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Samenvatting 

Alle vormen van leven hebben interactie met elkaar en/of hun omgeving. Men kan daarom zeggen dat het 
verzamelen en vervolgens doorgeven van informatie een essentieel deel is van het leven. Een belangrijke bron 
van informatie is licht ofwel elektromagnetische straling. Voor het organisme Halorhodospira halophila 
(voorheen Ectothiorhodospira halophila) dient licht als een energie bron. Daarnaast bezit dit organisme 
lichtdetectiesystemen die het niet alleen naar deze bron van energie toe leiden, maar die er ook voor zorgen 
dat het organisme weg blijft van mogelijk gevaarlijke UV straling. Het Fotoactieve Gele Eiwit (‘Photoactive 
Yellow Protein’, PYP) is een sensor voor dit laatste proces, een fotofobische blauwlichtreactie in H. 
halophila. Op dit moment is PYP de enige component die is geïdentificeerd voor dit 
blauwlichtdetectiesysteem. Er zijn nog geen transductie eiwitten geïdentificeerd die het signaal van de sensor 
naar de cel kunnen doorgeven. Ook in andere organismen zijn PYPachtige blauwlichtsensoren gevonden. De 
eiwitfamilie waar al deze blauwlichtsensoren onder vallen is de Xanthopsin familie, welke in drie subgroepen 
kan worden verdeeld op basis van de primaire structuur van de eiwitten. Hoewel het hier allemaal 
blauwlichtsensoren betreft, zijn ze niet allemaal onderdeel van een fotofobische blauwlichtresponse. Het is 
waarschijnlijk dat tussen de verschillende Xanthopsine subgroepen de reactie van de cel, als gevolg van het 
absorberen van blauw licht, anders is. Van alle Xanthopsines is PYP de best bestudeerde. 

PYP is een klein (125 aminozuren, 14 kDa) wateroplosbaar eiwit dat, wanner het wordt geactiveerd door 
blauw licht, een fotocyclus doorloopt. De combinatie van goede handelbaarheidskarakteristieken, een relatief 
hoge fotostabiliteit, een relatief simpele chromofoor, en de beschikbaarheid van een overproductie systeem, 
hebben dit eiwit tot een populair onderwerp van onderzoek gemaakt. Deze populariteit wordt daarbij nog eens 
verhoogd door de beschikbaarheid van grote hoeveelheden informatie omtrent de structuur van het eiwit 
(bijv. hoge resolutie kristalstructuur van de grondtoestand (verkregen via Röntgendiffractie), structuur van 
PY� in oplossing (verkregen via NMR), en kristalstructuren van verschillende fotocyclus intermediairen 
(verkregen via Röntgendiffractie)). Daarnaast is PYP verkozen als prototype voor de structuur van het PAS 
domein, een eiwitvouwingsmotief dat in signaal transductie eiwitten uit alle soorten levensvormen op aarde 
voorkomt. 

PYP heeft een α/β-vouwing en bestaat uit een centrale β-sheet met aan beide kanten een α-helix rijk 
domein. De chromofoor, een thiol ester gebonden ‘4-hydroxycinamic acid’ (4-hydroxykaneelzuur of p-
coumaarzuur), is gedeprotoneerd in de grondtoestand en ‘opgeborgen’ binnenin het eiwit. De negatieve 
lading op de chromofoor wordt gestabiliseerd door delokalisatie van de lading, via een waterstofbrugnetwerk 
met Tyr42, geprotoneerd Glu46, en Thr50, en een ionogene interactie met de positief geladen Arg52. De 
fotocyclus van PYP kan in drie basisstappen worden verdeeld. In de eerste basisstap wordt de grondtoestand 
(pG) geëxciteerd door blauw licht, waarna de chromofoor wordt geïsomeriseerd van de trans naar de cis 
vorm. Aan het eind van deze eerste basisstap wordt een spectraal roodverschoven intermediair (pR) gevormd. 
In de tweede basisstap wordt de signaaltoestand (pB) gevormd. Hierbij wordt de chromofoor geprotoneerd en 
vinden er structuurveranderingen plaats in het eiwit. In de derde basisstap wordt pG teruggevormd en is de 
cyclus rond. 

De exacte volgorde van veranderingen die de eerste basisstap beschrijven is nog niet helemaal bekend. 
Het echter wel duidelijk dat twee verschillende geëxciteerde toestanden worden gevormd, waarvan er één leid 
tot voortgang van de fotocyclus. Daarnaast zijn er twee intermediairen, I0 en I0

‡, geïdentificeerd welke 
respectievelijk op een femto- tot picoseconde en picoseconde tijdsschaal worden gevormd. Beide hebben een 
roodverschoven absorptiespectrum relatief tot zowel pG als pR. Vervolgens wordt pR gevormd op de 
nanoseconde tijdschaal. Gedurende deze eerste basisstap wordt de chromofoor geïsomeriseerd op een 
dusdanige manier dat de positie van de chromofoor zo min mogelijk verandert. Dit wordt gerealiseerd door 
rotatie van de carbonyl groep van de chromofoor wat gezien kan worden als een dubbel isomerisatie van 
C7=C8-trans C9–Sγ-cis naar C7=C8-cis C9–Sγ-trans. Hierbij blijft het waterstofbruggen netwerk met Tyr42, 
geprotoneerd Glu46, en Thr50, in tact. Nadat pR is gevormd vinden er nog een aantal structurele relaxaties 
plaats in het eiwit op een microseconde tijdschaal. Deze veranderingen hebben maar een kleine invloed op het 
absorptiespectrum van pR. Gedurende de tweede basisstap wordt de chromofoor geprotoneerd door het 
naburige Glu46 waarbij de intermediair pB’ wordt gevormd op een microseconde tijdschaal. Als gevolg 
wordt het waterstofbrugnetwerk ontbonden en ontstaat er een ongestabiliseerde negatieve lading op Glu46. 
Deze stressvolle situatie kan worden opgelost door óf terug te keren naar pR óf door pB te vormen. In het 
laatste geval wordt Glu46 blootgesteld via grote structuurveranderingen in het eiwit, of door Glu46 te 
neutraliseren door het te protoneren, afhankelijk van de condities. Als gevolg kan de hoeveelheid 
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structuurverandering die wordt geobserveerd in deze stap, afhankelijk van de condities, variëren van geen 
structuurverandering in kristallen, bij lage temperatuur, en in onvoldoende gehydrateerde films, tot grote 
structuurveranderingen in oplossing, en voldoende gehydrateerde films. pB wordt typisch gevormd op een 
milliseconde tijdschaal. Gedurende de terugwinning van pG wordt de chromofoor eerst gedeprotoneerd via de 
oplossing en vindt er een structuurverandering plaats. Hierbij wordt de intermediair pBdeprot gevormd. Via 
deze intermediair kan de chromofoor gereïsomeriseerd worden van cis naar trans waarna via snelle 
structuurveranderingen pG teruggewonnen wordt. pG wordt typisch teruggevormd op een milliseconde tot 
seconde tijdschaal. 

In de afgelopen jaren is er veel progressie geboekt binnen het PYP onderzoek. Door data te vergelijken 
die zijn verkregen met vele verschillende technieken is een vergroot inzicht in de werking van PYP 
verkregen. Dit heeft ook geholpen bij het ontwerpen en interpreteren van nieuwe experimenten. Daarom is 
een compleet overzicht van het PYP onderzoek gegeven in Hoofdstuk 1, niet alleen om de lezer bekend te 
maken met het onderwerp, maar ook om verder onderzoek aan PYP te vergemakkelijken. 

In Hoofdstuk 2 zijn verschillende lijnen van onderzoek verzameld welke gebruikt zijn om een beter 
inzicht te krijgen in de structuurveranderingen die gedurende de fotocyclus van PYP plaatsvinden. Als gevolg 
van structuurveranderingen kunnen residuen die begraven zijn in pG, blootgesteld worden aan het 
oplosmiddel in pB. Voor de residuen die een groep bezitten die kan worden ge(de)protoneerd, kan dat als 
gevolg hebben dat de pKa van die groep verandert. Daardoor is het mogelijk dat het betreffende residu van 
protoneringstoestand verandert, wat op zijn beurt kan resulteren in een pH verandering van de oplossing. Het 
is inderdaad mogelijk om netto veranderingen in de protoneringstoestand van PYP waar te nemen. Deze 
veranderingen blijken pH afhankelijk te zijn en variëren van proton opname bij zure pHs tot proton uitstoting 
bij alkalische pHs. His108 is geïdentificeerd als de veroorzaker van proton opname rond pH 6. Deze 
resultaten bevestigen verder het idee dat de chromofoor door Glu46 wordt geprotoneerd en niet vanuit de 
oplossing. Daarnaast is het mogelijk gebleken, door analyse van de grondtoestandsstructuur, om verschillende 
andere residuen te identificeren die mogelijk netto proton opname/afstoting veroorzaken. 

Structuurveranderingen kunnen ook leiden tot blootstelling van hydrofobe residuen. Door gebruik te 
maken van de fluorescente probe Nile Red was het mogelijk om aan te tonen dat als gevolg van de vorming 
van pB, hydrofobe residuen blootgesteld worden aan het oplosmiddel. Deze probe lijkt alleen te binden aan 
pB en niet aan pG, pR, en pB’. Uit NMR experimenten weten we dat in pB zowel de N-terminus als het 
gebied rond de chromofoorbindingspocket structuurveranderingen ondergaan. Aangezien in een N-terminaal 
getrunceerde variant van PYP het bindingsgedrag van Nile Red gelijkwaardig is aan dat van het wild type 
PYP, is het mogelijk om in het gebied rond de chromofoorbindingspocket aan te wijzen als de meest 
waarschijnlijke bindingsplaats van Nile Red. 

Eén van de grote (schijnbare) tegenstrijdigheden met betrekking tot structuurverandering in pB is de 
afwezigheid van grote structuurveranderingen in de kristalstructuur van de pB intermediair. Dit probleem is 
opgelost met behulp van FTIR spectroscopie. Hiermee is bevestigd dat, voor PYP in kristallijne vorm, er geen 
grote structuurveranderingen plaatsvinden. Echter, er is ook een bevestiging gevonden dat voor PYP in 
oplossing er wel degelijk grote structuurveranderingen plaats vinden. Verder is er in oplossing een minder 
grote structuurverandering waargenomen voor de mutanten Glu46Gln en His108Phe, in vergelijking met wild 
type PYP. Zowel Glu46 als His108 zijn eerder geassocieerd met structuurveranderingen in PYP. Daarnaast is 
ook vastgesteld dat de mate van structuurverandering pH afhankelijk is, waarbij de protoneringstoestand van 
Glu46 een cruciale rol lijkt te spelen. 

In Hoofdstuk 3 zijn twee lijnen van onderzoek verzameld welke gebruikt zijn om de fotocyclus van PYP 
te karakteriseren van de nanoseconde tot de seconde tijdschaal. De fotoactiviteit van PYP is niet gelimiteerd 
tot de grondtoestand, ook de overige fotocyclus intermediairen zijn fotoactief. Door continue actinische 
belichting van een PYP monster kan een evenwichtssituatie bereikt worden waarbij hoofdzakelijk pG en pB 
aanwezig zijn. Door specifiek pB te exciteren was het mogelijk om de foton geïnduceerde pB naar pG reactie 
te bestuderen. Hierbij is aangetoond dat deze reactie 3 grootteordes sneller is dan de equivalente reactie in het 
donker. Hierbij wordt de intermediair pBt instantaan gevormd op de nanoseconde tijdschaal. In pBt is de 
chromofoor door licht absorptie ge-reïsomeriseerd van cis naar trans. Dit suggereert dat reïsomerisatie één 
van de snelheidsbepalende stappen is voor terugwinning van pG in het donker. 
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Met behulp van het (kinetisch) deuterium isotoop effect is het mogelijk om informatie te krijgen over de 
reactiemechanismen van de verschillende fotocyclus stappen. Aangezien de fotocyclus van PYP pH 
afhankelijk is, is het belangrijk om zowel een pH afhankelijke analyse in water als in deuteriumoxide uit te 
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voeren. Wanneer deze data dan worden vergeleken moet er onderscheid gemaakt worden tussen het 
vergelijken van de data als functie van pH en pOH. Dit onderscheid is in dit geval niet arbitrair vanwege het 
verschil in dissociatieconstante van water en deuteriumoxide. Uit de vergelijking blijkt dat de meeste 
fotocyclus stappen pOH afhankelijk zijn. Met het recent verbeterde inzicht in de fotocyclus, was het verder 
mogelijk om een eerdere pH afhankelijke analyse te verbeteren. Hierbij is het duidelijk geworden dat pB’ een 
pH afhankelijk evenwicht vormt met pR. Hiermee is tevens een verklaring gevonden voor de waarneming dat 
de pR naar pB reactie soms bi-exponentieel en soms mono-exponentieel gedrag vertoont. Tevens is 
aangetoond dat de absorptie spectra van pB’ en pB sterk op elkaar lijken, maar niet identiek zijn. De 
waarneming dat pG terugwinning een invers kinetisch deuterium isotoop effect laat zien heeft het mogelijk 
gemaakt om een nieuwe intermediair, pBdeprot, te introduceren, welke in evenwicht staat met pB. In pBdeprot is 
de chromofoor gedeprotoneerd en heeft het eiwit een vouwingsvorm aangenomen die reïsomerisatie van de 
chromofoor van cis naar trans mogelijk maakt. De uitgebreide pH afhankelijke analyse is niet alleen een 
verbetering van een eerdere analyse, maar is ook een belangrijke bron van informatie voor verder onderzoek 
aan PYP aangezien het een mogelijkheid biedt om de beste condities te vinden voor de bestudering van 
specifieke fotocyclus deel-reacties. 

In Hoofdstuk 4 zijn verschillende lijnen van onderzoek beschreven die nog niet afgerond zijn, maar 
waarvoor verder onderzoek wel interessant is. Aangezien bij de overproductie van PYP de chromofoor op een 
chemische manier aan het eiwit wordt gekoppeld, is het vrij gemakkelijk om een alternatieve chromofoor te 
introduceren. Verschillende chromoforen zijn getest, waarbij echter de productie van het hybride PYP met de 
chromofoor ‘4-hydroxyphenylpropiolic acid’ niet zo recht toe recht aan bleek te zijn als eerder werd gedacht. 
Daarnaast worden er verschillende ‘pilot’ experimenten besproken die zijn uitgevoerd met betrekking tot 
eiwit (foto)stabiliteit en het gebruik van Kleine Hoek Röntgen/Neutron Verstrooiing (Small Angle X-
ray/Neutron Scattering) om structuurveranderingen in PYP te bestuderen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 
een korte discussie van het totaal van de experimenten die in dit proefschrift zijn gepresenteerd, samen met 
verschillende suggesties voor toekomstig onderzoek aan PYP. 

 




