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All ee organismen beschikken over mechanismen om zich te beschermen tegen veranderende 

omstandigheden.. Bij enkelcellige micro-organismen is dat extra belangrijk, omdat die niet 

beschikkenn over gedifferentieerde cellen die als barrière kunnen optreden. Deze organismen 

gebruikenn signaleringsroutes, waarbij een receptoreiwit een signaal opvangt en dat - via een route 

vann cellulaire chemische reacties - doorgeeft aan een eiwit dat het signaal omzet in een respons 

vann het organisme. Dit proefschrift beschrijft de reacties binnen zo een receptoreiwit, dat is 

gespecialiseerdd in het bepalen van de kleur en intensiteit licht waarin een bacterièle cel zich 

bevindt:: Photoactive Yellow Protein (Fotoactief Geel Eiwit; PYP). 

PYPP is een klein (125 aminozuren, 14 kDa), wateroplosbaar eiwit dat voor het 

eerstt is gevonden in de purper zwavelbacterie Halorhodospira halophila. Dit eiwit hoort bij de 

familiee van blauw licht fotoreceptoren genaamd xanthopsines. Het eiwit is geel dankzij een 

covalentt gebonden chromofoor, 4-hydroxykaneelzuur. In de grondtoestand (pG) van het eiwit 

bevindtt de dubbele binding van de vinylgroep in deze chromofoor zich in de /ra/75-configuratie, 

enn is de fenolische zuurstof gedeprotoneerd. Na excitatie van deze chromofoor ondergaat het 

eiwitt een aantal veranderingen, waarbij er verschillende intermediairen gevormd worden. De 

vormingg en het verval van deze verschillende intermediairen kan gevolgd worden met UV/Vis 

spectroscopie.. De eerste belangrijke intermediair is pR, waarin de chromofoor trans/cis 

geïsomeriseerdd is. De volgende intermediair, pB, is waarschijnlijk de signaleringstoestand van 

hett eiwit; hier is de chromofoor geprotoneerd. In deze toestand is de configurationele 

veranderingg van de chromofoor omgezet in een conformationele verandering van het eiwit. Deze 

conformationelee verandering is van een zodanige aard dat die zelfs omschreven kan worden als 

eiwitontvouwing.. De precieze graad van ontvouwing blijkt sterk afhankelijk te zijn van de 

moleculairee omgeving van het eiwit; in een kristal rooster, bijvoorbeeld, is de mate van 

ontvouwingg veel kleiner dan in een waterige oplossing. Waarschijnlijk gaat het eiwit in deze 

(deelss ontvouwen) pB toestand een interactie aan met een ander eiwit, wat uiteindelijk leidt tot 

negatievee fototaxis van de cel ten opzichte van blauw licht. 

Hett eerste deel van het proefschrift behandelt de fotocyclus van PYP, de ontvouwing, en 

dee afhankelijkheid van het eiwitvan de moleculaire omgeving ; in Hoofdstuk 2 wordt beschreven 

datt een belangrijk deel van de ontvouwing van het eiwit bij vorming van pB plaatsvindt in de a-

helicess in de N-terminus. Dit wordt gevolgd door de temperatuurafhankelijkheid te bepalen van 

dee reactie waarin het eiwit zich weer in zijn stabiele donkertoestand opvouwt. In de PYP-variant 

waarinn de a-helices uit de N-terminus ontbreken is Arrhenius-gedrag te zien, wat in het volledige 
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eiwitt niet het geval is. Dit wordt veroorzaakt doordat door de ontvouwing hydrofobe delen van 

hethet eiwit geëxposeerd worden aan de oplossing, resulterend in een veranderende 

warmtecapaciteitt (ACP). In Hoofdstuk 3 wordt de invloed van de hydratatie op het (functioneren 

vann het) eiwit bepaald. Dit is gedaan door op quartz-glaasjes dunne films van een sterk 

geconcentreerdee PYP-oplossing aan te brengen, waarin de relatieve vochtigheid ingesteld kon 

worden.. Bij zeer lage hydratatie, lager dan 50% relatieve vochtigheid, wordt er een pB - achtige 

toestandd gevormd, wat duidt op ontvouwing van het eiwit. Bij deze geringe hydrataties is er ook 

geenn fotocyclus meer waar te nemen. Bij gemiddelde hydratatie echter, is er wel sprake van een 

fotocyclus,, hoewel die anders verloopt dan in waterige oplossing: de terugkeer naar de 

grondtoestandd pG is versneld, terwijl het verval van pR sterk vertraagd is. Gedetailleerde globale 

analysee van tijds- en golflengte opgeloste spectroscopische data laat zien dat de fotocyclus bij 

dezee lage hydratatie via een "kort-sluit reactie" kan verlopen, dat wil zeggen rechtstreeks van pR 

naarr pG, zonder vorming van de deels ontvouwen intermediair pB. 

Inn het tweede deel van het proefschrift wordt vooral de interactie van de chromofoor 

mett het omringende eiwit behandeld. In Hoofdstuk 4 wordt getoond hoe een puntmutatie in het 

eiwitt (E46Q), gecombineerd met een chromofoor- analoog, leidt tot een sterke roodverschuiving 

inn het absorptiespectrum, met als gevolg dat het eiwit oranje is, in plaats van geel. In Hoofdstuk 

55 wordt aangetoond dat de covalente binding van de chromofoor met het eiwit van essentieel 

belangg is voor het functioneren van het eiwit. Dit is gedaan met behulp van een mutatie in het 

eiwitt (C69G), gecombineerd met een chromofoor modelverbinding. In dit geval kon de 

chromofoorr wel (niet-covalent) binden aan het eiwit, maar was een fotocyclus niet 

waarneembaar.. Dit in tegenstelling tot andere fotoreceptor eiwitten, die wel kunnen functioneren 

inn afwezigheid van een covalente binding van chromofoor naar eiwit. 

Hoofdstukk 6 behandelt de mogelijke functie(s) van verschillende xanthopsines, met 

behulpp van de analyse van uitkomsten van recente genoom sequentie projecten. In H. halophila is 

eenn tweede pyp-gen gevonden, in een totaal andere genomische context dan die van het al langer 

bekendee pyp-gen. Cloneren van het gen en tot overexpressie brengen van het gecodeerde eiwit 

gevenn - na in vitro reconstitute met de chromofoor - een geel eiwit. Dit eiwit heeft zeer 

vergelijkbaree spectroscopische eigenschappen met het bekende PYP en ondergaat ook een 

fotocycluss na excitatie met blauw licht. Mogelijk speelt dit eiwit, net zoals sommige andere 

xanthopsines,, een rol in genregulatie. 

Inn Hoofdstuk 7 worden de boven genoemde resultaten besproken in bredere context, 

onderr andere met behulp van vervolg experimenten. Bovendien worden er andere recente 

experimentenn aan PYP besproken, waarvan de structuur van de pB intermediair in oplossing en 
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dee vroege gebeurtenissen in de fotocyclus de belangrijkste zijn. Een van de belangrijkste 

vondstenn daarin is dat de isomerisatie voorafgegaan wordt door een ladingsverschuiving over de 

chromofoor. . 

Tenslottee wordt besproken in hoeverre fotoreceptoren in het algemeen en PYP in het 

bijzonderr kunnen functioneren als modelsystemen voor andere receptoreiwitten, al dan niet 

beschikkendd over PAS-domeinen. 
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