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Växter, alger och fotoautotrofa bakterier är de organismer som utvinner energi direkt ur 
solens strålar för att bygga upp organismens struktur och driva  de biokemiska processer som 
äger rum i organismen. Fotosyntes, som är omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi, 
sker i de cellorganeller som kallas kloroplaster. Kloroplasterna innehåller de inre 
tylakoidmembranen och det är här själva fotosyntesen sker. Ljuset fångas upp av speciella 
protein-antennkomplex och energin överförs till fotosystemen II där vatten spjälkas till 
syrgas, protoner och energirika elektroner. Elektronerna  skickas  till fotosystemen I som 
transporterar elektronerna vidare genom tylakoidmembranet och cellerna kan sedan utnyttja 
dem för att  tillverka kolhydrater av koldioxid. För att den komplicerade fotosyntetiska 
processen skall fungera effektivt, måste de två fotosystemen anpassa sin fart till varandra och 
elektrontransporten måste vara balanserad. Obalans i systemet kan även leda till att produker 
av bireaktioner bildas och skadar proteiner, pigment och lipider i de fotosyntetiska 
membranen. Orsaken till sådan obalans är varierande förhållanden i omgivningen, 
förhållanden som oftast är långt ifrån optimala. Fotosyntetiska organismer kan anpassa sig 
efter permanent förändrade förhållanden och även till de mest stressiga förhållanden som för 
högt/lågt ljus eller näringsbrist (koldioxid). 
 
Acklimatiserings processer kräver strukturella förvandlingar i den fotosyntetiska apparaten. 
Reversibel fosforylering av proteiner i de fotosyntetiska tylakoidmembranen styr sådana för 
organismen livsviktiga strukturella förvandlingar under extrema förhållanden. 
 
I detta avhandlingsarbete har de mikroskopiskt små encelliga algerna Chlamydomonas 
reinhardtii använts for att studera proteinfosforylering i fotosyntesmembran. Olika 
biokemiska metoder i kombination med masspektrometri har använts för att identifiera och 
karakterisera flera fosfoproteiner under olika omgivningsförhållanden. 30 nya 
fosforyleringsställen har upptäkts och karakteriserats i olika stressmiljöer, medan bara två var 
kända i algers tylakoidmembran innan detta arbetet. En intresant upptäkt var identifieringen 
av specifik proteinfosforylering, vilket bara sker vid begränsande koldioxid koncentration. Ett 
av de nyupptäckta proteinerna var det tylakoidlokaliserade Lci5 som kodas av ”low CO2- 
inducible gene 5” (lci5). Fosforylering sker på serin och threonin på totalt sju ställen. Sådana 
specifika modifikationer av proteiner kan anpassa cellens beteende och olika cellulära 
processer till miljöbyte. 
 
Vi identiferade ovanliga proteinfosforyleringsställen i proteinet CP29. CP29 tillhör de 
antennproteiner som hjälper till att skicka den absorberade energin till fotosystemets 
reaktionscenter. Till skillnad från proteiner som kodas i cellkärnan, har CP29 behållit den 
Nterminala transitpeptiden som var acetylerad och fosforylerad. Orsaken till detta unika 
kvarhållande av transitpeptiden kan vara proteinfosforylering. Tre ytterligare 
fosforyleringsställen upptäcktes i CP29. Masspektrometrianalys identifierade att Thr6, Thr16, 
Thr32 och Ser102 är fosforylerade i ”state 2”. I ”state 1” sker fosforylering bara på Thr6 och 
Thr32. Elektronmikroskopi visade att CP29 i hyperfosforylerad form är kopplat till 



fotosystem I komplexet. Reverserbar fosforylering av CP29 medför förändringar i proteinets 
struktur vilket avgör affiniteten för CP29 till fotosystem II eller fotosystem I och medierar 
kopplingen mellan den rörliga ljusupptagande antennen och fotosystemen. CP29 har 
föreslagits att vara ett viktig del av den mekanism som balanserar inkommande energi mellan 
de olika fotosystemen. 
 
Jag har gjort en kartläggning av fosforyleringsnätverket i gröna algers fotosyntetiska 
membran och på molekylar nivå karakteriserat hur fosforylering av membranproteiner 
påverkar membranerna och deras cellulära funktioner i olika stressmiljöer. Desutom, har jag 
föreslagit en ny mekanism för kontroll av fotosyntetisk reglering och för den ljusupptagande 
antennens urkoppling från fotosystem II under hög ljusstyrka för att tillåta fördelning av 
värmeenergin. 


