
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Architecture and dynamics of proteins and aqueous solvation complexes

Lotze, S.M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Lotze, S. M. (2015). Architecture and dynamics of proteins and aqueous solvation complexes.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/architecture-and-dynamics-of-proteins-and-aqueous-solvation-complexes(2ec15885-d712-4eca-933e-6dda1b489656).html


�

�
“thesis” — 2015/10/5 — 12:09 — page 151 — #151 �

�

�

�

�

�

Samenvatting

In dit proefschrift hebben we de moleculaire dynamica van water en biologische
(model) systemen bestudeerd met geadvanceerde niet-lineaire optische tech-
nieken. In hoofstukken 4 - 5 hebben we femtoseconde infrarood pomp-probe
spectroscopie gebruikt om de energieoverdracht en het reoriënteren van water-
moleculen in oplossingen met verschillende opgeloste stoffen te bestuderen. In
hoofdstuk 6 hebben we tweedimensionale infrarood spectroscopie gebruikt om
de snelheid van energieoverdracht tussen C=O-groepen in de ruggengraat van
een antivrieseiwit te bestuderen. In hoofdstuk 7 werd dezelfde techniek gebruikt
om de geometrie van een zoutbrug model complex in oplossing te bepalen. Het
laatste hoofdstuk van dit proefschrift laat zien hoe som-frequentie generatie
spectroscopie kan worden toegepast om de absolute configuratie van chirale
(bio) moleculen aan grensvlakken te bepalen. De belangrijkste resultaten van
de afzonderlijke hoofdstukken zijn samengevat in het volgende.

Förster-type energieoverdracht In hoofdstuk 4 hebben we het re-
laxatiemechanisme van de OH-rekvibratie in waterige natriumjodide (NaI)
oplossingen met verschillende isotopenverhoudingen bestudeerd. We vinden
dat bij een lage fractie van waterstofatomen de vibratierelaxatie op twee ver-
schillende tijdschalen plaatsvindt. Een verhoging van de waterstoffractie leidt
tot een snelle Förster-energieoverdracht van de vibrationele excitatie tussen de
watermoleculen in de solvatieschil van de I− ionen en watermoleculen in de
bulkfase. De resonante energieoverdracht naar H2O moleculen vormt een extra
relaxatiemechanisme voor HDO moleculen in de hydratatieschil van de I− io-
nen, wat tot een versnelling van van de relaxatie leidt. Voor fH> 0.25 wordt de
Förster-energieoverdracht sneller dan de intrinsieke vibratierelaxatie, waardoor
een enkele snelheidsconstante wordt waargenomen die een gewogen gemiddelde
is van de verschillende soorten watermoleculen. We hebben waargenomen dat
de Förster-energieoverdracht langzamer wordt als de zoutconcentratie verhoogd
wordt. Dit leidt tot een vermindering van de Förster radius van 2.5 ± 0.2 Å
voor een oplossing met een zoutconcentratie van 1m NaI tot 2 ± 0.2 Å voor een
oplossing met 6m NaI. Dat is waarschijnlijk het resultaat van de toename van
de gemiddelde afstand tussen de watermoleculen, welke op zijn beurt weer het
gevolg is van de aanwezigheid van de Na+ and I− ionen.

De dynamica van water moleculen in waterige oplossingen van
DMSO en aceton In hoofdstuk 5 beschrijf ik een studie van de dynamica
van de vibratierelaxatie en reoriëntatie van watermoleculen in water-DMSO
en water-aceton mengsels. We vinden dat de reoriëntatie van een deel van de
watermoleculen in allebei de oplossingen sterk wordt vertraagd. Bij lage concen-
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traties van de opgeloste stoffen vinden we dat de vertraging van de reoriëntatie
wordt veroorzaakt door de hydrophobe methylgroepen. In oplossingen van
aceton in water is de fractie langzaam water duidelijk lager dan in oplossingen
van DMSO in water van dezelfde concentratie. Hieruit volgt dat minder wa-
termoleculen worden bëınvloed door de hydrophobe methylgroepen van aceton
dan door de methylgroepen van DMSO. Deze waarneming wijst erop dat ace-
tonmoleculen al bij lage concentraties de neiging hebben om nano-clusters te
vormen.
Het aantal watermoleculen dat met een waterstofbrug gebonden is aan het
opgeloste molecuul is aanmerkelijker lager in oplossingen van aceton dan in
oplossingen van DMSO. Dit duidt erop dat water nano-clusters vormt in water-
aceton mengsels. De watermoleculen, die zwak waterstof gebrugd zijn met de
C=O-groep van aceton, tonen een relatief snelle reoriëntatie met een tijdscon-
stante die afneemt met toenemende Xsol tot 2.96±0.05 ps voor Xacet = 0.9. Dat
is bijna net zo snel als de reoriëntatie van de OD-groep van watermoleculen in
een pure HDO:H2O oplossing (τrot = 2.5 ps). In water-DMSO mengsels hebben
de watermoleculen die met een waterstofbrug aan de S=O-groep gebonden zijn,
een veel tragere reoriëntatie met een tijdsconstante die afneemt van 46±14 ps
bij XDMSO = 0.33 tot 12±2 ps bij XDMSO = 0.95. Het grote verschil in
reoriëntatietijdsconstante tussen watermoleculen die aan DMSO gebonden zijn,
en watermoleculen die aan aceton gebonden zijn, kan worden verklaard uit
het feit dat de waterstofbrug tussen water en DMSO veel sterker is dan de
waterstofbrug tussen water en de C=O-groep van aceton.

Het centrale thema van hoofdstukken 6 - 8 is de bepaling van de conformatie
van biomoleculen. Hoofdstuk 6 beschrijft de dynamica van de energieoverdracht
tussen vibraties die gerelateerd zijn aan de secundaire stuktuur van eiwitten. In
hoofdstuk 7 worden experimenten beschreven die laten zien hoe de ruimtelijke
structuur van een zoutbrug eruitziet. In het laatste hoofdstuk worden expe-
rimenten beschreven waaruit blijkt hoe niet-lineaire spectroscopie kan worden
gebruikt om spiegelbeeldisomeren (enantiomeren) van elkaar te onderscheiden.

Energieoverdracht in een antivrieseiwit In hoofdstuk 6 hebben we
de vibratiedynamica van de amide I trillingen van een type III antivrieseiwit
bestudeerd. De resultaten lieten zien dat er twee verschillende amide I trillin-
gen zijn met verschillende levensduren van 1.09 ± 0.01 ps en 3.21 ± 0.02 ps.
Daarnaast hebben we waargenomen dat er energieoverdacht tussen deze twee
trillingen plaatsvindt met een tijdsconstante van 7.1 ± 0.2 ps. Op basis van deze
waarnemingen kunnen we de twee trillingen aan de α(+) en de α(−)-modes van
β-sheets toekennen. Deze vibraties vormen de in-fase en uit-fase beweging van
amide I oscillatoren. De energieoverdracht wordt mogelijk gemaakt door snelle
fluctuaties van de β-sheet conformatie op een tijdschaal van (sub)picoseconden.
De snelheid van de energieoverdracht hangt nauwelijks af van de temperatuur in
een interval van 2 tot 20◦C. Dit resultaat wijst erop dat de ruggengraat van het
eiwit heel flexibel is, zelfs bij temperaturen nabij het vriespunt. Deze interpre-
tatie wordt ondersteund door de afwezigheid van meetbare secundaire structuur
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in circular dichröısme spectroscopie.

Model systeem voor zoutbruggen in eiwitten In hoofdstuk 7 beschrijf
ik hoe we met tweedimensionale infrarood spectroscopie methylguanidinium
(MeGd+) en trifluoroacetate (TFA−) hebben bestudeered. Dit systeem vormt
een model voor de zoutbrug interacties die in eiwitten een belangrijke rol
spelen in de bepaling van de secundaire structuur. We zagen dat MeGd+

en TFA− in DMSO en in water een sterke neiging tot vorming van zout-
bruggen hebben, waarbij de C=O-groepen van TFA− een sterke waterstofbrug
met de twee N–D-groepen van MeGd+ vormen. De vorming van dit com-
plex leidt tot een versnelling van de vibratierelaxatie van de antisymmetrische
COO strekvibratie van TFA−, de levensduur neemt af van 3.4±0.4 ps naar
0.9±0.1 ps. Uit de anisotropie van de cross-peaks in het tweedimensionale IR-
spectrum hebben we de hoek tussen de overgangsdipoolmomenten van de anti-
symmetrische COO strekvibratie en de CN strekvibratie met een resonantie fre-
quentie van 1620 cm−1 bepaald. We vonden dat de overgangsdipoolmomenten
van deze vibraties onder een hoek van θ ≈ 90◦ met elkaar staan. Dit resultaat
toont aan dat het complex uit MeGd+ en TFA− bij voorkeur een geometrie aan-
neemt, waarin de twee C=O-groepen van TFA− waterstofbruggen met de twee
ND2-groepen van MeGd+ vormen (een zogenoemde ”end-on” configuratie).

Chiraliteit aan grensvlakken Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift
gaat over het onderscheiden van spiegelbeeldisomeren (enantiomeren) aan
grensvlakken. Met behulp van vibrationele som-frequentie generatie (VSFG)
spectroscopie hebben we een monolaag van een α-helicale peptide aan het
lucht-water grensvlak bestudeerd. De peptides zijn opgebouwd uit of (L)- of
(D)-aminozuren. Wij gebruikten een polarisatiecombinatie die alleen gevoelig
is voor chirale moleculen en geen signal opleveren van achirale moleculen zoals
bijvoorbeeld water. Met behulp van interferometrische detectie hebben we
het reele en het imaginaire deel van de χ(2)-tensor bepaald. Deze waarden
zijn direct gerelateerd aan de absolute conformatie van het chirale molecuul.
Door de fase van het gedetecteerde SFG-licht te vergelijken met de fase van
het SFG-licht gegenereerd met behulp van een z-gesneden quartz kristal, kon
ondubbelzinning worden vastgesteld dat het signaal van peptide moleculen aan
het water-lucht grensvlak afkomstig is, en niet van moleculen in de bulk van
de oplossing. Daarmee hebben we laten zien dat onze methode kan worden
gebruikt om peptides met links- en rechtsdraaiende helices aan grensvlakken te
onderscheiden. Dit is niet mogelijk met andere spectroscopische methoden.




