chloroplast verlaten via speciale ‘poorten’,
waarbij zij uitgewisseld worden tegen fosfaatgroepen. In de cytosol ondergaan ze dan
verdere stofwisselingsreacties, waarbij sachariden, vetzuren of aminozuren kunnen
gevormd worden. Voor de vorming van 1 molecule van een hexose (zoals glucose:
C6H12O6) zijn twee moleculen van het triose nodig, zodat de Calvincyclus zesmaal
doorlopen dient te worden om netto voldoende van het triose op te leveren.
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Regeling van de Calvincyclus
•

Via een systeem van redoxreacties, waarvoor de gereduceerde vorm van
ferredoxine nodig is, worden diverse enzymen van de Calvincyclus geactiveerd.
Nu hebben we eerder gezien, dat ferredoxine slechts gereduceerd wordt
o.i.v. licht ➝ de Calvincyclus kan maar normaal functioneren in het licht.

•

Rubisco en andere enzymen worden geactiveerd bij een toename van de
pH in het stroma. Dit is het geval, wanneer tijdens de lichtreacties protonen
gepompt worden van de stromazijde naar het thylakoïdlumen. Hierdoor
daalt de H+-concentratie in het stroma, waardoor de pH toeneemt tot ca 8.
Dit alleen reeds heeft een positieve invloed op de activiteit van Rubisco.
Verder wordt de afname aan positieve ladingen in het stroma gecompenseerd door een
instroom van positieve ionen, waaronder Mg2+. Dit ion is nodig voor het activeren van
Rubisco.

Rubisco katalyseert de binding van CO2 op Ribulose 1,5-bisfosfaat

•

We hebben ook reeds de invloed van het enzym Rubisco activase op de activiteit van
Rubisco vermeld.

•

Triosefosfaten verlaten voortdurend de chloroplast waardoor de concentratie aan
fosfaten in de chloroplast daalt. Er moet dus een systeem voorhanden zijn, dat
ervoor zorgt dat voortdurend Pi wordt aangevoerd, zodat de synthese van ATP in de
chloroplast niet in het gedrang komt. Dit gebeurt door een gespecialiseerd eiwit in de
binnenmembraan van de chloroplast.

Wanneer er bij intense fotosynthese teveel triosefosfaten de chloroplast dreigen te
verlaten, worden zij binnen de chloroplast zelf gebruikt om zetmeel te vormen, waardoor
de vrijkomende fosfaten in de chloroplast ter beschikking blijven.
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Globale reactie voor de Calvincyclus
Voor de netto productie van 1 mol G3F krijgen we volgende reactievergelijking:
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H+ + 5 H2O ➝ glyceraldehyde 3-fosfaat + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP+

Willen we vertrekkend van de cyclus 1 mol glucose4 (6 C-atomen) bekomen, dan hebben
we 2 mol ( 2 x 3 C-atomen) van het triose nodig. Deze gaan met elkaar reageren en via
een paar tussenstappen bekomen we fructose 6-fosfaat, dat omgezet wordt in glucose
6-fosfaat. Dit laatste neemt 1 molecule water op en staat een fosfaatgroep af, waardoor
we uiteindelijk glucose bekomen:
1. 2 triosefosfaat ➝➝➝ fructose 6-fosfaat + Pi
2. fructose 6-fosfaat ➝ glucose 6-fosfaat
3. glucose 6-fosfaat + water ➝ glucose + Pi

Houden we rekening met voorgaande, dan bekomen we als globale reactie voor de vorming van glucose via de Calvin cyclus:
6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 12 H+ + 12 H2O ➝ C6H12O6 + 18 ADP + 18 Pi + 12 NADP+ (1)

Globale reactie voor de fotosynthese van 1mol glucose
De ATP en de NADPH die nodig zijn voor reactie (1) worden geleverd door de lichtreacties,
waarvan we de globale stoichiometrie reeds kennen:
2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi + 8 hν ➝ O2 + 2 NADPH + 2 H+ + 3 ATP + 3 H2O (2)

We moeten dus alles in reactie (2) met 6 vermenigvuldigen, willen we voldoende NADPH
en ATP bekomen voor reactie (1). Dit geeft ons:
12 H2O + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi + 48 hν ➝ 6 O2 + 12 NADPH + 12 H+ + 18 ATP + 18 H2O (3)

Combineren we nu reactie (3) met reactie (1), dan bekomen we na vereenvoudiging:
6 CO2 + 12 H2O + 48 hν ➝ C6H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O

We laten de watermoleculen aan beide kanten van de reactiepijl staan, om aan te tonen dat
de watermoleculen die geproduceerd worden niet dezelfde zijn als de watermoleculen die
door de plant worden opgenomen.
4

Tijdens de fotosynthese wordt er hoegenaamd geen vrije glucose gevormd. Wat o.a. wel gevormd wordt
is glucose 6-fosfaat, dat een basisproduct is voor de synthese van sacharose en zetmeel. Het is voor het
gemak van het opstellen van de reactievergelijkingen, dat men zo vaak glucose als reactieproduct gebruikt.
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C3-, C4- en CAM-planten
Bij het gros van de planten wordt koolstofdioxide m.b.v. het enzym Rubisco gebonden
aan ribulose 1,5-bifosfaat, wat na reactie twee moleculen 3-fosfoglyceraat oplevert. Deze
moleculen tellen 3 koolstofatomen, vandaar dat men spreekt van C3-planten. Tarwe, soja
en rijst zijn enkele voorbeelden van C3-planten, die belangrijk zijn in de landbouw.
Zoals we hebben gezien kan Rubisco ook O2 binden op ribulose 1,5-bifosfaat. Deze reactie
wordt bevorderd naarmate de concentratie aan CO2 in het blad afneemt. Dit is het geval
wanneer de plant op warme, droge dagen haar huidmondjes sluit om uitdroging tegen te
gaan. Wanneer onder dergelijke omstandigheden zuurstof wordt gebonden wordt er slechts
1 molecule 3-fosfoglyceraat gevormd (i.p.v. 2) en een product met twee koolstofatomen:
fosfoglycolaat.

Het fosfoglycolaat verlaat de chloroplast en wordt in peroxisomen en mitochondriën omgezet
met vrijmaking van CO2. De reactiereeks is een fotorespiratie (binden van zuurstof onder
invloed van licht en productie van koolstofdioxide). Tijdens het proces wordt geen energie
geproduceerd, maar wel verbruikt. Het systeem is dus energetisch gezien niet interessant
voor de plant en kan het rendement van de fotosynthese sterk doen afnemen.
C4-planten
Meer dan duizend gekende plantensoorten hebben een oplossing gevonden voor bovenstaand
probleem: zij binden CO2 niet rechtsreeks via Rubisco, maar eerst m.b.v. een ander enzym:
Fosfo-enolpyruvaatcarboxylase (PEP carboxylase). Dit enzym heeft een veel grotere
affiniteit voor koolstofdioxide dan Rubisco en absoluut geen affiniteit voor zuurstof.
O.i.v. PEP carboxylase reageert CO2 met fosfo-enolpyruvaat. Het reactieproduct is
een verbinding met 4 koolstofatomen (oxaloacetaat), vandaar de naam C4-planten.
Oxaloacetaat ondergaat vervolgens een omzetting in malaat of aspartaat, eveneens
C4-verbindingen, die via plasmastrengen (plasmodesmen) actief getransporteerd worden
naar de schedecellen, waar het CO2 weer wordt vrijgemaakt.
Gezien de hoge CO2-concentratie kan dit gas nu wel zonder probleem met Rubisco binden
en in de Calvincyclus worden opgenomen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de concentratie
van koolstofdioxide in de schedecel voldoende hoog blijft, zodat een binding met zuurstofgas
zich veel minder voordoet. Er treedt dus geen fotorespiratie op.
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Schematisch (het tussenproduct is hier malaat):

ofwel

De C4 reactieweg is een manier om CO2 te vervoeren naar een plaats in het blad, waar
de zuurstofgasconcentratie lager is, zodat er minder competitie is voor de binding op
ribulosebisfosfaat via Rubisco
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Bij C4-planten onderscheidt men geen palissaden- en sponsparenchym bij de
bladmoescellen (mesofylcellen), wel heeft men rond de vaatbundel twee types cellen5:
• aan de binnenkant schedecellen, rijk aan chloroplasten zonder grana ➝ geen
lichtreacties, enkel de Calvincyclus
• aan de buitenkant mesofylcellen, die normale chloroplasten bevatten ➝ lichtreacties
+ Calvincyclus

blad van een C3-plant

blad van een C4-plant

Suikerriet en maïs zijn economisch belangrijke C4-planten

5

Men heeft lang gedacht dat deze zg. Kranz-anatomie een must was voor C4-planten, maar men heeft
planten gevonden, die een C4-metabolisme uitvoeren, zonder dit bouwpatroon. (Nature 414, 543-546;29
November 2001)
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CAM-planten
Veel succulenten zoals cacteeën en een reeks planten die meestal voorkomen in droge
omgevingen kennen nog een andere aanpassing. In tegenstelling tot andere planten,
openen ze hun huidmondjes ’s nachts en overdag houden ze die gesloten. Dit minimaliseert
uiteraard de waterverdamping, maar belet de CO2-opname overdag. Dit is geen probleem
voor deze planten, want de CO2 die ze ’s nachts opnemen wordt gebonden met behulp van
PEP-carboxylase waarbij, net zoals bij de C4-planten, uiteindelijk malaat gevormd wordt.
Deze verbinding wordt tot de morgen opgeslagen in de vacuolen van de bladmoescellen.
Overdag, wanneer de huidmondjes gesloten zijn, maar wanneer er lichtenergie voorhanden
is voor de synthese van ATP, wordt het gebonden koolstofdioxide uit het malaat vrijgemaakt
en opgenomen in de Calvincyclus.
De planten die dit systeem hanteren noemt men CAM-planten (Crassulacean Acid
Metabolism), omdat het fenomeen voor het eerst werd waargenomen bij leden van de
familie van de Crassulaceae.

Zoals je op bovenstaand schema kunt zien wordt CO2 bij de CAM-planten in eerste
instantie op dezelfde manier gefixeerd als bij de C4-planten.
Ananas is een economisch belangrijke CAM-plant.
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Factoren die een invloed hebben op reactiesnelheid v/d
fotosynthese
De snelheid waarmee een plant koolstofdioxide en water omzet in sachariden, wordt door
een reeks factoren bepaald zoals
•

de concentratie van de grondstoffen; een tekort aan CO2 en/of H2O, zal de snelheid
waarmee de sachariden gevormd worden afremmen

•

de aard en de intensiteit van het invallend licht

•

de temperatuur; een temperatuurstijging heeft vooral een effect op de
Calvincyclus. Daar is de optimale temperatuur begrepen tussen 25 en 30 °C. Dit
hoeft ons niet te verbazen, want nagenoeg alle reacties in de Calvincylus worden gekatalyseerd door enzymen, waarvan de activiteit temperatuurafhankelijk is.
Anderzijds mogen we niet vergeten dat een temperatuurstijging een effect heeft
op de activiteit van Rubisco, waardoor dit meer zuurstofgas gaat binden i.p.v.
koolstofdioxide (cfr. fotorespiratie), wat resulteert in een afname van het rendement van de fotosynthese

Herbiciden en fotosynthese
Sommige, al dan niet selectieve herbiciden hebben een invloed op het fotosyntheseproces.
Geven we een paar voorbeelden:
Atrazine (2-chloro-4-(ethylamine)-6-(isopropylamine)-s-triazine) is één van de meest
gebruikte herbicides in de wereld. Het zet zich vast op het plastochinonbindend eiwit in
PSII, waardoor dit eiwit geen plastochinon meer kan binden en de elektronentransportketen wordt onderbroken. Zodoende kan de fotosynthese niet doorgaan en de plant
sterft.
Sinds 2004 is het gebruik ervan verboden in de Europese Unie, omdat het zich teveel
opstapelt in de bodem.
Sommige herbicides zijn bepaald selectief. Hanenpoot (Echinochloa crusgalli)
is een lastig éénjarig onkruid dat wijd over de hele wereld is verspreid en vooral
voorkomt op zandige gronden. Men heeft nu ontdekt dat 2,5-di(benzylamine)p-benzochinon deze plant doodt, daar waar de stof geen effect heeft op de
gewone boon (Phaseolus vulgaris) en op de tomatillo (Physalis ixocarpa)6.
Het herbicide onderbreekt ook de elektronenstroom van PSII naar PSI en heeft bovendien
een negatief effect op de werking van Rubisco.
Zowel de boon als de tomatillo zetten zeer vlug het herbicide om in een niet-actieve
verbinding, zodat de aanwezigheid van de stof zonder merkbaar effect blijft.
6

J. Agric Food Chem. 2005 May 4; 53(9):3415-20.
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