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Samenvatting
Door biologische processen direct te visualiseren op het niveau van individuele cellen
tot enkele eiwitten, kunnen vele fundamentele biologische vragen worden beantwoord.
Fluorescentie microscopie is de meest gebruikte tool voor dit doel, omdat het unieke vo-
ordelen heeft. De techniek is minimaal verstorend waardoor de studie van levende cellen
en eiwitten in hun oorspronkelijke biologische context mogelijk is. State-of-the-art fluo-
rescerende labels leveren een hoge specificiteit en bereiken het ultieme contrast. Enkele
fluorescerende emitters kunnen worden afgebeeld met hoge signaal / ruis-verhoudingen.
Door ensemble-middeling te omzeilen, kan onderliggende heterogeniteit in moleculen
worden opgelost en kunnen dynamische gebeurtenissen worden waargenomen zonder
dat synchronisatie nodig is.

Deze unieke set eigenschappen maakt fluorescentiemicroscopie het instrument bij
uitstek voor veel biologische vragen en het is een echt werkpaardtechniek geworden.
Het heeft toepassing gevonden in de studie van levende eukaryotische cellen en bac-
teriën en hun interacties met elkaar en hun omgeving. Op subcellulair niveau worden
verschillende celorganellen afgebeeld in ongekend detail. In de moleculaire biologie biedt
fluorescentiemicroscopie inzicht in de mechanismen van eiwitsynthese en eiwit vouwen,
DNA-replicatie en transcriptie en heeft het mogelijk gemaakt om afzonderlijke eiwitten
in individuele bacteriële cellen te volgen. Het doel van dit proefschrift is om enkele van
de huidige beperkingen in fluorescentiemicroscopie aan te pakken. In het bijzonder ligt
de nadruk op de ontwikkeling van nieuwe fluorescerende probe die worden gebruikt om
beelden te verkrijgen, en de ontwikkeling van software voor de analyse ervan.

In Hoofdstuk 2 karakteriseren we de prestaties van ’zelfherstellende’ kleurstof-
fen in optische superresolutietechnieken. Fluorescerende moleculen werden gekoppeld
aan een chemische groep die hen ’zelfherstellende’ eigenschappen bezorgt. Door dit
mechanisme zijn de moleculen beter bestand tegen blootstelling aan licht, waardoor
ze langer kunnen worden waargenomen voordat ze voordat ze onomkeerbaar worden
beschadigd. Superresolutietechnieken, die de resolutiegrens omzeilen opgelegd door
het golfkarakter van licht, zijn vooral veeleisend met betrekking tot de gebruikte flu-
orescerende kleurstoffen. We hebben zelfherstellende kleurstoffen gekarakteriseerd in
zowel de doelgericht-uitgelezen superresolutietechniek gestimuleerde emissie-depletie
(STED) als de stochastische techniek stochastische optische reconstructiemicroscopie
(STORM). In STED ontdekten we dat onze fluorescerende derivaten niet alleen de
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verzameling van meer afbeeldingen in hetzelfde gebied toelaten, maar we laten ook zien
dat we fluorescentie-emissie van een enkele fluorofoor in de tijd kunnen waarnemen.

In Hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de details van het mechanisme van zelfher-
stellende kleurstoffen. Wanneer ze het proces van fluorescentie ondergaan, bezoeken de
kleurstoffen tijdelijk een reactieve toestand die de ’triplettoestand’ wordt genoemd. De
fotobeschermende chemische groep kan de fluorescerende kleurstof terugbrengen naar
de grondtoestand via een proces dat ’intramoleculair triplettoestand uitdoven’ wordt
genoemd. We hebben de kinetiek en de resulterende fotostabiliteit van zelfherstellende
kleurstoffen bestudeerd in aanwezigheid van andere triplet-reactieve reagentia in oploss-
ing. Eerst werd de levensduur tot fotobleken gemeten in de aanwezigheid van fotosta-
biliserende middelen in de gebruikte bufferoplossing. Tot onze verbazing was de verkre-
gen fotostabiliteit, toen we de zelfherstellende kleurstoffen combineerden met oploss-
ingsgebaseerde genezing, beperkt tot het zelfherstellende resultaat, ondanks het feit dat
er meer paden aanwezig waren om de triplettoestant uit te doven. Daarom veronder-
stelden we de aanwezigheid van paden in het intramoleculaire zelfgenezingsmechanisme
die tot fotobleking leiden. Ten tweede vonden we dat veelgebruikte fotoschakelaars voor
STORM-type superresolutiemicroscopie zeer reactief zijn ten opzichte van de triplet-
toestand van de fluorofoor. Het gebruik van zelfherstellende kleurstoffen vermindert de
werkzaamheid en aan de andere kant van dezelfde medaille kan de aanwezigheid van
deze fotoschakelaars leiden tot ogenschijnlijk fotobleken.

In hoofdstuk 4 beschrijven we een softwarepakket genaamd ’ColiCoords’, ontwikkeld
om fluorescentie-microscopie data van staafvormige bacteriële cellen te analyseren. Door
de ontwikkeling van volledig geautomatiseerde microscopen zijn de gegenereerde data
enorm toegenomen, waardoor de bottleneck steeds meer wordt verplaatst naar de data-
analyse. Om dit aan te pakken hebben we een nieuw analysepakket gemaakt, dat vrij
beschikbaar en goed gedocumenteerd is, waardoor het eenvoudig is om de code te
gebruiken of te wijzigen. De analysepijpleiding en bijbehorende gegevens kunnen een-
voudig worden gedeeld met andere onderzoekers, waardoor open en reproduceerbare
wetenschap wordt bevorderd. De belangrijkste functie van ColiCoords is de transfor-
matie van cartesiaanse coördinaten naar cellulaire coördinaten. Door deze transformatie
kunnen veel cellen van verschillende vormen worden uitgelijnd en gecombineerd, waar-
door het onderscheidend vermogen van de dataset wordt vergroot. Bovendien beschikt
ColiCoords over projecties van elk gegevenstype langs de longitudinale, radiale of hoekige
as.

In Hoofdstuk 5 worden nieuwe probes beschreven voor de selectieve beeldvorming

Chapter 7: Samenvatting | 151



van gramnegatieve bacteriële infecties. Multiresistente bacteriën vormen een wereld-
wijde gezondheidscrisis. Snelle en accurate diagnose van infecties kan de behandeling
effectiever maken en het risico van verdere ontwikkeling van antimicrobiële resistentie
verminderen. In dit hoofdstuk presenteren we nieuwe fluorescerende sondes die selectief
gramnegatieve bacteriën kleuren, waardoor optische beeldvorming van bacteriële infec-
ties mogelijk is. Optische beeldvorming is een veelbelovende techniek voor diagnostische
doeleinden, omdat het niet-invasief is en real-time detectie van infecties mogelijk maakt.
Met behulp van muismodellen laten we zien dat de sonde selectief op E. coli gericht
is tegenover S. aureus wanneer deze intraveneus wordt geïnjecteerd. Verder laten we
zien dat de sondes krachtige photodynamische therapie (PDT) middelen zijn. PDT kan
worden gebruikt om infecties lokaal te behandelen zonder antimicrobiële resistentie te
veroorzaken.
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