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Samenvatting

Water is meer dan een oplosmiddel Het leven op aarde is gebaseerd op
water: vrijwel alle organismen, of ze nu zo klein zijn als een bacterie of zo
groot als een olifant, bestaan voor meer dan 50 procent uit water. Het mag
echter duidelijk zijn dat niet het water organismen hun stevigheid of bijzondere
mogelijkheden geeft. Puur, vloeibaar water heeft weinig consistentie en valt
gemakkelijk uit elkaar in druppels als je er een emmer van leeg gooit. Waarom
komt het dan zoveel voor in organismen? Wat voor rol speelt het precies? Deze
vragen hebben onderzoekers al decennia lang gëınspireerd.

Het meeste water in organismen zit in hun cellen. Je kunt een cel zien als een
microscopisch klein zakje water dat allerlei zouten, eiwitten en andere chemi-
cal̈ıen bevat. Deze bestanddelen voeren taken uit die van belang zijn voor het
in leven houden van het organisme als geheel: fotosynthese, het doorgeven van
elektrische signalen, celdeling, samentrekking van spieren enz. De meeste van
deze bestanddelen zijn oplosbaar in water. Het is daarom ook niet opmerkelijk
dat er lange tijd gedacht is dat de enige rol van water was om deze stoffen op te
lossen. Water werd gezien als een medium zonder specifieke functie, waarin de
eiwitten het echte werk doen. Pas toen er spectroscopische technieken werden
ontwikkeld waarmee biologische systemen op moleculaire schaal konden wor-
den bestudeerd, werd het duidelijk dat watermoleculen feitelijk een zeer actieve
rol hadden en dat de wisselwerking tussen water, zouten, eiwitten en andere
biomoleculen essentieel is voor biologische processen. Het onderzoek dat in dit
proefschrift wordt beschreven vormt een bijdrage aan onze kennis over deze
interactie tussen watermoleculen en andere moleculen of zouten. Dergelijke
inzichten zijn niet alleen relevant voor het begrip van biologische processen.
Water bëınvloed ook processen die ten grondslag liggen aan de werking van
diverse technologische vindingen zoals brandstof cellen of batterijen.

Wat onderzoeken we en waarom? De rol van water in een cel is veel te
gecompliceerd om als zodanig te onderzoeken. Om deze reden passen we vaak
reductionistische methoden toe om het grote (te ingewikkelde) probleem op te
splitsen in kleinere (meer fundamentele) vraagstukken. Een voorbeeld is de
interactie van water met alle eiwitten in een (menselijke) cel. Een lichaamscel
bevat vele duizenden soorten eiwitten, elk met hun eigen functie. Op dit moment
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200 Samenvatting

is het onmogelijk om al de verschillende interacties van die eiwitten met water
te onderscheiden. Sterker, zelfs het doorgronden van alle interacties van een
enkel type eiwit met zijn omgeving is al zeer uitdagend. Eiwitten zijn namelijk
zeer grote moleculen met heel veel onderdelen die zich verschillend gedragen in
water. Een goede vergelijking is een kralenketting, waarbij de eigenschappen en
relatieve positie van de individuele kralen bepalen wat de functie van het eiwit
als geheel is. Een klein eiwit zoals insuline heeft 51 van dit soort kralen, terwijl
sommige er zelfs meer dan 30.000 hebben (titin, aanwezig in spierweefsel). Het
grote aantal kralen maakt het erg moeilijk om een gedetailleerde beschrijving
te maken van de interactie van watermoleculen met het eiwit. Daarbij zou het
erg veel werk zijn om alle duizenden eiwitten apart te onderzoeken.

Het is echter gebleken dat de natuur slechts 21 verschillende types kralen
kent waaruit al die eiwitten zijn opgebouwd. Deze kralen, of aminozuren zoals ze
eigenlijk heten, zijn vrij klein (iets groter dan een watermolecuul) en verschillen
alleen in hun moleculaire structuur. Aminozuren zijn dus zeer fundamenteel
in hun eigenschappen, overzichtelijk in aantal en ideaal om met onze experi-
mentele technieken te onderzoeken. We kunnen echter nog een extra reductie
stap maken. Alle 21 aminozuren kunnen worden onderscheiden in twee eigen-
schappen die zeer belangrijk zijn in hun relatie tot water: (1) ze zijn al dan niet
elektrisch geladen en (2) ze zijn al dan niet oplosbaar in water. De niet oplos-
bare aminozuren noemen we hydrofoob, omdat ze (net als bijvoorbeeld vetten
en olie) waterafstotend zijn. Deze twee eigenschappen liggen ten grondslag aan
bijna alle biologische processen, ze vormen het basis gereedschap van moeder
natuur. Om de rol van water in deze processen op het meest fundamentele
niveau te begrijpen is het dus cruciaal dat we de eigenschappen en interactie
van watermoleculen in de buurt van elektrische ladingen en rond hydrofobe
stoffen doorgronden.

Hoe kan je watermoleculen onderzoeken? Er zijn een aantal grote
uitdagingen in het onderzoek naar het gedrag van watermoleculen: ze zijn on-
gelofelijk klein en bewegen zich tegelijkertijd verschrikkelijk snel. Het karakteris-
eren van een alledaags object, zoals het meten van de snelheid van een auto,
zouden we kunnen doen met behulp van een camera. Als we zien dat de auto
zich tussen het eerste en tweede frame een meter heeft verplaatst, en de film 24
beelden per seconden heeft, dan kunnen we eenvoudig uitrekenen dat de snelheid
van de auto 86 km per uur was. De bewegingen van watermoleculen zijn echter
zo snel, dat een betrouwbaar ’filmpje’ meer dan een biljoen (1.000.000.000.000)
beelden per seconden nodig heeft. Daarbij kan geen enkele microscoop een
watermolecuul direct in beeld brengen, aangezien deze meer dan 100.000 keer
kleiner zijn dan de diameter van een haar en meer dan 1000 keer kleiner dan de
golflengte van zichtbaar licht. Toch kunnen we een soort filmpje maken, en wel
met behulp van ultrakorte infrarood laser pulsen (flitsen van laserlicht).

In een meting worden twee laser pulsen gefocusseerd op een dun laagje wa-
ter, met een variabel tijdsverschil tussen de pulsen. De eerste laser puls zorgt
ervoor dat bepaalde watermoleculen gaan trillen, zodat ze in feite een soort
label hebben. Deze trillende watermoleculen zorgen voor een kleine veran-
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dering in de eigenschappen van de tweede puls, die in een detector kunnen
worden gedetecteerd. Het tijdsverschil tussen de pulsen kan eenvoudig worden
gevarieerd door de tweede puls een andere weg af te laten leggen dan de eerste
puls. Aangezien de snelheid van licht ongeveer 300.000 km per seconde is, zal bij
een weglengteverschil van 0.3 mm tussen de pulsen het tijdsverschil een biljoen-
ste van een seconde bedragen. Het signaal wat door de tweede puls gemeten
wordt hangt af van de exacte lengte van het tijdsinterval, bijvoorbeeld omdat de
gelabelde watermoleculen in de tussentijd een beetje bewogen hebben. Door het
tijdsinterval te variëren kunnen we dus een soort filmpje maken. We kunnen
allerlei eigenschappen afleiden uit de gedetecteerde pulsen, zoals de snelheid
waarmee de watermoleculen bewegen, hoe ze bewegen en hoe lang ze blijven
trillen na de eerste puls.

Watermoleculen bewegen in sprongen Op basis van computer simu-
laties zijn er voorspellingen gedaan over hoe watermoleculen zich precies bewe-
gen. Het blijkt dat dit niet op een willekeurige manier gebeurt, maar dat de
moleculen eerder kleine draaiende sprongetjes maken. Waarom watermoleculen
zo bewegen hangt samen met de structuur van water. Elk watermolecuul is ver-
bonden met ongeveer vier andere watermoleculen door middel van verbindingen
die waterstofbruggen worden genoemd. Als een watermolecuul zich wil bewe-
gen, dan zal minstens één waterstofbrug verbroken moeten worden, waarna
een nieuwe waterstofbrug wordt gevormd met een ander watermolecuul. Het
verbreken en nieuw vormen van waterstofbruggen gaat met een plotselinge
draaibeweging die snel is zelfs in vergelijking met de tijdschaal van de laser
pulsen die we gebruiken. De gemiddelde draai snelheid van watermoleculen is
in feite een stuk langzamer, doordat de watermoleculen tussen de sprongen een
tijdje nauwelijks bewegen. Dit is analoog aan de seconde wijzer van een klok
die elke seconde een heel snel sprongetje maakt, maar gemiddeld nog steeds een
minuut nodig heeft om een rondje te maken. In hoofdstuk 6 beschrijven we
resultaten waarmee we een experimenteel bewijs leveren voor deze sprongetjes.
We laten ook zien dat voor hogere temperaturen de sprongetjes vaker voorkomen
(in de metafoor van de seconde wijzer betekent dit dat de wijzer in minder dan
een minuut rond draait).

Watermoleculen rond vette stoffen Vet stoot water af en wordt
daarom hydrofoob genoemd (angst voor water). Toch is het mogelijk om
bepaalde stoffen die deels hydrofoob zijn op te lossen in water, een alledaags
voorbeeld is zeep. De stof tetramethylurea (TMU) is ook een voorbeeld van een
stof die wel oplosbaar is in water maar verder karakteristieken heeft die bij hy-
drofobe moleculen horen. In het verleden is er aangetoond dat watermoleculen
rond dit soort hydrofobe moleculen gemiddeld langzamer bewegen dan in puur
water. Het is echter nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel langzamer en
waar dit precies door komt.

Met het experiment dat wij uitgevoerd hebben, konden we een specifieke
groep van watermoleculen volgen die een grote kans heeft om een draai sprong
te maken. Daarbij vonden we dat rond de hydrofobe groepen van TMU de
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watermoleculen heel erg gehinderd worden om draai sprongen te maken. Voor
een dergelijke sprong is het nodig dat de afstand tussen twee watermoleculen
iets groter wordt, zodat de waterstofbrug verbroken kan worden en een ander
watermolecuul in de buurt kan komen om een nieuwe brug te vormen. Juist
de beweging die nodig is om de afstand tussen de moleculen groter te maken
is moeilijk: het netwerk van waterstof bruggen is rond de hydrofobe stof wat
stijver. Dit effect verdwijnt bij hogere temperaturen, en dat klopt precies met
eerdere resultaten: hydrofoben hebben aanzienlijk minder watervrees voor warm
water.

Watermoleculen rond elektrische ladingen Als je zout oplost in wa-
ter, dan splitst het zich in elektrisch positief geladen deeltjes en elektrisch
negatief geladen deeltjes. Deze deeltjes worden ionen genoemd. Watermoleculen
worden door deze ionen aangetrokken en vormen er een waterschilletje omheen.
Dat is de reden waarom zouten oplosbaar zijn in water. Wij hebben ontdekt dat
de watermoleculen die een schilletje vormen rond negatieve ionen toch nog de
vrijheid hebben om binnen dat schilletje te wiebelen. Kleinere ionen zullen de
watermoleculen meer vasthouden dan grote ionen, waardoor het water minder
kan wiebelen.

Positieve ionen trekken aan een andere kant aan de watermoleculen dan de
negatieve ionen. Daardoor kan het gebeuren dat watermoleculen tussen een
positief en negatief ion terecht komen en geen kant meer op kunnen. Deze
watermoleculen kunnen minder eenvoudig de sprongetjes maken die hierboven
staan beschreven en bewegen dus veel langzamer dan in puur water. Ook dit
getouwtrek hangt weer af van de grootte van de ionen. Kleine ionen trekken
harder aan de watermoleculen dan grote, en zorgen er dus voor dat de water-
moleculen zich extra langzaam bewegen.

Wat is sterker: de afstoting of de aantrekking? Er bestaan heel
veel verschillende soorten zouten, en sommigen hebben bijzondere eigenschap-
pen. De positieve ionen van tetra-alkylammonium (TAA) zouten hebben een
moleculaire structuur die veel aan vetten doet denken. Maar ze zijn ook elek-
trisch positief geladen. De vraag is dus wat sterker is, de afstotende werking
van de vetten of de aantrekkende kracht van de elektrische lading? Uit onze
resultaten blijkt dat de watermoleculen rond de vette ionen zich net zo gedra-
gen als ze rond een hydrofobe stof zouden doen. We hebben ook verschillende
soorten TAA zouten vergeleken die een hogere of lagere mate van vettigheid
hebben. Het bleek dat hoe vetter de ionen worden, des te liever ze samen op
een kluitje gaan zitten om maar zo min mogelijk water om zich heen te hebben.
Doordat de vette ionen positief geladen zijn, trekken ze echter toch wat van de
negatieve ionen en watermoleculen aan. Er ontstaan daardoor eilandjes in het
water met een hoge concentratie ionen en een paar water moleculen ertussen.
Deze watermoleculen zitten zo klem dat ze zich nog maar nauwelijks kunnen
bewegen.


