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Samenvatting

In dit proefschrift bestudeer ik de structuur en dynamica van moleculen en mo-
leculaire groepen die een belangrijke rol spelen in biologisch relevante systemen.
De verkregen informatie is van groot belang om het werkingsmechanisme van
biologische systemen beter te kunnen begrijpen. Het grootste deel van het werk
gaat over water, wat een essentiële rol speelt bij veel biochemische reacties.

Veel biochemische processen vinden plaats op een hele korte tijdschaal –
sommige deelprocessesn vinden zelfs plaats op een tijdschaal korter dan een
miljoenste van een miljoenste van een seconde (picoseconde). Om dit soort mo-
leculaire processen scherp in beeld te krijgen (zoals we in onze macroscopische
wereld een foto zouden willen nemen van een snel bewegend voorwerp) gebruiken
we ultrakorte (femtoseconde) laserpulsen als ‘flitslicht’ voor onze experimentele
‘camera’. We ‘zien’ de moleculen door te kijken naar hun moleculaire vibraties.
Deze vibraties zijn zeer gevoelig voor de structuur, conformatie en locale omgev-
ing van het molecuul, en lenen zich zodoende uitstekend voor het bestuderen
van een groot aantal biomoleculaire systemen.

In veel van deze experimenten gebruiken we twee laserpulsen. De eerste puls
slaat het molecuul (in dit proefschrift is dat water of N-methylacetamide) aan
naar de eerste aangeslagen toestand. Met de tweede, zwakkere puls meten we
vervolgens de dynamica van het aangeslagen molecuul. Onder deze dynamica
verstaan we een aantal zaken: de oriëntationele bewegingen en de waterstofbrug-
dynamica van het molecuul, resonante energieoverdracht naar andere moleculen
en de relaxatie van de excitatie waardoor het molecuul terugkeert naar de vibra-
tionele grondtoestand. De experimenten leveren dus informatie over de molecu-
laire bewegingen en over de wisselwerking van het molecuul met zijn omgeving.

Bij sommige experimenten maken we gebruik van een twee-dimensionale
aanpak. De twee dimensies betreffen de frequenties van de pomp en de probe
puls. Door selectief één van twee vibraties in een molecuul aan te slaan en
de andere vibratie te observeren, wordt de onderlinge koppeling van de twee
vibraties gemeten, wat informatie geeft over de onderlinge afstand en oriëntatie
van de chemische groepen die deelnemen aan de vibraties.

De moleculen waarin we gëınteresseerd zijn vormen niet altijd een bulk sys-
teem (een groot volume). Vaak bevinden watermoleculen zich op een scheid-
ingsvlak, zoals bijvoorbeeld bij een celmembraan. Om meer te weten te komen
over deze moleculen hebben we tijdsopgeloste som-frequentie generatie spectro-
scopie gebruikt. Met deze techniek is het mogelijk om zeer selectief de molecu-
laire vibraties te onderzoeken die zich aan het oppervlak bevinden. De techniek
levert ook informatie over de energiestromen aan het oppervlak, wat essentieel
is om chemische processen die zich aan waterige oppervlakken afspelen beter te
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begrijpen.

Resonante energieoverdracht in bulk water
In hoofdstuk 4 beschrijf ik een studie naar de resonante vibrationele energieover-
dracht (Försteroverdracht) tussen de OD strekvibraties in puur D2O en in
mengsels van D2O en H2O. We hebben voor verschillende oplossingen van HDO
in H2O de snelheid van de Försteroverdracht bepaald door de anisotropie van
de vibratie-excitatie te meten. Het idee hierachter is dat met een stijgende HDO
concentratie de gemiddelde afstand tussen de OD oscillatoren afneemt waardoor
de Försteroverdracht toeneemt. Voor puur D2O vervalt de anisotropie met een
tijdsconstante van ∼150 fs, wat aantoont dat de Försteroverdracht tussen ver-
schillende D2O moleculen zeer efficiënt is. We vinden dat de Försteroverdracht
ongeveer 2.3 maal zo langzaam plaatsvindt voor OD vibraties in D2O als voor
OH vibraties in H2O. Deze verhouding kunnen we goed verklaren uit het verschil
in extinctiecoëfficiënt tussen de OD- en de OH-strekvibraties in respectievelijk
zwaar en gewoon water.

Water in wisselwerking met ionen
In hoofdstuk 5 beschrijf ik de resultaten van ons onderzoek naar de vibratiere-
laxatie van de buigvibratie van watermoleculen (H2O) in de nabijheid van ver-
schillende zouten (LiCl, LiBr, LiI, NaI, CsI, NaClO4 en NaBF4). We hebben
ontdekt dat voor watermoleculen die een waterstofbrug vormen met een anion,
de buigvibratie veel trager relaxeert (T1 ∼1 ps) dan voor watermoleculen die een
waterstofbrug vormen met andere watermoleculen (T1=400 fs). We ontdekten
dat het effect van het anion op de relaxatiesnelheid en op het absorptiespec-
trum van de buigvibratie niet alleen afhangt van de sterkte van de waterstof-
brug, maar ook van de vorm van het anion. In het geval van ClO−4 en BF−4
vormen de watermoleculen waterstofbruggen met de smalle O–O en F–F ran-
den van de ionen. We vinden dat deze bijzondere geometrie zowel de lineaire als
de niet-lineaire respons van de buigvibratie van het watermolecuul bëınvloedt.

Vibratierelaxatie in NMA moleculen
In hoofdstukken 6 en 7 beschrijf ik de resultaten van een aantal polar-
isatieopgeloste twee-dimensionale pomp-probe experimenten aan een molecuul
dat dient als modelsysteem voor korte peptiden: N-methylacetamide (NMA).
We hebben het relaxatiemechanisme van de amide I en de amide II vibratie
bestudeerd voor zowel monomere NMA moleculen als voor NMA clusters die
door waterstofbruggen verbonden zijn.

Voor de gewaterstofbrugde clusters zien we dat er geen energieoverdracht
plaatsvindt tussen de amide I en de amide II modes. In plaats daarvan vinden
we dat, onafhankelijk van de mode die wordt aangeslagen, de vibratie via snelle
energieoverdracht relaxeert naar een niet-thermische tussentoestand. Deze re-
laxatie wordt gevolgd door een tweede proces dat leidt tot volledige thermalisatie
van de excitatie-energie. Uit de spectrale dynamica die optreedt bij deze laat-
ste relaxatiestap leiden we af dat het thermalisatieproces gepaard gaat met het
uiteenvallen van grotere NMA clusters, zoals trimeren en hogere-ordestructuren,
in NMA dimeren en monomeren.

In hoofdstuk 7 beschrijf ik ons onderzoek naar het relaxatiemechanisme van
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de amide I en II modes van NMA monomeren. In tegenstelling tot de gewater-
stofbrugde clusters vinden we dat voor een deel van de NMA moleculen (∼20%)
de aangeslagen amide I vibratie nu wel haar energie overdraagt op de amide II
vibratie. Dit proces vindt plaats met een tijdsconstante van 8.3 ± 1 ps (de snel-
heidsconstante voor het proces in omgekeerde richting bedraagt 16.6 ± 2 ps).
Naast dit energie-uitwisselingsproces zien we dat de aangeslagen amide I en
amide II vibraties beide naar een thermische eindtoestand relaxeren. Voor de
amide I vibratie vindt dit laatste proces dat de relaxatie domineert, plaats met
een tijdsconstante van ∼1.5 ps.

Uit polarisatieopgeloste metingen leiden we af dat de gemiddelde re-
oriëntatietijd van de amide I vibratie in de NMA clusters ∼6 ps bedraagt,
terwijl voor een NMA monomeer deze reoriëntatietijd langer is (∼9 ps). Dit
verschil in reoriëntatietijd kan worden verklaard uit het verschil in viscositeit
van de oplosmiddelen die in de experimenten gebruikt zijn. De hoek tussen
de overgangsdipoolmomenten van de amide I en amide II modes bedraagt
θ(AI,AII) = 56◦ ± 3◦ en verandert niet als de NMA moleculen aan elkaar
vastzitten met waterstofbruggen.

Ruimtelijke verdeling van watermoleculen in lipide membranen
In hoofdstuk 8 bestuderen we watermoleculen die ingebed zijn in 1,2-dioleoyl-sn-
glycero-3-phosphocholine (DOPC) modelmembranen. We hebben het effect van
de locale membraanomgeving op de vibratierelaxatie van water onderzocht voor
verschillende graden van hydratatie van de membranen (∼2–12 watermoleculen
per lipide). We ontdekten dat de watermoleculen aan het membraanoppervlak
zich heel verschillend gedragen, afhankelijk van de lipide groep waarmee ze
een waterstofbrug vormen. Watermoleculen die een sterke waterstofbrug vor-
men met de fosfaat- of carbonylgroepen laten een snellere relaxatie zien dan
de watermoleculen die aan andere watermoleculen gebonden zijn. We hebben
het anisotropieverval onderzocht van de watermoleculen voor verschillende iso-
toopsamenstellingen van het hydraterende water. Voor isotoopverhoudingen
D2O/H2O >0.1 wordt het anisotropieverval voornamelijk veroorzaakt door
Försteroverdracht. De snelheid van de Försteroverdracht levert informatie over
de ruimtelijke verdeling van watermoleculen aan het membraanoppervlak. Onze
resultaten laten zien dat de verdeling van watermoleculen zeer inhomogeen is:
de membranen bevatten zowel zeer waterarme gebieden als gebieden met bijna
bulkachtig water.

Dynamica en structuur of van watermoleculen aan een oppervlak
De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift gaan over studies naar de
structuur en dynamica van watermoleculen aan het lucht-wateroppervlak en aan
het lipide-wateroppervlak met behulp van oppervlakte som-frequentie generatie
(2D-SFG) spectroscopie. In hoofdstuk 9 beschrijf ik een studie naar de structuur
van zwaar water aan de twee oppervlakken. De twee-dimensionale SFG spectra
van water aan het lucht-wateroppervlak en aan het lipide-wateroppervlak bli-
jken, in tegenstelling tot de statische SFG spectra, erg van elkaar te verschillen.
Hieruit volgt dat ook de structuur van het lucht-wateroppervlak sterk verschilt
van de structuur van het lipide-wateroppervlak. 2D-SFG vormt dus een nieuwe
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methode om de structuur van waterige oppervlakken te bestuderen.
In hoofdstuk 10 doe ik verslag van een studie naar de energieoverdrachts-

dynamica van watermoleculen aan het lucht-wateroppervlak met behulp van
2D-SFG spectroscopie. We hebben een opmerkelijk snelle energieoverdracht
waargenomen, zowel tussen de watermoleculen aan het oppervlak die door wa-
terstofbruggen aan elkaar gebonden zijn (intermoleculair), als binnen het wa-
termolecuul, waarbij de overdracht plaatsvindt tussen de OD groep die uit het
wateroppervlak steekt (vrije OD) en de OD groep die het bulk water inwijst
(intramoleculair). Deze resultaten laten zien dat de energieoverdracht tussen de
strekvibraties van oppervlakte en bulk water extreem snel en efficiënt is. Dit is
van belang voor chemische reacties die zich aan het wateroppervlak afspelen.




