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Nederlandse Samenvatting
Ontwerpen van Rood Fluorescerende Eiwitten
Een verhelderende ontdekkingsreis met de mScarlet familie als resultaat
Fluorescerende eiwitten (FPs) worden gebruikt als genetisch label om processen in een
levende cel te bestuderen met behulp van fluorescentie microscopie. Het gen van een
fluorescerend eiwit wordt gefuseerd met het gen van een eiwit dat men wenst te bestuderen.
Vervolgens wordt dit recombinant-DNA in een cel gebracht waarna deze cel zelf het
fluorescerende eiwit covalent gebonden aan het eiwit van interesse synthetiseert. Het eerste
fluorescerende eiwit dat gevalideerd is als genetisch label komt oorspronkelijk uit een kwal
en geeft groen licht. Later zijn verschillende kleurvarianten gevonden in diverse zee
organismes, zoals harde en zachte koralen, sponzen en anemonen. Door het gebruik van
meerdere kleurvarianten gedurende één experiment kunnen meerdere processen tegelijkertijd
worden bestudeerd in een levende cel. De fluorescerende eiwitten die in de natuur gevonden
worden zijn niet direct bruikbaar als genetisch label, deze moeten eerst worden
geoptimaliseerd. Als genetisch label is het belangrijk dat de fluorescerende eiwitten inert zijn
en dat ze snel gematureerd zijn in de gebruikte model organismes (bijvoorbeeld menselijke
cellen). Op dit moment zijn er fluorescerende eiwitten in alle kleuren van het zichtbare
spectrum beschikbaar (van violetblauw tot dieprood). Maar de bestaande rood fluorescerende
eiwitten (RFPs) zijn nog niet optimaal als genetisch label in fluorescentie microscopie.
Bestaande RFPs zijn relatief dim, vormen alsnog oligomeren, of matureren matig bij 37 °C.
Het doel van dit onderzoek is om verbeterde RFPs te ontwikkelen die toegepast kunnen
worden voor kwantitatief gebruik in fluorescentie microscopie. Hiervoor hebben we nieuwe
methodes ontwikkeld die gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe RFPs. Ook
hebben we de spectroscopische en chemische eigenschappen van deze RFPs bestudeerd om
meer inzichten te krijgen in deze eiwitten.
Een algemene aanpak voor het optimaliseren van fluorescente eiwitten maakt
gebruik van bacteriën voor de vermenigvuldiging van recombinant-DNA én de synthese van
de fluorescerende eiwitten zelf. In het gen dat codeert voor een fluorescerend eiwit worden
mutaties gemaakt door middel van “polymerase kettingreactie” (PCR). Vervolgens wordt dit
nieuw gecreëerde recombinant-DNA in bacteriën gebracht en de bacteriën worden
uitgespreid op een voedingsbodem in een petrischaal. De bacteriën groeien in kolonies en
elke kolonie produceert één gemuteerde FP-variant. Oorspronkelijk werden de kolonies
worden getest op helderheid van de gemuteerde fluorescerende eiwitten door middel van de
fluorescentie levensduur. Helaas concludeerden we dat RFP-mutanten niet slechts op één
eigenschap geselecteerd moeten worden, maar dat een selectie op basis van meerdere
eigenschappen is vereist. Daarom hebben we een nieuwe multi-parameter
screeningsmethode ontwikkeld, zoals beschreven is in Hoofdstuk 1. Deze methode omvat
twee onderdelen. In de initiële screen wordt een selectie gemaakt gebaseerd op de
fluorescentie levensduur en de cellulaire helderheid in bacteriën. De geselecteerde mutanten
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worden verder onderzocht in de secondaire screen waarin de fluorescentie levensduur,
cellulaire helderheid en fotostabiliteit worden getest in menselijke cellen. Op basis van alle
parameters wordt een beslissing gemaakt met welke mutant verder wordt gewerkt. De
ontwikkeling van nieuwe methodes verliep parallel met de ontwikkeling van verbeterde
RFPs, zoals beschreven is in Hoofdstuk 2. Dit werk resulteerde in drie nieuwe RFPvarianten: mScarlet, mScarlet-I en mScarlet-H. We hebben deze nieuwe eiwitten kwantitatief
vergeleken met de huidige RFPs. mScarlet heeft de hoogste helderheid en een record
kwantum opbrengst van alle monomeer RFPs. De variant mScarlet-I heeft een nog snellere
maturatie dan mScarlet en de variant mScarlet-H is buitengewoon fotostabiel. De mScarlets
presteren zeer goed als genetisch label, hun functie is niet gehinderd door ongewenste
eigenschappen zoals fotochromiciteit, cytotoxciteit, dimeer formatie of incomplete
maturatie. De mScarlets zijn de nieuwe geprefereerde RFPs om te gebruiken als genetisch
label bij fluorescentie microscopie. In Hoofdstuk 3 karakteriseren we de fotofysica van de
mScarlet familie en andere bekende RFPs. De pH afhankelijkheid is gemeten aan de hand
van absorptie en emissie spectra en fluorescentie levensduur. Elke RFP heeft meerdere pH
afhankelijke toestanden, elke toestand heeft een ander absorptie en emissie spectrum, evenals
een andere helderheid (m.a.w fluorescente levensduur en kwantum opbrengst). De licht dosis
reactie is gemeten van RFPs in dierlijke cellen waarbij verschillende soorten belichting is
gebruikt. De licht dosis reactie data correleert met de pH afhankelijke toestanden. Dit
suggereert dat de grondtoestanden zijn verbonden door middel van protonatie en de
geëxciteerde toestanden zijn verbonden door middel van licht. Voor een aantal RFPvarianten zijn de fluorescentie fluctuaties gemeten, deze data ondersteund de
eerdergenoemde correlatie. De geobserveerde toestanden kunnen worden verbonden met
verschillende eiwit conformaties zoals deze gevonden zijn in beschikbare kristalstructuren
van RFPs. De fotofysische eigenschappen zijn pH en licht afhankelijk en zijn daarbij ook
verschillend voor elke RFP-variant. Hierdoor is het vervaardigen en selecteren van RFPs met
een bepaalde combinatie van fotofysische eigenschappen erg gecompliceerd.
We hebben aangetoond dat de mScarlets waardevol gereedschap is voor biologisch
onderzoek. Tot nu toe hebben > 2000 onderzoeksgroepen verspreid over de gehele wereld
de mScarlets aangevraagd om deze als genetische label te gebruiken voor hun onderzoek en
wij hebben positieve reacties gekregen van meerdere wetenschappers. Dit geeft een indicatie
dat de mScarlets van grote waarde zullen zijn voor biologisch onderzoek. Wij hebben een
multi-parameter screeningsmethode ontwikkeld voor RFP-optimalisatie. Ook hebben we een
meer inzichten gekregen over de fotofysica van RFPs. De ontwikkelde methode en nieuwe
inzichten zullen bijdragen aan de verdere optimalisatie van FPs in verschillende kleuren met
verhoogde helderheid, verhoogde fotostabiliteit en snellere maturatie. Uiteindelijk zal
mScarlet zelf het start materiaal zijn voor een verbeterde RFP.
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Dankwoord
Lieve mensen, na lang wachten is het eindelijk zo ver. Op het moment van schrijven worden
de puntjes op de i’s gezet voor de vormgeving van deze thesis en mag ik eindelijk het
dankwoord schrijven. De verdediging zelf staat voor de deur en ik hoop dat jullie de tijd
hebben op de dag vóór Sint Juttemis om deze gebeurtenis bij te wonen, iedereen heeft het
uiteraard heel druk met de voorbereidingen voor Sint Juttemis. Het was een lange rit waaraan
veel mensen hebben bijgedragen, sommigen meer in het begin, anderen meer aan het eind,
sommigen de hele rit, maar elke bijdrage was essentieel en zeer gewaardeerd. Hierbij wil ik
jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage, groot, klein, wetenschappelijk, mentorschap,
vriendschap, mentale steun, eetbare steun en pure gezelligheid.
Allereerst Mark, bedankt voor de vele jaren begeleiding. Bedankt dat je mijn supervisor
wilde zijn voor mijn master literatuuronderzoek in 2010. Grappig genoeg (of misschien is
dat helemaal niet grappig) had ik eigenlijk geen idee waar ik het precies over wilde hebben.
Je stuurde me weg met de opdracht om daar nou eens achter te komen. Na wat surfen op het
internet kwam ik uit op het onderwerp ‘enzymkinetiek bestuderen met behulp van
fluorescence correlation spectroscopy’ en toevallig ligt dat helemaal in jouw straatje.
Bedankt dat ik daarna bij je mocht terugkomen voor een echte onderzoeksstage en mijn
handen mocht vies maken in het natte lab én mocht spelen met jouw microscoop. Door die
stage was mijn aandacht volledig gefocust op die leuke felgekleurde eiwitjes en die
interessante microscopen met al die fascinerende knopjes. Bedankt dat ik vervolgens mocht
blijven om ‘echt’ onderzoek te doen.
Dorus, bedankt voor het naleven van jouw slogan ‘serieuze wetenschap en serieus keten’.
Bedankt voor je bodemloze enthousiasme voor het RFP-project. Bedankt dat je altijd
beschikbaar was voor een stevige FP-discussie, zelfs per e-mail om 2 uur ’s nachts. Bedankt
voor het gezamenlijk ‘scrutinizen’ van alle kastjes in Veldhoven in de late uurtjes nadat de
bar gesloten was. Bedankt voor je gezellig fanatieke deelname aan de Sinterklaas dobbel
avonden en het verzorgen van Gerrit de slak.
Marten, bedankt voor het ontwikkelen van acquisitie en analyse GUIs en scripts. Vooral
toen ik met mijn handen in mijn haren zat en het niet meer zag zitten, hebben we samen toch
kaas weten te breien van die gekke RFP-data. Bedankt voor de gezelligheid achter de
microscoop en analyse computers en het machtsspel om de controle over de muis. Bedankt
voor al dat heerlijke eten, de toevallige kliekjes en de vastberaden gemaakte gerechten, het
was allemaal heerlijk!
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Mijn lieve onderzoeks-tweeling-zus Lindsay, ik kan me niet eens voorstellen hoe dit gegaan
zou zijn zonder jou… Bedankt voor je doorzettingsvermogen voor ons project. De quote
voorin dit boek heeft ook betrekking op jou. De één na de andere mutatie gekloneerd en
vaker blijkt het drie keer niets te zijn, dan ook maar enige vooruitgang. En toch… bleven we
vrolijk door gaan! Heerlijk mee blèren op het lab met NSYNC en de Backstreet Boys, en in
de kersttijd met Bert en Ernie. Lekker eten delen, daar werden we ook altijd blij van. En ik
zal nóóit vergeten dat je me op vrolijkte met die mooie Sponge Bob bacterie platen die je
speciaal voor mij had gemaakt toen ik ziek was.
Lieve onderzoeks-grote-zus Laura, bedankt dat je me altijd wilde helpen bij mijn veel te
grote projecten met veel te veel mutanten. Bedankt dat je altijd aan onze kant stond (hihi).
Bedankt voor de gezelligheid op het lab. Ik zal altijd aan je denken op een stamppotdag (en
als ik op een cherrytomaatje bijt).
Kobus, bedankt voor je gezellige aanwezigheid op het kantoor ook in de late uurtjes. Vaak
waren we nog serieus hard aan het werk tijdens de latere uren, maar we waren ook vaak
genoeg gezellig aan het Polderen. Bedankt voor je mannelijke toevoeging aan de vrouwelijke
kantoortuin en het medeonderhoud van de biervoorraad.
Linda, bedankt dat je me wegwijs maakte in het lab toen ik rondliep als master student. En
bedankt voor je hulp tijdens mijn PhD onderzoek, ik was soms de weg nog steeds kwijt.
Bedankt voor alle Science Park avonturen en dat je me altijd betrok in alle sociale
activiteiten.
Eelco, de stem van achter de kast, ook jij bedankt voor je aanwezigheid in de latere uren.
Vaak stimulerend om nog even door te gaan, maar daarna meestal bereid om mij te
vergezellen als gesprekspartner in de Polder.
Ronald, onze superman, geen microscoop probleem wat jij niet kan oplossen‼ En… Ik heb
nogal wat probleempjes onbedoeld veroorzaakt… Daardoor heb ik ook een hele hoop van je
geleerd‼
Al mijn partners-in-crimes, Ada, Amber, Anna C., Anoeska, Christiaan, Giulia, Laura
vVV, Marieke, Nathalie, Nika, Orry, Rick, Saskia, Sergei, Stephanie, en Susanne wat
hadden we toch een onbezonnen lol op het Science Park. Van watergevechten in de warme
zomeravonden tot sneeuwengelen in de koude winterdagen. Allerlei gekkigheid op het lab,
van 90’s hitjes mee blèren tot haren knippen, verkleedpartijtjes en biologielessen. Stiekem
popcorn maken in het kantoor, of beter nog, poffertjes maken op het kantoor. IJsjes uit de
vriezer of (en) even snel een biertje koelen in de -80.
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Anna P, Katrin, Kevin Crosby and Tim, the post-docs (in other words lably wise and
scientific mature folks) thanks for your advice on lab practice and scientific matters (and all
other matters). Anna P, thanks for always returning a small snack (e.g. a cookie) that you
borrowed from our cabinet with a huge interest (e.g. a whole box of cookies), it wasn’t
necessary, but highly appreciated. Katrin thanks for all the life-mattering discussions during
FACS-ing and the continuation of my important task (beer committee).
Joachim, bedankt voor al je wijze raad. Bedankt dat ik ook altijd bij jou mocht aankloppen,
zeker op de momenten dat Mark en Dorus er niet waren. Bedankt voor het verzorgen van de
koffievoorraad. Ik waardeer onze koffietraditie zeer.
Renée, bedankt voor je steun om de Bert en Ernie kerst-CD luid te draaien op het lab.
Dave, Janina, Jelle, Martijn, Shaquille en Tom, de studenten die hebben gewerkt aan het
RFP project. Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage.
Jasper en Johan van Lambert Instruments, bedankt voor de eerste versie van de FLIM GUI
en jullie expertise bij het uitbreiden hiervan. Mede dankzij de FLIM GUI kan één ronde
screening in twee weken gedaan worden! Als ik die techniek al in het begin van het project
zou hebben gehad…
Daniela and Kees, even though we didn’t find an awesome blinking mScarlet variant, I still
learned a lot about live-cell super resolution imaging and I enjoyed our collaboration.
Our lab neighbors, Ilona and Till, thank you for letting me culture my cells infection-free in
your culture room for the last required experiments. It would have been pure horror if I had
to keep redoing those experiments.
Lieve familie, Hilly, Jacques, Lina, Brett en Tommy, bedankt voor de steun de afgelopen
jaren. Door de familiebijeenkomsten laad ik me weer op om met frisse moed weer verder te
gaan. Gezamenlijk op een avontuurlijke vakantie, ‘gewoon’ in Singapore of lekker thuis in
Nieuwveen. Petra, bedankt dat ook mijn lab vrienden welkom waren om gezellig te
carnavallen en dat we even de ingewikkelde wetenschap helemaal konden vergeten. Tante
Lies, bedankt voor je altijd wijze raad. Tex & Eileen, bedankt voor duiksupport die mij liet
inzien dat ik mijn wetenschapspassie en hobby kon combineren. Sergei and the ChavezAbiega family, thanks for your support, warmth and cheerfulness. Mijn niet-officiële familie,
Janet, Carla, Jan en Neal, jullie ook bedankt voor jullie steun.
De Roomtuintjes, Jolien, Veerle & Mike, ook al woont er nu niemand meer, het was me
toch een potje gezellig en een heerlijke thuishaven om na een dag zware wetenschap samen
te zijn.
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Het Kippenhok, Beau, Cynthia, Debra, Dorien, Li, en Lina, bedankt voor jullie steun.
Gezellige kakelende eetfestijnen om gezellig bij te kletsen. Bedankt dat het eeuwige excuus
‘ik ben later want mijn experiment is nog gaande’ jullie niet verveelde. En dat jullie me een
samenvatting gaven als ik in het zwarte gat in het lab was verdwenen. Amsterdam posse,
altijd fijn om even keihard alle zorgen te vergeten als we met zijn allen aan het dansen zijn.
My friends from the Vineyard: Elisha & Vimbai, Eric, Oost community group, Syeldy,
and Trudy, thanks for all your support.
New friends from San Diego, Brian, Lauren, North Park community group, and Pooja,
thanks for investing in me even though I had to disappoint you most of the time with the
default line ‘Sorry, I can’t, I’m working on my thesis.’ No more bad one-liners, let’s finally
explore together!
And… The biggest hero of Amsterdam East: the thumbs-up grandpa! If you haven’t seen
him yourself, you probably heard me talking about him. He is an amazing grandpa figure
that walks every morning along the Ringdijk and through the Flevopark. He is always smiling
and gives you a ‘thumbs-up’. When I biked to the lab, I often worried about my overnight
experiment. Did my cloning work? Will the colonies be red? Did the microscope run all
night? Are my precious proteins still in the dialysis tubes? I worry, worry, worry…. Then I
see him giving me (and everyone else on the road) a thumbs-up and I know it will all be
alright. I would cheerfully start my day in the lab no matter how I found my research that
morning. I tried to have a good conversation with him, but I only understood that he is
Portuguese. Unfortunately, I haven’t biked along the Ringdijk in a long time. If anyone sees
him, give him this copy (I’ll make sure you get a new one) and point to this line:
Quando eu te via naquelas manhãs, qualquer problema que eu tivesse naquele dia,
simplesmente desaparecia. Qualquer problema no laboratório e qualquer problema sobre a
vida em geral, eu simplesmente sabia que tudo iria ficar bem depois de te ver. Obrigada pela
inspiração que me proporcionaste e também a todos que te veem. Gostaria de convidar-te
para assistires à minha defesa de tese e para partilhares alguns momentos comigo no almoço
que irá ocorrer em seguida.
Larissa, thank you very much for that translation!
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Daphne Bindels was born on the 11th of April 1987 in Frankfurt am Main (Germany). After
finishing her VWO diploma at Alfrink College in Zoetermeer (The Netherlands), she moved
to Amsterdam to continue her education at the University of Amsterdam. In 2005, she started
a bachelor in Chemistry, which led to the completion of a Master Chemistry, track
Biomolecular Sciences in 2011. She conducted her first research project ‘Designing a
protocol to determine the ratio lactate and pyruvate in C. elegans’ during her Bachelor
program at Swammerdam institute for life sciences at the University of Amsterdam under
supervision of Dr. Hans van der Spek. During her Master program she executed a research
project ‘Developing a fluorescence assay for M5DLO-flippase activity’ at Weill Cornell
Medical College (New York) under supervision of Prof. Anant Menon. Her second Master
research project was under supervision of Dr. Mark Hink, ‘Determination of enzyme kinetics
and activity using fluorescence correlation spectroscopy’ in the research group Molecular
Cytology at the University of Amsterdam, led by Prof. Dr. Dorus Gadella. In December 2011
she started her PhD research in the same group, also under supervision of Dr. Mark Hink.
Together with PhD candidate Lindsay Haarbosch and supervised by Prof. Dr. Dorus Gadella,
the goal of the project was to create improved monomeric red fluorescent proteins for
fluorescence microscopy. In October 2017 Daphne moved to San Diego (USA) to continue
research as postdoctoral fellow in the laboratory of Dr. Nathan Shaner at Scintillon institute.
One of the research projects focused on discovering new fluorescent proteins from marine
life. From March 2019 Daphne is employed as assistant director in the Nikon imaging center
at the University of California San Diego (USA).
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