
WpĘ* ksantofili na organizację molekularną oraz właściwości

fotofizyczne kompleksu barwnikowo-białkowego LHCII

streszczenie

Konrpleks białkowo-barrvnikrrrv_v* LHCII {Light Harvesting Complex ol'

l}hłiros3,,stern [{) jest iiajbarclzie.i ftlzl]eiwszc,chtlitlrlą atitetra itlttls1,111ę1llczna- rvi;lząr,ą

ponad ptllolve czastecze It chlorłiti li r,v_vstepującl,ch tli biosfbrzc. F rrnkc.jir

kr;ntpl*l<słilv ante norv3,-e h icst zbie ranie ell*rgii śrvi*tiIrc.j oraz ,i*j trans{e r dłł

fłltos_vlttet.l,czn1,,ch c*ntr*rą, reakcji. gdzie zacltocizi reakc.j* r*zsrczepieltill iitiitlltku

*1ektr"vcznepa. Kied1, cIrergia plzesłan;r clo fctost;,,stemtt ptz,ekrac,l,a ".i-tiozjirł,ości

opeł:ac3ljn*" Ccntrunl reakcji. apełrat toto§},ntćt},cz,n3, naraż,on1,.|cst na uszkr}ciz*nil- llil

clrcldze li;icullcnieniit, Prcces ten. jest rezultalcnr prze|ścia ciriorrlllii z singi*lor,vego

ęlektrr:n*lą,ęg.} stŁlnu rłzbud,zotregti clci elektrłłn<lwego slatrtl lrypleiclrt,ega. W slirnie

tr,yplĘtow},,n1" clrlortifll "iest lbtotlczulacze tłr" który 1ł 1,.onialicie z llenetn

czilsteezkolr,,r,m itlclttkuje poił,starłatlir, siltlie reirktv\\11ćgo tienil singletorvego. Alry

rttlikttiąc gcncrorvanił.i reakt; lł,tlvc}ł itirnl tlcntt" rł, aparacic lbtos,vntct1,-cznyl}l

urlłchatniiąt:}" j*st cai3,,szereg nlcchanizr:rórv lbtoprot*kcr-jnr.ch pcllegajac.vclt na

gaszeniu lriłdmiar*l:,ych lvzbuclzt-,ń elektrtrnorł1,,ch, Je dnl nl z najbarclzie.j

ri'ektl,rł,n_vch trreclrirniztntirv oc}tronn3,cłt r,vl,ks:'1illcon1,,ch przez rosiiny fla drildze

etvolucji..jest rriązatrie bal,rłtrikóli,kal,tltenoirlorłr,ch rl,strukl*t,ze konrpleksórv

iąltte ltorł,r ch,

I}oza tldzi;rłettr barrvlliliłllł ilarctentłirlcr.q,,cil rł 1otoprtlte kcy,in1,,lli wygltsl;.illiu

rł,zbltdzeti, ln{.}gr} h3,c rlne zaallgezowAne w organizację nłoleku]arną konrpleLsiin,

antenor,r3,-ch. l,}łoll.v chłoroplastolv charaktcry,zu.ja sję rv3rsilką korlcontrac.ja

kompieksów entenow_vclł lł' stosunku do zalvirftości fia]<cii lipidorvej, Duza gqsklśc

upakorvania białek z "icdllej stronv, zirper,vnia rq,,clajnv iranslłr *nergii do cenlruni

reakcji. .Tle z cirrrgiej. nroze prorvaclzic t1o iclr agregacji. Jedrr_t,nr z tneclrirnizmrirv

pozrvalającl,ch lra jedncczesne l"urrkcjonowirtrie drvóch przecirvstarvn.v*c}r prtłcesór,v

r,l,trl,,nr s;]n1}--nl układzię n-ioze być trvorzenie supramcllektllarir"vclr struktttr

atrletrorv_vch LHCii z karłilenł;idatni tlbecll3,,nri rv lazie lipid<lrvej hłoir,

Cclen: lraclań b.vłil rv,r,iaśnienie rłlli l"larlvnikórv c.vklu ksantofiltlrvego"

rł.ir:}aksant"l,,ny i zeirksant,vn"v w re guIa,;,ji poziomu lvzhudzeń elektrłlnorvych

rv fotos},,,nt*t,vcznvch kr::łpleksach atltellorł,_vch {,i,;l{]ll, Przeplrorvadzrłne badalii;ł,



łli, ')

rniał_v t,ór,r,niez ilrt celu ptrztlanie meclłirtlizmór.v fiz,ycznl,ch zrviilzatlvcli

z fbtoProtekc3'jnyrn rozprrrszar}ieln energii rvzbttdzenia elęktrono$iegoll.t ciepło.

Przeciniotern badari rv układzie lnodelclr.1-1.,-m b1,,ły nronłłularstlłly tlt\Ą,orzone z

kolnpleksór,v l,i{CIl orirz l.ilCll z dł;łJatkiełn barwnikórv ksal:tofilolł_vclr, W cclu
r.ver_vlik;łc,ji otrzl,tnany,ch rvyników i potlvierclzę*ia słuszności plzl.jęty,.cli nrodeli"

przeprorvacizorr* rńr.vniez baclania na ukłaclaclr lratttralnvch liści rriślirr ź}łlonix rłgitł

{}Taz jt{lbidrlpsi,t tlułliunu. Polniar1,, ;rrcrvarlztlno z ł-lzvcienr szeregu tec]irrik:

Lalrgnluir-Bloclgett. abs+rpcji 1,1i podczerr.viełri" {']Llorescęncji stacjonarne,j {Ę3ż

fluorescen*i i cnrsorvo ri;zdzi eiczej.

I lz}' sj<ane lvvniki lvskazuja l]ri istrrienie tnechalliztłu 1btoprcrlel*c.r,irle**

polegającego na gaszellitt stanórv łvzbucizon5,,ch chlorofili poprztr, transfbr cnergii cio

poziotłÓlv *ksc3,,tanowvch trv*rzącvclr si* rv obccności stl,uktur supramo}ckularll1,ch

białek LHCII i barvlnikólv cvklu ksantclfilorł.e ło.
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