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Summary

Single molecule fluorescence spectroscopy and super-resolution microscopy have revolutionized
our understanding of phenomena that were otherwise hidden by ensemble averaging. The re-
quired photophysical properties are, however, very stringent and the merit of applications is
limited by the availability of suitable fluorophores with a high brightness, photostability and even
the ability to photoswitch. Commonly used fluorescent probes are synthetic organic fluorophores
due to their balanced photophysical properties, small size and (commercial) availability with
various biochemical linking groups. However, additionally these fluorophores suffer, as most lu-
minescent materials, from transient excursions to dark states, which limits signal stability and
overall observation time.

Currently, the photophysical properties of fluorophores are improved by the addition of small
molecules that interact with the fluorophores in diffusion-based reactions, either quenching the
fluorophores triplet-states or scavenging reactive oxygen species. To this end micro- to millimo-
lar concentrations of these photostabilizers are required, conditions that are incompatible with
(living) biological systems due to toxicity or alteration of the biological structure (Chapter 1).
In this thesis a different approach is described to control the photophysical properties of single
fluorophores via an intramolecular mechanism. Photostabilizers are either positioned in close
proximity to the attachment side of the fluorophore or covalently linked to the fluorophore on
the (bio)molecular target.

In Chapter 2 the mechanism of intramolecular photostabilization is compared to intermolecu-
lar photostabilization via the use of solution additives. When using the Cyanine Cy5 linked to the
terminal end of dsDNA, with a photostabilizer linked in close proximity, the Cy5-triplet state is
quenched resulting in a stable emission pattern without solution additives. It was observed that
the efficiency of triplet state quenching is similar to that of diffusion-based triplet-state quenchers
such as Trolox, COT and ROXS. The gain in photostability remains, however, lower when com-
pared to diffusion-based methods. Further, it was observed that the addition of MEA to the
photostabilizer-dye conjugates results in single-molecule photoswitching, suggesting the potential
applicability of the conjugate in stochastic optical reconstruction microscopy (STORM).

To become competitive with diffusion-based photostabilization a new photostabilizer molecule
for intramolecular photostabilization was designed and sythesized. Chapter 3 describes the in-
tramolecular reducing oxidizing system (iROXS) which was tested for inter- and intramolecular
photostabilization. It was observed that when iROXS is used as a solution additive, the gain in
photostabilization obtained was similar to that of (solution) ROXS. Moreover, it became clear
that intramolecular photostabilization with iROXS is competitive with (solution) ROXS. A more
detailed analysis of the building blocks of iROXS shows that the oxidizing part, an aromatic nitro
group, dominates the intramolecular photostabilization process.

Subsequently, in Chapter 4, a new strategy was developed to improve the photophysics of
different classes of (commercially) available organic fluorophores. To this end, unnatural amino
acids (UUAs) were used as a scaffold to combine and link different photostabilizers to different
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classes of organic fluorophores for intramolecular photostabilization on a biomolecular target.
These photostabilizer-dye conjugates, or ”self-healing" fluorophores, were obtained using only
NHS- or click chemistry. Furthermore, the photostabilzer-dye constructs were used to label
biomolecules, i.e. DNA, proteins and antibodies, and used in single single-molecule microscopy
and single molecule Förster resonance energy transfer (smFRET). With this approach various
classes or organic fluorophores were for the first time tested for intramolecular photostabilization
and significant increases in photostability and suppression of triplet-based blinking compared
to their non-stabilized parent fluorophores was observed. Additionally, the photostabilizer-dye
conjugates required no solution-additives for reliable results.

In recent years, pioneering developments in super-resolution microscope have been made
allowing the visualization of biological structures with nanometre resolution, that is beyond
the physical diffraction limit. Given the importance of photostability and brightness in such
techniques, Chapter 5 describes the use of photostabilizer-dye constructs in STED microscopy
in order to improve spatial and temporal resolution. When using a photostabilizer-ATTO647N
derivative labeled oligonucleotide an increase in spatial resolution was observed compared to the
non-stabilized ATTO647N fluorophore. Furthermore, it was shown that for antibody labeling and
STED imaging of nuclear pore complexes with KK114-photostabilizer derivatives an increase in
the number of possible acquired subsequent STED images is possible.

In Chapter 6 combined single molecule fluorescence microscopy experiments and molecular
dynamic simulations were used to understand the relationship between the chemical structure of
the photostabilizer as well as possible interactions between the fluorophore and photostabilizer
to further improve the photophysical properteis of dyes. It was found that the chemical structure
and its associated changes in the physical properties play only a minor role when looking at the
gain for intramolecular photostabilization. Furthermore, molecular dynamics simulations show
that interactions between the fluorophore and the photostabilizer are important parameters. The
simulations suggest that a high collision rate in combination with short interaction times between
the photostabilizer and fluorophore are desirable. Hence, interactions on longer time scales
between the fluorophore and photostabilizer do not facilitate photostabilization. From Chapter 6
it is suggested that to increase the gain in photostabilization of the developed photostabilizer-dye
constructs in Chapter 4, a longer linker between the fluorophore and photostabilizer should be
tested.

The thesis concludes with a discussion about ongoing and future perspectives of intramolec-
ular photostabilization. When applying a tandem of two identical photostabilizers on dsDNA
for intramolecular photostabliization the gain is not additive. On the contrary, the photosta-
bilization is equal to the gain in photostabilization to that of a single covalently bound pho-
tostabilizer. Preliminary results show that even when solution-based photostabilizers are added
to photostabilizer-dye conjugates, with an oxidizing photostabillizer, no additive gain in photo-
stabilization is observed, that is, the photostabilization increase will not surpass that of when
having only the photostabilizer-dye conjugate. These observations have interesting implications
for the photophysical properties of fluorophores on various biomolecules. Consequently, the effect
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of different covalently linked aromatic amino-acids, Tyrosine and Phenylalanine, to organic fluo-
rophores was studied when Trolox was added to the imaging buffer. It was observed that with the
varying oxidation potentials of these linked aromatic amino-acid the gain in photostabilization
was not affected.

Finally, it was described how to improve the photophysical properties of fluorescent proteins.
Preliminary results show that when azobenzene moieties are linked via surface exposed cysteine
residues to GFP, in close proximity to the chromophore, an increase in photostability and total
number of photons was observed.

Samenvatting

Enkel molecuul fluorescentie spectroscopie en super-resolutie microscopie hebben een revolutie
teweeggebracht in ons inzicht in verschijnselen die anders door ensemble middeling verborgen
zouden blijven. De benodigde foto-fysische eigenschappen moeten echter voldoen aan strikte
eisen en het toepassen ervan blijft uit door het achterblijven van geschikte fluorophore met een
hoge helderheid, fotostabiliteit en de mogelijkheid om te schakelen tussen toestanden onder in-
vloed van licht. Veel gebruikte fluorescente labels zijn synthetische organische fluorophoren als
gevolg van hun uitgebelanceerde foto-fysische eigenschappen, geringe omvang en (commerciele)
beschikbaarheid met verschillende biochemische verbindingsgroepen. Echter, deze fluorophoren
ondergaan, zoals de meeste luminescente materialen, kortstondige transities naar donkere toes-
tanden waardoor de signaal stabiliteit beperkt is evenals de uiteindelijke observatietijd.

Tot op heden worden de foto-fysische eigenschappen van fluorophoren grotendeels verbeterd
door het toevoegen van kleine moleculen die een interactie hebben met de fluorophoren in
diffusie-gebaseerde reacties waarbij, ofwel de triplet-toestanden onderdrukt worden of de reactieve
zuurstof afgeleide geneutraliseerd worden. Daartoe moeten micro- tot millimolar concentraties
van deze fotostabilizatoren toegevoegd worden. Dit zijn echter omstandigheden die (levende)
biologische systemen niet aan kunnen als gevolg van toxiciteit of beïnvloeding en verandering van
de biologische structuren. In dit proefschrift wordt een vernieuwende methode beschreven om
de foto-fysische eigenschappen van individuele fluorophoren door middel van intra-moleculaire
interacties te beïnvloeden en te controleren. fotostabilizatoren worden enerzijds dichtbij de
bevestigingsplaats van de fluorophoren op het biomolecuul, dan wel covalent gebonden aan de
fluorophoren, alvorens deze te binden aan het biomolecuul.

In hoofdstuk 2 wordt het onderliggende mechanisme van intra-moleculaire fotostabilisatie
vergeleken met inter-moleculaire fotostabilisatie wat gebruikt maakt van additieven in de oploss-
ing. Wanneer de Cyanine Cy5 is gebonden aan dsDNA en een fotostabilizator dichtbij de beves-
tigingsplaats van de fluorophore is bevestigd, blijkt dat de triplet-toestand onderdrukt wordt
wat resulteert in een niet knipperend maar stabiel emissie patroon. Dit werd bereikt zonder het
gebruik van additieven in de oplossing. Er werd waargenomen dat de effectiviteit van het on-
derdrukken van de triplet-toestanden overeenkomsten vertoond met dat van diffusie-gebaseerde
fotostabilizatoren zoals Trolox, COT en ROXS. De toename in fotostabiliteit blijft, echter, minder
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dan wanneer er diffusie-gebaseerde fotostabilizerende additieven worden gebruikt. Verder werd
er waargenomen dat wanneer een mengsel van MEA wordt toegevoegd, de individuele moleculen
kunnen worden geschakeld tussen een donkere en fluorescente toestand, wat suggereert dat deze
conjugaten kunnen worden toegepast in optische reconstructie microscopie (STORM).

Om te kunnen concurreren met diffusie-gebaseerde fotostabilisatie is een nieuwe fotostabiliza-
tor ontworpen en gesynthetiseerd. Hoofdstuk 3 beschrijft het intra-moleculaire reductie oxidatie
systeem (iROXS) wat werd getest voor gebruik in inter- en intra-moleculaire fotostabilisatie. Hier
werd gevonden dat wanneer iROXS wordt gebruikt als additief voor inter-moleculaire fotostabil-
isatie, de toename in fotostabilisatie vergelijkbaar is met dat van (in oplossing) ROXS. Bovendien,
intra-moleculaire fotostabilisatie met iROXS kan concurreren met (in oplossing) ROXS. Een meer
gedetailleerde analyse van de verschillende componenten van iROXS laat zien dat het oxiderende
gedeelte, een aromatische nitro groep, het fotostabilisatie proces domineert.

Vervolgens is, in hoofdstuk 4, een nieuwe strategie ontwikkeld om van verschillende klassen
van (commercieel) verkrijgbare organische fluorophoren de foto-fysische eigenschappen te ver-
beteren. Daartoe zijn onnatuurlijke aminozuren gebruikt om verschillende klassen van organische
fluorophoren te kunnen binden aan verschillende fotostabilizatoren voor intra-moleculaire foto-
stabilisatie: ookwel ”self-healing" fluorophoren. Deze fotostabilizator-fluorophore conjugaten
werden verkregen door het toepassen van alleen NHS- of klik-chemie. Vervolgens werden deze
gebruikt voor het labelen van biomoleculen, zoals DNA, eiwitten en antilichamen, en gebruikt
voor enkel-molecuul microscopie en enkel-molecuul Förster resonance energy transfer (smFRET).
Met deze methode werd voor de eerste keer aangetoond dat meerdere klassen van synthetisch
organische fluorophoren kunnen worden gebruikt voor intramolecular fotostabilisatie met signif-
icante toenames in de fotostabiliteit en onderdrukking van de triplet-gebaseerde fluctuaties in
het signaal, wanneer deze wordt vergeleken met de niet gestabiliseerde afgeleiden van deze fluo-
rophoren. Verder lieten de fotostabilizator-fluorophore conjugaten zien dat het niet langer nodig
is additieven te gebruiken om betrouwbare resultaten te krijgen.

In de laatste jaren zijn er baanbrekende ontwikkelingen gemaakt in super-resolutie technieken
waardoor biologische structuren nu met nauwkeurigheid van een paar nanometer bekeken kunnen
worden, een resolutie die onder de fysische diffractie limiet zit. Gegeven dat fotostabiliteit en
helderheid belangrijke parameters zijn bij dit soort technieken, beschrijft hoofdstuk 5 het gebruik
van fotostabilizator-fluorophore conjugaten in STED microscopie om de ruimtelijke- en tijds-
resolutie te verbeteren. Er werd een toenamen in de ruimtelijk resolutie waargenomen wanneer
een fotostabilizator-ATTO647N afgeleide, gebonden aan een oligonucleotide, werd vergeleken on-
der STED condities met zijn niet gestabiliseerde afgeleide. Verder werd er gevonden dat ook voor
antilichaam labeling en STED microscopie van kernporiecomplexen met KK114-fotostabilizator
conjugaten, een toename in het aantal te verkrijgen STED afbeeldingen mogelijk is.

In hoofdstuk 6 worden enkel molecuul fluorescente microscopie experimenten gecombineerd
met moleculaire dynamische simulaties om te relatie tussen de chemische structuur van de fo-
tostabilisator en de interacties tussen de fotostabilizator en fluorophore te begrijpen om verdere
verbeteringen in de foto-fysische eigenschappen te realiseren. Er werd gevonden dat de che-
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mische structuur en de daarbij horende veranderende fysische eigenschappen maar een kleine rol
spelen wanneer er wordt gekeken naar de toename in fotostabiliteit door de intra-moleculaire
fotostabilisatie. Verder suggereren de moleculaire dynamische simulaties dat de interactie tussen
de stabilisator en de fluorophore een belangrijke parameter is voor een efficiënte fotostabilisatie.
De simulaties laten zien dat een hoge interactie frequentie gecombineerd met een interactie op
korte tijdschalen nodig zijn, dit betekent dat interacties op lange tijdschalen dus niet zorgen voor
toename in fotostabiliteit. Hoofdstuk 6 suggereert dat een verdere toename in fotostabiliteit kan
worden bereikt door de afstand tussen de fotostabilizator en fluorophore te vergroten.

Het proefschrift eindigt met een discussie over de lopende en toekomstige perspectieven met
betrekking tot intra-moleculaire fotostabilizatie. Wanneer een tandem van identieke fotostabi-
lizatoren op dsDNA voor intra-moleculaire fotostabilisatie wordt gebruikt is de toename in foto-
stabiliteit niet gelijk aan de som van de twee. Integendeel, de toename in fotostabilizatie is niet
groter dan dat van een enkel covalent gebonden fotostabilizator. Preliminaire data laat zien dat
zelfs wanneer fotostabilizatoren als additieven worden toegevoegd de toename in fotostabiliteit
niet groter is dan dat van de fotostabilizator-fluorophore conjugaten die een oxiderende foto-
stabilizator bevatten. Deze waarnemingen hebben belangrijke implicaties voor de foto-fysische
eigenschappen van fluorophoren gebonden aan verschillende biomoleculen. Als gevolg hiervan,
is effect van verschillende covalent gebonden aromatische aminozuren, hier Phenylalanine en
Tyrosine, aan fluorophoren getest wanneer Trolox werd toegevoegd aan de oplossing. Het toen-
emende oxidatie potentiaal van deze fluorophoren had geen significant effect op de toename in
fotostabiliteit na het toevoegen van Trolox.

Tot slot wordt beschreven hoe de foto-fysische eigenschappen van fluorescente eiwitten kan
worden verbeterd. Preliminaire resultaten laten zien dat wanneer een azobenzeen groep wordt
gebonden aan cysteine residuen aan het oppervlak van het eiwit, dichtbij de chromophore, een
toename in fotostabiliteit en aantal fotonen wordt bereikt.
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