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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft licht reacties van micro-organismen en in het bijzonder 
moleculaire details van de belangrijkste functionele elementen in dergelijke reacties, 
namelijk foto-sensorische receptor eiwitten (‘fotoreceptoren’). Licht is een belangrijk 
omgevingssignaal voor micro-organismen. Veel bacteriën maken gebruik van 
fotoreceptor eiwitten om de licht condities van hun omgeving waar te nemen. Het brede 
scala aan micro-organismen die fotoreceptor eiwitten gebruiken, omvat de 
chemotrophische modelorganismen Escherichia coli en Bacillus subtilis. Fotoreceptor 
eiwitten zijn goede modelsystemen voor het begrijpen van intra- en intermoleculaire 
signaaltransductie. De inleiding van dit proefschrift begint met een korte beschrijving 
van de rol van fotoreceptoren in het fysiologisch functioneren van micro-organismen, 
waarna er een overzicht van alle bekende fotoreceptor families wordt gegeven. Van 
deze negen eiwit families wordt de belangrijkste vertegenwoordiger van de 
Xanthopsins, photoactive yellow protein, vervolgens in detail besproken. 

Hoofdstuk 2 beschrijft het afdodende en andere effecten van UV en blauw licht 
op cellen van E. coli en B. subtilis. Bij lage temperatuur wordt de groei van E. coli 
cellen licht geremd door blauw licht met hoge intensiteit. Ook observeren we 
temperatuur afhankelijke groeiremming door UV-A licht. De groeiremming door blauw 
en UV-A licht is voor B. subtilis groter dan voor E. coli. Opvallend is dat B. subtilis 
gevoeliger is voor blauw licht dan voor UV-A licht. Dit suggereert dat hier mogelijk een 
blauw licht fotoreceptor bij betrokken is. Echter, fotonen uit het zichtbare deel van het 
spectrum kunnen op zich zelf ook schadelijk zijn en aanleiding geven tot groeiremming. 
Het meest schadelijke licht voor levende organismen is UV-C licht. In 
overeenstemming hiermee bevestigen wij dat licht van 207 en 254 nm dodelijke 
effecten heeft op cellen van zowel E. coli als B. subtilis en op B. subtilis sporen. Licht 
van 254 nm ligt dicht bij de golflengte van de maximale absorptie van DNA en is 
dodelijker voor cellen en sporen dan 207 nm licht. 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt onderzoek naar photoactive yellow protein 
(PYP) beschreven. PYP is het prototype van de PAS eiwit-domeinen. PAS domeinen 
zijn eiwit-domeinen die in bijna alle organismen voorkomen, van bacteriën tot de mens. 
De meeste van deze PAS domeinen zijn betrokken in signaaltransductie, waarbij 
verandering van eiwit-eiwit interactie een belangrijke rol speelt. PYP is een kleine water 
oplosbaar eiwit van de bacterie Halorhodospira halophila dat als fotoreceptor 
functioneert om een blauw/UV licht rijke omgeving te vermijden. Absorptie van een 
blauw licht foton door PYP activeert de fotocyclus van dit eiwit. De afgelopen jaren zijn 
de modellen voor deze fotocyclus veel complexer geworden, maar alle geïdentificeerde 
intermediairen kunnen worden ingedeeld als sub-intermediairen van drie basis-
intermediairen. Deze basis-intermediairen zijn de grondtoestand (pG), de rood 
verschoven intermediair pR en de blauw verschoven signaaltoestand (pB). In de eerste 
basisstap van de fotocyclus wordt pG geëxciteerd door blauw licht, waarna de 
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chromofoor isomeriseert om zijn C7=C8 dubbele binding van de trans naar de cis vorm. 
De volgende basisstap van pR naar de signaaltoestand begint met de protonering van de 
chromofoor vanuit glutaminezuur op positie 46. De ontstane negatieve lading op 
glutaminezuur 46 leidt tot grote structuurveranderingen in het eiwit die beschreven 
kunnen worden als een gedeeltelijke ontvouwing van het eiwit. Deze ‘gedeeltelijk 
ontvouwen’ signaaltoestand heeft een levensduur die lang genoeg is om interactie met 
een signaal-transductie partner mogelijk te maken. In de laatste basisstap wordt pG 
terug gevormd vanuit de signaaltoestand en is de fotocyclus rond. 

Hoofdstuk 3 is een studie naar de fotochemie van PYP en dan specifiek de rol 
van arginine 52 in de isomerisatie van de C7=C8 dubbele binding en de rotatie om de C4-
C7 enkele binding van de chromofoor. Op basis van experimentele en theoretische 
studies is er geopperd dat de rotatie om de C4-C7 enkele binding een belangrijke rol kan 
spelen in de primaire fotochemie van PYP. Om dit te onderzoeken hebben we de apo-
vorm van wildtype PYP en een PYP mutant, waarin de arginine op positie 52 is 
vervangen door een alanine, gekoppeld met een chromofoor analoog waarin de rotatie 
om de C4-C7 enkele binding is geblokkeerd. In PYP met deze rotatie geblokkeerde 
chromofoor is de vorming van een pG sub-intermediair die niet leidt tot het doorlopen 
van de fotocyclus (GSI) verhoogd. Het rendement van het succesvol activeren van de 
fotocyclus is verminderd met ~60 % voor deze PYP eiwitten. In tegenstelling tot 
theoretische voorspellingen wordt de fotochemie van PYP nauwelijks beïnvloed door de 
lading van residu 52. De resultaten die gepresenteerd worden in hoofdstuk 3 geven aan 
dat wanneer de positieve lading van arginine 52 afwezig is, de rotatie van de C4-C7 
enkele binding geen alternatief is voor isomerisatie van de C7=C8 dubbele binding. 
Echter, een compenserende beweging rond de enkele binding vergemakkelijkt 
waarschijnlijk wel de isomerisatie van de dubbele binding in de chromofoor. 

In hoofdstuk 4 wordt een gedetailleerde spectroscopische UV/Vis studie 
gepresenteerd omtrent WT PYP en twee mutanten, namelijk een PYP mutant waarin de 
histidine op positie 108 is vervangen door een fenylalanine en een mutant waarvan de 
25 aminozuren aan de N-terminus zijn verwijderd. Van deze drie PYP eiwitten hebben 
wij de terug vorming van de grondtoestand vanuit de signaaltoestand bij verschillende 
pH waardes en citraat concentraties gemeten en geanalyseerd. Om de interpretatie van 
de effecten van citraat op de photocyclus van PYP te verbeteren, hebben wij de 
photocyclus geïnterpreteerd als bestaande uit de drie basis-intermediairen (pG, pR en 
pB) die elk een verzameling van sub-intermediairen zijn. De verdeling van deze sub-
intermediairen is afhankelijk van condities zoals pH. Op deze manier konden wij 
aantonen dat toevoeging van citraat de terug vorming van pG vanuit pB beïnvloedt, 
doordat citraat de verhouding tussen de pB sub-intermediairen verandert. Citraat zelf is 
ook aanwezig in verschillende vormen, afhankelijk van de pH. De di-anionische vorm 
van citraat bindt aan de sub-intermediair pBm, zodanig dat de terug vorming vanuit pB 
naar de stabiele grondtoestand pG vertraagd wordt. De resultaten tonen aan hoe 
wijzigingen in de verhouding tussen sub-intermediairen van de signaaltoestand van PYP 
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invloed heeft op de snelheid waarmee pG terug gevormd wordt vanuit pB. De 
bindingsplaats voor citraat bevindt zich tussen de N-terminus en de centrale β-sheet van 
PYP. Deze bindingsplaats is alleen toegankelijk voor citraat in de signaaltoestand van 
het eiwit. Het feit dat citraat exclusief bindt aan de signaaltoestand geeft aan dat 
mogelijk de hypothetische signaal-transductie partner van PYP aan dezelfde plek bindt 
als citraat. De wijze waarop citraat de fotocyclus beïnvloedt zou goed overéén kunnen 
komen met de manier waarop een signaal-transductie partner de photocyclus van PYP 
in vivo kan beïnvloeden. 

In hoofdstuk 5 wordt een reeks van acht ‘single-tryptofaan’ mutanten van PYP 
gekarakteriseerd. In deze mutanten is een tyrosine, fenylalanine of histidine aminozuur 
vervangen door een tryptofaan, terwijl tegelijkertijd de enige tryptofaan van PYP op 
positie 119 is vervangen door een fenylalanine. Van deze mutanten hebben we de 
tryptofaan fluorescentie geanalyseerd, zowel  in de grondtoestand als in de 
signaaltoestand. Van slechts drie van de acht mutanten blijkt de tryptofaan fluorescentie 
hoog genoeg te zijn om die te analyseren. Deze drie mutanten zijn F6W/W119F, 
F96W/W119F en H108W/W119F. De tryptofaan fluorescentie van deze drie mutanten 
is anders in de signaaltoestand dan in de grondtoestand. Residu 96 bevindt zich dicht bij 
de chromofoor, waardoor de F96W/W119F mutant met name geschikt is voor 
toekomstige studies naar de dynamische veranderingen van de polariteit in 
chromofoorbindingspocket van PYP bij de vorming van de signaaltoestand. In dit 
hoofdstuk wordt bevestigd dat de tryptofaan op positie 119 specifieke eigenschappen 
heeft die dit aminozuur op deze positie in staat stellen efficient excitatie energie aan de 
chromofoor door te geven. In wildtype PYP kan de fotocyclus geactiveerd worden door 
absorptie van UV-licht bij tryptofaan 119 in plaats van blauw licht absorptie door de 
chromofoor. De fluorescentie karakteristieken van tryptofaan in wildtype PYP zijn 
gunstig om veel UV-licht te absorberen en over te brengen naar de chromofoor, 
waardoor de fotocyclus geactiveerd kan worden. 

In de discussie (hoofdstuk 6) wordt de impact van de resultaten die beschreven 
zijn in hoofdstuk 2 tot en met 5 besproken in het licht van de huidig kennis over de 
werking van PYP. Daarnaast worden er in dit hoofdstuk ook resultaten besproken van 
gerelateerde studies aan PYP die niet tot de kern van dit proefschrift behoren. 




