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Samenvatting g 
Hett fotoactieve gele eiwit (PYP) is een water 
oplosbaarr blauw-licht fotoreceptor, welke in 
verschillendee fotosynthetische purper bacteriën 
voorkomt.. Dit relatief kleine eiwit heeft een 
sterkee gele kleur en is fotoactief, dat wil zeggen, 
datt het eiwit na de absorptie van een blauw 
fotonn een fotocyclus doorloopt. Oorspronkelijk 
werdd dit eiwit uit de purper zwavel bacterie 
EctothiorhodospiraEctothiorhodospira halophila geïsoleerd, waar 
eenn rol voor PYP in de negatieve fototaxis van dit 
organismee word aangenomen. Echter is deze 
extremofileextremofile bacterie, die alleen voorkomt onder 
striktt anaërobe condities, in water met een hoge 
pHH en zoutgehalte, nagenoeg ontoegankelijk 
voorr genetische experimenten. Dat betekent dat 
eenn genetisch bewijs voor de voorgestelde 
functiee en een karakterisering van de signaal-
transductieprocessenn in de levende cel vrijwel 
onmogelijkk is. In dit proefschrift is daarom voor 
eenn ander organisme gekozen om de biolo-
gischee rol van PYP te onderzoeken; de purper 
niet-zwavelbacteriee Rhodobacter sphaeroides. 
Ditt organisme is de best bestudeerde 
fotosynthetischee purper bacterie en leeft bij 
voorkeurr in een aquatische omgeving, met lage 
zuurstof-spanningg en in de aanwezigheid van 
licht,, waarbij energie middels fotosynthese wordt 
gewonnen.. De bacterie is echter ook in staat om 
onderr aërobe omstandigheden door middel van 
respiratiee te groeien. 

Hett gen dat voor het fotoactieve gele eiwit in Rb. 
sphaeroidessphaeroides (R-PYP) codeert is al eerder ontdekt 
enn geïsoleerd. In Hoofdstuk 2 word de 
overproductiee en zuivering van een histidine-
taggedd versie van dit eiwit in Escherichia coli 
beschreven.. R-PYP is geïsoleerd uit E. coli en 
vervolgenss gereconstitueerd met 4-hydroxy-
kaneelzuur,, de chromofoor van PYP uit E. 
halophilahalophila (E-PYP). Het zo verkregen gele eiwit 
werdd verder gezuiverd met behulp van Ni-
affiniteitschromatografie.. Het UV/VIS absorptie 
spectrumm van R-PYP vertoont de karakteristieke 
blauwee absorptie, met een maximum bij 446 
nm,, maar, heel verrassend, ook een tweede piek 
welkk rond 360 nm absorbeert. Beide R-PYP 
grondtoestandd species, R-PYP446 en R-PYP360, 
makenn deel uit van een pH en temperatuur 
afhankelijkk evenwicht, en, nog belangrijker, 

beidee zijn fotoactief. De karakterisering van de 
tweee R-PYP fotocycli is beschreven in Hoofdstuk 
3.. Na de absorptie van een blauw foton, 
doorlooptt R-PYP446 een fotocyclus met tenminste 
vierr transities, zoals bestudeerd met behulp van 
tijdsopgelostee absorptie spectroscopie. Diverse 
rood-- en blauw-verschoven intermediaire 
wordenn gevormd, waarbij p B ^ het langst 
levendee intermediair is. pB^ , welke lijkt op p B ^ 
uitt de fotocyclus van E-PYP, valt zeer snel terug 
naarr de grondtoestand R-PYP446, met een tijds-
constantee van 2 ms. De tweede fotocyclus van 
R-PYPP vindt plaats na de absorptie van een UV 
fotonn wat leidt tot de vorming van een rood-
verschovenn intermediair, R-PYP435. De terugkeer 
naarr de grondtoestand R-PYP360 geschiedt in het 
donkerr zeer langzaam, binnen minuten, maar 
kann sterk versneld worden door het toedienen 
vann een navolgende blauw-licht flits. De 
moleculairee basis voor deze boeiende resultaten 
werdd onderzocht met de polariteitsonde Nile Red 
enn met behulp van FT-IR spectroscopie. De 
resultatenn van deze experimenten samen met 
eenn computer analyse van de structuur van R-
PYPP leidden tot het opstellen van het volgende 
model:: de verschillen in de karakteristiek van R-
PYP„66 en R-PYP^ kunnen worden verklaard 
doorr een verschil in de isomeriseerings- en 
protoneeringss toestand van de chromofoor en 
doorr een verschil in de vouwing van het eiwit in 
beidee grondtoestandspecies. 
Omm een dieper inzicht te krijgen in de structuur-
functiee relatie van fotoactieve gele eiwitten, werd 
hett dynamische gedrag van E-PYP bestudeerd. 
Hoofdstukk 4 beschrijft een benadering, waarin 
getrachtt wordt resultaten experimenteel te 
bevestigen,, die eerder zijn verkregen middels 
computerr simulaties omtrent het dynamische 
gedragg van PYP op een moleculair niveau. In 
dezee eerdere studies zijn met behulp van de 
'Essentiall dynamics' techniek grote 
geassocieerdee backbone bewegingen in PYP 
beschreven,, voor welke de aanwezigheid van 
bepaaldee geconserveerde glycines essentieel 
blijktt te zijn. Drie PYP mutanten werden 
gemaakt,, waarbij deze glycines zijn vervangen 
doorr de aminozuur serine (G47S, G51S, en 
G47S/G51S).. Het effect van deze mutaties op de 
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dynamiekk en op de karakteristiek van de 
fotocycluss is bestudeerd. Deze experimenten 
werdenn uitgevoerd met de meest stabiele en 
bestt bestudeerde PYP variant: PYP uit E 
halophila.halophila. In Hoofdstuk 4 van dit proefschrift 
werdd aangetoond dat de fotocyclus van deze 
mutantenn significant verschilt ten opzichte van 
hett wildtype eiwit terwijl de kristal structuur van 
dee mutanten niet significant veranderde door de 
invoegingg van extra zijketens. Deze resultaten 
bevestigenn de cruciale betekenis van deze 
glyciness in de eiwit dynamiek van PYP. 
Dee rol van PYP in de levende cel werd 
onderzochtt in Rb. sphaeroides (Hoofdstuk 5). 
Rb.Rb. sphaeroides RK1 vertoont twee verschillende 
responsenn ten opzichte van blauw licht, 
afhankelijkk van de lichtintensiteit. Bij hoge 
intensiteitenn wordt Rb. sphaeroides RK1 
afgestotenn door blauw licht, terwijl bij lage 
intensiteitenn blauw licht juist een aantrekkende 
werkingg heeft. De fotoreceptor PYP speelt geen 
roll in een van deze twee blauw-licht taxis 
responsen,, zoals is aangetoond met een pyp-
deletiee mutant. Onze experimenten laten 
duidelijkk zien dat het fotosynthetische apparaat 
verantwoordelijkk is voor de laag-intensiteit 
response.. De moleculaire basis voor de hoog-
intensiteitt response is nog steeds onduidelijk. 
Ookk een ander response, het vrijkomen van 
methanoll na bestraling met blauw licht, werd 
onderzochtt en beschreven in Hoofdstuk 5, Deze 
responsee wordt geassocieerd met adaptatie in 
taxisprocessen,, maar ook hier is PYP niet de 
verantwoordelijkee fotoreceptor. 
Zoalss is aangetoond in Hoofdstuk 6 komt PYP 
well degelijk tot expressie in Rb. sphaeroides 
RK11 cellen, zij het in geringe hoeveelheden 
(ongeveerr 300 moleculen per cel). Western blot 
experimentenn laten zien dat R-PYP aanwezig is 
inn cellen die anaëroob in de aanwezigheid van 
lichtt zijn gekweekt, maar ook in cellen die in het 
donkerr onder aërobe omstandigheden zijn 
gegroeid,, Dus, de aan- of afwezigheid van licht 
off zuurstof blijkt niet noodzakelijk te zijn voor de 
expressiee van dit eiwit. Wel is er een verschil 
waargenomenn in het expressie niveau van PYP 

inn verschillende groeifasen van Rb. sphaeroides. 
R-PYPP komt tot expressie in exponentieel 
groeiendee cellen, maar niet in cellen die zich in 
dee stationaire groeifase bevinden. Om nader 
onderzoekk te doen aan natief R-PYP, dat uit Rb. 
sphaeroidessphaeroides zelf is geïsoleerd, is er een 
overproductiee systeem opgezet, dat beschreven 
iss in Hoofdstuk 6. 
Eenn andere strategie om inzicht te krijgen in de 
functiee van PYP is gekozen in Hoofdstuk 6. Hier 
wass het doel (additionele) componenten uit de 
signaall transductie route te identificeren. Het 
yeastt two-hybrid systeem werd gebruikt om 
signaall transductie partner van PYP, uit zowel 
Rb.Rb. sphaeroides als ook uit E. halophila, te 
isoleren.. De expressie van PYP-fusie eiwitten 
konn worden aangetoond met behulp van 
Westernn blots. Twee genomische banken zijn 
geconstrueerdd en vervolgens gescreend op 
interacterendee partner van PYP. Deze sereens 
leiddenn niet tot de identificatie van transducer 
eiwitten.. Voor twee andere eiwitten, welke in de 
r-pypr-pyp flankerende DNA regio's zijn gecodeerd, is 
wellichtt positieve interactie gevonden. 
Concluderend,, R-PYP komt tot expressie in 
exponentieell groeiende Rb. sphaeroides RK1 
cellen,, maar een betrokkenheid bij alle tot nu toe 
bekendee blauwlicht responsen kon niet worden 
aangetoond.. Biochemische en biofysische 
analysee heeft uitgewezen dat heteroloog tot 
expressiee gebracht R-PYP een tweede 
fotoactievee grondtoestandsvorm bezit, die UV 
lichtt rond 360 nm absorbeert. Mogelijkerwijs 
betekentt deze ontdekking de sleutel tot het 
ophelderenn van de biologische rol van R-PYP, in 
eenn UV-licht afhankelijke response. Bovendien 
heeftt de analyse van alle bekende PYP 
sequentiess uit de PYP eiwitfamilie, de 
Xanthopsines,, laten zien dat deze in subgroepen 
zijnn geclusterd. Leden van deze verschillende 
subgroepensubgroepen verschillen in hun biochemische en 
biofysischee eigenschappen en waarschijnlijk ook 
inn hun biologische rol. De oorspronkelijk 
aangenomenn (ene) biologische functie van PYP 
zouu dus zeer divers kunnen zijn. 


