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Ultrasnelle eiwitdynamica onthuld door infraroodspectroscopie
Het is een geweldige uitdaging om in detail te begrijpen hoe 

eiwitten een interpreteerbaar signaal afgeven over veranderende 
fysieke omstandigheden. Deze uitdaging vereist modelsystemen, 
en in de natuurwetenschappen worden lichtactieve eiwitten over 
het algemeen beschouwd als de meest geschikte modellen. 
Lichtactieve eiwitten bevatten pigmenten (kleurabsorberende 
moleculen of chromoforen) die omsloten worden door een 
eiwitmatrix. De chromofoor absorbeert licht, wat via een 
bepaald mechanisme wordt omgezet in biologische activiteit. 
De meest gebruikte techniek in dit proefschrift is picoseconde 
zichtbare pomp–mid–infrarood probe spectroscopie. Met deze 
techniek kunnen structurele veranderingen in moleculen worden 
waargenomen, zoals de isomerisatie van een chromofoor, 
of veranderende interacties in een waterstofbrug netwerk. 
Bijvoorbeeld, een verandering van de vibrationele frequentie van 
een enkele atoombinding kan worden gedetecteerd als gevolg van 
het verbreken van een waterstofbrug. Het is de ideale techniek 
om biologische systemen zoals eiwitten te bestuderen, en wij 
hebben dit gebruikt om fundamentele biologische processen 
te onderzoeken die uiteindelijk leiden tot biologische activiteit. 
Deze processen bestaan uit protonenoverdracht, isomerisatie, 
waterstofbrug dynamica en ligand dissociatie. In het werk dat voor 
u ligt zijn drie verschillende eiwitten bestudeerd op een ultrasnelle 
tijdschaal (van picoseconden tot nanoseconden), namelijk Green 
Fluorescent Protein (GFP), Photoactive Yellow Protein (PYP), 
en FixL. Tevens worden kwantum chemische berekeningen van 
de chromofoor van PYP gepresenteerd, om een beter begrip te 
verkrijgen van de optredende lichtgeïnduceerde processen.

In hoofdstuk 2 worden de ultrasnelle tijdsopgeloste 
experimenten van GFP, afkomstig van de kwalsoort Aequorea 
victoria, beschreven. Onze resultaten laten onweerlegbaar zien 
dat het proces van protonenoverdracht in GFP niet het algemeen 
erkende model volgt. Het is algemeen bekend dat de kleur van 
het fluorescerende licht dat GFP uitzendt veroorzaakt wordt 
door een lichtgeïnduceerde protonenoverdrachtsreactie in een 
‘protonendraad’, gevormd door de chromofoor, een watermolecuul 
(W22), een serine (S205) en een glutamaat (E222). Vers 
gesynthetiseerd GFP in de grondtoestand bevat een geprotoneerde 
chromofoor (dus elektrisch neutraal), het absorbeert in het nabij 
UV, terwijl bij de vorming van de aangeslagen toestand (ES) de 
fluorescentie naar het groene deel van het spectrum schuift.

Wij hebben de dynamica van GFP’s–ES bestudeerd door 
middel van picoseconde zichtbare pomp–mid–infrarood probe 
spectroscopie, teneinde de dynamica van de protonenoverdracht in 
de protonendraad op te helderen. Modelberekeningen, gebaseerd 
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op beschikbare kristalstructuren, hebben routes voorgesteld die 
ofwel starten bij de chromofoor, ofwel bij het einde van de draad, 
namelijk bij het gedeprotoneerde E222. Onze data laten zien dat er, 
als gevolg van het optisch aanslaan, een snelle (3 ps) protonering 
optreedt van E222, nog voordat de chromofoor deprotoneerd. De 
keten van protonenoverdrachtsreacties start dus bij het einde van 
de draad. De anionische chromofoor verschijnt bi–exponentieel 
met tijdsconstanten van 8 en 165 ps. Onze conclusies worden 
gestaafd door recente elektronische structuur berekeningen van 
andere groepen, die hebben laten zien dat het ‘trekken’ van een 
proton over de draad, geïnitieerd door een protonenoverdracht 
van S205 naar E222, energetisch het meest gunstig is. Structuren, 
lijkend op de protonendraad van GFP, spelen mogelijk een grotere 
rol in de natuur dan alleen maar bij (groen) fluorescerende eiwitten, 
omdat succesvolle routes in het algemeen worden behouden.

Het grootste gedeelte van dit proefschrift is gebaseerd op PYP 
(hoofdstukken 3, 4, 6 en 7). Picoseconde infrarood spectroscopie 
wordt gebruikt om het natuurlijk voorkomende eiwit en de E46Q 
PYP mutant te bestuderen (hoofdstuk 3 en 4). PYP is een eiwit 
dat aangetroffen wordt in de zwemmende bacterie Halorhodospira 
halophila. De bacterie heeft licht nodig om fotosynthese te kunnen 
doen en om te overleven, maar teveel (blauw) licht is schadelijk. 
De bacterie vertoond negatieve phototaxis, wat betekend dat 
het in staat is om de intensiteit van licht waar te nemen en daar 
juist naar toe of vanaf te zwemmen, al naar gelang zijn behoefte. 
PYP wordt verondersteld de mediator te zijn tussen de omgeving 
en een interpreteerbaar signaal voor de bacterie. Het volgt een 
fotocyclus met afzonderlijke, tussenliggende stappen, elk met 
een eigen conformatie en spectrale eigenschappen. De negatief 
geladen chromofoor ligt ingebed in een waterstofbrug netwerk 
van Glu46, Ty42 (beiden waterstofbrugdonoren aan de fenol) en 
Cys69 (waterstofbrugdonor aan de C=O van de chromofoor).

Het uitgevoerde werk in dit proefschrift heeft geleid tot een 
nagenoeg compleet beeld van de ultrasnelle start van de fotocyclus, 
vanaf lichtexcitatie tot 3 ns. Als gevolg van (blauw) licht excitatie 
verplaatst de negatieve lading op de fenolring van de chromofoor 
zich in de richting van de carbonyl. De ladingsverplaatsing 
herschikt de π–conjugatie, en geeft de C=O van de chromofoor hetπ–conjugatie, en geeft de C=O van de chromofoor het–conjugatie, en geeft de C=O van de chromofoor het 
karakter van een enkelvoudige binding (hoofdstuk 3, 4 en 6). De 
herschikking zou de trans naar cis isomerisatie (gekenmerkt door 
het verschijnen en verdwijnen van karakteristieke eigentrillingen, zie 
hoofdstuk 7), die op een picoseconde tijdschaal plaatsvindt, kunnen 
vergemakkelijken. Tegelijkertijd wordt de waterstofbrug tussen de 
C=O van de chromofoor (nu meer C–O) en Cys69 versterkt, wat 
de isomerisatie mogelijk tegenwerkt. De ladingsverschuiving en 
het isomerizatieproces heeft ook zijn weerslag op veranderingen 
in waterstofbrug interacties tussen de fenol en Glu46, maar deze 
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tijdschaal in onze experimenten (3 ns; hoofdstuk 3 en 4). Zodra 
zowel de para–hydroxy–kaneelzuur chromofoor is geïsomeriseerd, 
als de waterstofbrug tussen de carbonyl van de chromofoor 
en de eiwit ruggengraat (oftewel Cys69) is verbroken, dan pas 
wordt de biologisch productieve I0 toestand gevormd (hoofdstuk 
4). De vorming van I1 uit I0 wordt gekenmerkt door een 90–100% 
opbrengst. Vanwege deze opbrengst concluderen wij dat I0 een 
stabiele langlevende grondtoestandsconfiguratie heeft, die in 
structuur relaxeert op een nanoseconde tijdschaal om I1 te vormen 
(hoofdstuk 3). Echter, als de waterstofbrug tussen Cys69 en de 
C=O van de chromofoor niet verbroken wordt, wordt er een cis 
grondtoestands–tussenvorm gevormd in een paar picoseconden 
(hoofdstuk 4). De verbreking van de waterstofbrug is dus een 
proces dat onafhankelijk is van het isomerisatie mechanisme. Een 
biologisch productieve toestand wordt alleen gevormd in slechts 
ongeveer 30% van de fotocycluspogingen, terwijl ongeveer 60% de 
grondtoestands–tussenvorm vormt (de rest valt direct terug naar 
de grondtoestand vanuit ES). De mislukte fotocyclus–pogingen 
vormen dan opnieuw de grondtoestand, en kunnen het nog een 
keer proberen.

De combinatie van ladingsverschuiving en isomerisatie als 
gevolg van lichtabsorptie lijkt een veelvoorkomend thema te zijn 
bij fotosensoren. Het eiwit blijkt een actieve rol te spelen door het 
combineren van die twee, en dus stuurt het de fotocyclus aan; 
het stabiliseert de negatieve lading op de fenolzuurstof in de 
grondtoestand door een uitgebreid waterstofbrug netwerk, en het 
stabiliseert de chromofoor conformatie in de grondtoestand door 
de carbonyl van de chromofoor vast te houden. Een gedetailleerd 
begrip van de chemische kinetiek van een eiwit (samen met 
een chemische basis voor haar efficientie) is belangrijk voor het 
begrijpen van eiwit functie in het algemeen, en leidt tot een beter 
begrip van de stofwisseling in de mens.

In hoofdstuk 5 wordt het heem–groep bindende eiwit FixL 
bestudeerd. Wij hebben BjFixL onderzocht, de zuurstof sensor 
van de Bradyrhizobium japonicum bacterie. De heem heeft een 
centraal gelegen ijzeratoom waar een diatomisch molecuul (de 
ligand) kan worden vastgebonden, en lijkt dus op myoglobine en 
hemoglobine, de zuurstofdragers voor de cellen van het menselijk 
lichaam. BjFixL bestaat uit twee afzonderlijke domeinen; een 
heem–PAS domein, en een signaalafgevend kinase domein. Bij 
het binden van zuurstof vinden er vormveranderingen plaats in het 
heem–domein, welke op hun beurt een biologisch signaal vormen 
voor het kinase domein. De lichtdissociatie eigenschappen 
van het heem–bindende eiwit BjFixLH worden bestudeerd met 
picoseconde zichtbare pomp–mid–infrarode probe spectroscopie. 
Het diatoom CO wordt gebruikt als ligand, en zijn verbinding 
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met de heem wordt verbroken als gevolg van lichtexcitatie. De 
infrarode frequentie van het CO molecuul is erg gevoelig voor 
interacties met het omliggende eiwit, en funktioneerd daardoor 
als een sonde voor de dynamica van de chromofoor–bindende 
eiwitholte.  De infrarood verschilspectra wijzen erop dat het 
ontsnappen van het losgeschoten CO naar de oplossing vooraf 
gegaan wordt door het tijdelijk dokken van de CO binnen het eiwit, 
op een manier die vergelijkbaar is met de globines. Er lijken twee 
oriëntaties van de CO deel te nemen in dit dokkingsproces. Op 
een picoseconde tijdschaal vindt er een herschikking van het 
eiwit plaats, wat waarschijnlijk rotationele vrijheid van het CO 
molecuul heeft beperkt. In een nanoseconde vindt een verdere 
relaxatie van het eiwit plaats, wat ervoor zorgt dat oftewel het CO 
molecuul naar een nieuwe dokplaats migreerd, de rotationele 
orientatie heeft veranderd, of de configuratie van de dokplaats. 
Door de overeenkomsten met de globines enerzijds, maar met 
een compleet andere opgevouwen structuur anderzijds, zou het 
zo kunnen zijn dat het beschreven mechanisme een wijdverbreid 
motief is in heem–gebonden–eiwitten.

De resultaten bediscussieerd in dit proefschrift hebben onze 
kennis van GFP, PYP en FixL vergroot. Deze eiwitten worden 
door de natuur gebruikt om signalen waar te nemen van een 
veranderende leefomgeving, en deze uiteindelijk om te zetten 
in interpreteerbare signalen voor de cel of bacterie. Signaal 
transductie in de bestudeerde eiwitten wordt geïnitieerd door 
algemeen in de natuur voorkomende ultrasnelle mechanismen, 
zoals protonenoverdracht, isomerisatie, veranderingen in 
waterstofbruggen en ligand dissociatie. Begrijpen hoe eiwitten 
functioneren is belangrijk, omdat het gerelateerd is aan gezondheid 
en ziekte, en het potentie implicaties heeft voor de ontwikkeling 
van verbeterde medicijnen.
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