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Licht als energie efficiente, milieuvriendelijke, hoog resolutie en ultrasnelle 

krachtbron is een van de meest gebruikte drijvende krachten geworden voor 

geavanceerde functionele materialen en revolutionaire biomedische en 

levenswetenschappen. Het onderzoek aan vele fundamentele processen in de 

levenswettenschappen vertrouwt op de snelle, gevoelige, betrouwbare en 

reproduceerbare detectie van het samenspel van biomoleculen met elkaar en met 

verschillende ionische of moleculaire entiteiten. 

In de laatste decennia heeft fluorescentie gebaseerde detectie van enkele 

biomoleculen in oplossing en op kamertempertuur de deuren geopen om deze 

biologische mechanismen te begrijpen. Voor deze techniek bieden fluorescente 

verbindingen gebaseerd op synthetische kleine moleculen erg aantrekkelijke en 

veelzijdige instumenten die recent veel aandacht hebben gekregen in de 

wetenschappelijke gemeenschap. Door de diversiteit aan fluorophoren kan er een 

specifieke kleurstof gekozen worden voor elke onderzoeksthema, bijvoorbeeld bij 

het traceren van biologische processen of chemische reacties. De 

waarneemingsperiode can worden verlengd door de fotostabiliteit te verbeteren, 

om langer levende en helderdere fluorophoren mogelijk te maken. In verschillende 

studies wordt ook oplossing gebaseerde regeneratie en zelfregeneratie toegepast. 

Het voordeel van zelfregeneratie is de hoge lokale concentratie van de 

fotostabilizator ten behoeve van collisie de chromophore. Blanchard en collegas 

gebruikten de fluorophore zelf asl link tussen het (bio)moleclaire doel en de 

fotostabilizator, wat de zelfregeneratie beperkt tot bis-reactieve kleurstoffen. Deze 

zijn echter zeer beperkt commercieel verkrijgbaar en enkel voor een select aantal 

klassen van organische flourophoren. Als resltaat is verbeterde fotostabiliteit met 

fotostabilizator-kleurstof conjugaten alleen beschikbaar met een klein aantal 

fluorescente kleurstoffen. Onderzoek is nodig om uit te vinden of verbetering van de 

stabiliteit mogelijk is over het gehele zichtbare spectrum en bij chemische 

gedefinieerde fluorophoren. Daarom introduceren we in hoofdstuk 2 een simpele 

en algemene strategie die gebuikt maakt van onnatuurlijke aminozuren (UAAs) als 

basis voor het maken van een covalente verbinding tussen organische fluorophoren 

en een fotostabilizator op een arbitrair biomoleculair doel, gebruik makende van 

enkel NHS- of click-chemie. Met deze methode kunnen chemisch gedefinieerde 

fluorophoren die eerder niet bestudeerd konden worden worden verbeterd door 

intramoleculaire fotostabilisatie als zelfregenererende fluophoren. Om de 

verbeterde prestatie van de fotostabilizator-kleurstof conjugaten te quantificeren 

hebben we enkel moleculaire confocale microscopie en TIRF microscopie uit 

gevoerd om verschillende parameters met hoge precisie te bepalen. Deze methode 

geeft extra beschikbare informatie en een betere signaal-tot-ruis verhouding in 
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fluorescente imaging, wat het meer robuust volgen van het process over langere 

periodes moglijk maakt.  

Fluorescente kleine moleculen zijn sterke instrumenten om biologische 

gebeurtenissen in levende cellen en organismen te visualiseren. Het doel van 

hoofdstuk 3 is om het gedrag van specifieke biomoleculen in levende systemen 

waar te nemen door gebruik van deze fotogestabiliseerde kleurstoffen als label. We 

laten de potentiele toepassing zien van deze zelfregenererende fluorphoren in 

biologisch onderzoek. Rhodamine kleurstoffen (RhodamineB en KK114) worden 

gebuikt als voorbeel vanwege hun gewenste fotochemische eigenschappen, 

gebruikersgemak en kosten efficiente toegankelijkheid. Het onnatuurlijke 

aminozuur P-nitrophenylalanine (NPA) wordt gebruikt als fotostabilizator en om 

Rhodamine-achtige fluorophoren in een enkele stap covalent te binden aan 

biomoleculaire doelen, i.e., DNA, antilichamen en eiwitten. Beide RhodamineB en 

KK114 fotostabilisator derivaten laten een aanzienlijke toename in fotostabiliteit en 

helderheid zien, evenals een reductie van de triplet-gebaseerde fluctuaties in 

vergelijking tot niet gestabiliseerde fluorphore. Dit zijn belangrijke parameters voor 

toepassing in enkel moleculaire fluorescentie microscopie. We laten state-of-the-art 

toepassingen zien van fotostabilisator-kleurstof conjugaten in enkel-molecuul 

Förster resonance energy transfer (smFRET) en super-resolutie gestimuleerde 

emmisie depletie (STED) microscopie. Door gebruik te maken van smFRET en 

alternerend laser excitatie (ALEX) spectroscopie werden de conformatie 

veranderingen in eiwitten gemonitord. Onze resultaten laten zien dat NPA-

RhodamineB gebruikt can worden bij aanzienlijk hogere excitatie intensiteiten in 

vergelijking tot RhodamineB omdat de triplet-toestand geminimaliseerd werd, wat 

snellere en betere data acquisitie toestaat. Door antilichamen te voorzien van een 

KK114-fotostabilizator conjugaat om de kernporien te visualiseren met behulp van 

STED microscopie, hebben we laten zien dat intramoleculaire fotostabilizatie ook 

gebruikt kan worden voor immunofluorescentie met een aanzienlijk hoger aantal 

STED beelden. Deze intramoleculaire fotogestabilizeerde flourophoren verbeteren 

de fotofysische parameters en vertonen excellente prestaties in STED microscopie. 

De behaalde resultaten maken STED imaging met hoge ruimtelijke- en tijds-

resolutie mogelijk. Zodoende zijn wij overtuigd dat de gepresenteerde strategie een 

breder gebruik van intramoleculaire fotostabilisatie zal stimuleren en dat deze de 

nieuwe standaard voor fotostabilisatie zal worden. 

Naast de visualisatie van biologische gebeurtenissen in levende cellen en 

organismen met fluorscente kleurstoffen, krijgen ook kleine moleculen 

gefunctuonaliseerd met chromoforen die gebruikt worden als biomateriaal meer 

aandacht. Na de ontdekking van de eerste antibiotica is eerstelijns therapie en 
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wijdverspreid gebruik gecompromiteerde door de opkomst van antibiotica 

resistente bacterien, wat een ontwikkelend medisch probleem is. Om deze 

problemen te verhelpen wordt onder andere het gebruik van fotopharmacologie als 

nieuwe benadering onderzocht. Hierbij wordt de activiteit van het medicament 

gecontroleerd door middel van een synthetische fotoschakelbare bioactieve 

component. Controle van de medische activiteit met licht als externe niet-invasieve 

regulatoir element biedt de mogelijkheid om de farmacologische selectiviteit te 

verbetern met hoge ruimtelijke- en tijds-precisie. Hierdoor wordt een zeer locale 

behandeling met accurate dosering mogelijk. In hoofdstuk 4 hebben we 

fotoschakelbare aminoglycosiden ontwikkeld, genoemd een “Opto-Drug”, welke 

resistent is tegen aminoglycoside veranderende enzymen en tegelijkertijd 

selectieve antbiotische activiteit laat zien bij bestraling met zichtbaar licht. Hiertoe 

zijn azobenzenen als foto-reactieve moleculaire schakelaar covalent verbonden aan 

paromomycin. Deze fotoschakelbare neomycine laten antibacteriele activiteit zien 

vergelijkbare aan ongemodificeerde paromomycin tegen clinische stammen van E. 

Coli en een verbeterde activiteit tegen recombinant E. Coli voorzien van APH(3’)Ia, 

APH(3’)IIIa and Aac(3)lll resistentie. Verder laten cis-isomeren een hogere 

antibacteriele werking zien in vergelijking tot trans-isomeren tegen recombinant E. 

Coli met alle drie enzymen. Deze biologische evaluaties laten duidelijk de potentie 

zien om eenvoudig antbiotische componenten te realiseren die fotoschakelbaar zijn 

en bacteriele resistentie kunnen overwinnen. Tegelijkertijd, en gezien de 

dimerische aminoglycoside conjugaten verbonden door ortho-tetragefluoreneerde 

azobenzenen omgeschakeld kunnen worden met zichtbaar licht, opent dit de deur 

naar ontwikkeling van in-situ controle over antbacteriale activiteit van antibiotica. 

Een van de belangrijkste doelen in chemische en synthetische biologie is controle 

over de expriessie van een gedefinieerde set van genen door externe stimuli. Deze 

systemen staan toe de productie van bepaalde eiwitten aan en uit te zetten, 

waardoor de cellulaire functies van buitenaf gecontrolleerd kunnen worden. 

Verschillende interacties tussen RNAs en kleine organische moleculen in levende 

cellen spelen een cruciale rol in de regulering van biologische functies. In hoofdstuk 

5 ontwikkelen we een artificieel fotoschakelbaar systeem gebaseerd op genetisch 

gecodeerd aptamerisch RNA, welke reageerd op cell doorlaatbare kleine moleculen 

die isomerizeren bij bestraling. Een eenvoudige methode voor de bereiding van 

fotoschakelbare aminoglycoside dimeren, die omgeschakeld kunnen worden door 

licht, is gepresenteerd in hoofdstuk 4. Met deze nieuwe type modificatie zijn in 

hoofdstuk 5 functionele liganden gemaakt waarbij de conformatie reversibel 

omgeschakeld kan worden door zichtbaar licht. Van een uitvoerig 

gekarakteriseerde RNA aptameer werd gevonden dat deze kan onderscheiden 
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tussen de twee isomere vormen. De beste kandidaat toonde een 100 maal beter 

onderscheidingsvermogen en micromolaire bindingsconstante. Tegenwoordig zijn 

er maar weinig aptameren die onderscheidt kunnen maken tussen twee isomere 

vormen en het ultime doel van fotocontrole over gen expressie op RNA niveau is nog 

niet behaald. Gezien de hier getoonde binding omgeschakeld kan worden onder 

invloed van zichbaar licht, kan ook de eiwit productie beinvloed worden. Dit is een 

eerste stap richting de assemblage van een licht gereguleerde controle op RNA 

niveau, om zo de expressie van verschillende genen in een systeem-onafhankelijke 

manier te kunnen beinvloeden. Deze mogelijkheid opent interessante perspectieven 

om gen expressie dynamica te bestuderen en biotechnologische procedures voor 

fotocontrole te ontwikkelen.  
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