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S a rn  enva t t i ng

Hemocyanines zijn zuurstoftransporterende eiwitten in geleedpotigen en weekdieren.

ln dit proefschrift wordt het onderzoek naan de structuur van hemocyanine van

schaaldieren, een onderafdeling van de geieedpotigen, beschneven. Binnen het kader

van dit onderzoek is met name het hemocyanine van de Californische langoest,

Panulirus interruptus, uitgebreid bestudeerd. Dit hemocyanine komt voor in de vorm

van hexameren, die opgebouwd zijn uit zes eiwitketens van zo'n 660 amÍnozunen

lang. Er zijn vier verschillende ketens. Drie van die vier zijn vrijwel identiek, terwijl

de vierde sterk afwijkt. Het onderzoek naar de aminozuurvolgorde van de drie sterk

gelijkende ketens is eerder gepubliceerd. In hoofdstuk twee van dit proefschrift

wordt het bepalen van de aminozuurvolgorde van de afwijkende viende keten, subeen-

heid c, beschreven. Subeenheid c blijkt een volgordeverschil van 41 procent met de

andere te hebben. Voorts is een koolhydraatgroep in die keten op een geheel andere

plaats aangehecht. Ook bevat subeenheid c een N-terminale verlenging van zes

aminozuren en een interne deletie van drie aminozuren. Half-cvstine residuen

bevinden zich op andere posities.

In hoofdstuk drie wordt het bepalen van zwavelbruggen en vrije SH-groepen

beschreven. Subeenheid c blijkt één zwavelbrug te bezitten en één vrije SH-groep.

Dit wijkt sterk af van de toestand bij de andere subeenheden, die elk drie zwavel-

bruggen hebben en geen vrije SH-groepen. De zwavelbrug in subeenheid c verbindt

de N-terminale verlenging met het C-terrriinale gebied.

Van kunstmatige hexameren, bestaande uit louter a of c subeenheden kunnen

twee-dimensionale kristallen gemaakt worden. In hooídstuk vier worden electronen-

microscopische studies naar de opbouw van deze krístallen beschreven. De inter-

hexamere contacten blijken verschillend te zijn voor beide roosters. Deze verschillen

kunnen verklaard worden uit verschillen ín de aminozuurvolgordes- De energetisch

gunstige dichte pakking van a-hexameren is niet mogelijk voor c-hexameren, omdat

daar geladen aminozuren in de contactgebieden aÍstoting veroorzaken. Wanneer de

hexameren een andere oriëntatie ten oozichte van elkaar innemen is wél twee-dimen-

sionale stapeling mogelijk.

In hoofdstuk vijf wordt een gedeelte van de aminozuurvolgorde (ca. 60 procent)

van een subeenheid van het hemocyanine van de Europese langoest, Palínurus vulgaris,

g€even. Dit familielid van Panulirus interruptus blijkt geen c-type subeenheid te

hebben, alleen een viertal vriiwel identieke subeenheden die een overeenkomst van
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80 procent met subeenheid a van Panulirus interntptus vertonen. Met de nu bekende

aminozuurvolgordes kan een evolutionaire stamboom van hemocyanines van geleed-
' 

potigen opgesteld worden.

In hoofdstuk zes wordt een veóand gelegd tussen N-terminale aminozuurvolgordes

van eên.groot aantal verschillende hemocyanine subeenheden en een eerder gemaakte

indeling van subeenheden op grond van immunologische kenmerken. Binnen de gekozen

infra-ordes Brachyura (krabben), Palinura (langoesten) en Astacidea (rivierkreeften)

blijken bepaalde subeenheden duidelijk verwant, en kan aan de hand van N-terminale

volgordes een indeling van subeenheden in catego ieën gemaakt worden. Deze indeling

is soms strijdig met de indeling op grond van immunologische kenmerken. Bij vergelij-

king van subeenheden uit verschillende infra-ordes blijkt geen indelirg mogelijk. Daarom

wo dt de waarde van de indeling op grond van immunologische kenmerken in twijfel

getrokken. Er wordt geopperd dat subeenheden uit verschillende infra-ordes met

overeenkomstige functie convergent kunnen zijn geêvolueerd.
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