
 

 

 University of Groningen

Resolving local structures and dynamics of proteins with 2D IR spectroscopy
Roy, Santanu

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2012

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Roy, S. (2012). Resolving local structures and dynamics of proteins with 2D IR spectroscopy. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, 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), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/004a8b52-283d-4c82-ab6a-7658b214eed2


183

Samenvatting

Baanbrekende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben
ons in deze en de vorige eeuw geholpen om Moeder Natuur beter te be-
grijpen, en een veelvoud aan mysteries te ontrafelen. Experimenten bieden
de mogelijkheid om natuurverschijnselen te observeren, en deze observaties
vormen een bron van nieuwe vragen. Om deze vragen te beantwoorden wor-
den theorieën ontwikkeld, die een dieper begrip geven van de onderliggende
fenomenen. Kortom, een combinatie van experiment en theorie is cruci-
aal in wetenschappelijk onderzoek. Het probleem dat in dit proefschrift
wordt behandeld betreft het alom bekende vouwen van eiwitmoleculen, iets
dat de afgelopen 50 jaar onderzocht is in experimenteel en theoretisch on-
derzoek van verschillende disciplines (biologie, scheikunde, natuurkunde en
wiskunde).

Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren. Ze vormen essentiële compo-
nenten van organismen en zijn verantwoordelijk voor een veelheid aan me-
chanische en scheikundige functies die onontbeerlijk zijn voor het leven.
Zo zorgt elastine voor elasticiteit, terwijl de meeste biochemische reacties
worden geactiveerd door enzymen. De ontdekking dat een eiwit met een
bepaalde sequentie van aminozuren zich spontaan vouwt tot de thermody-
namisch stabiele, driedimensionale structuur met de laagst mogelijke vrije
energie, heeft veel aandacht getrokken in de wetenschappelijke gemeen-
schap. Sindsdien hebben wetenschappers geprobeerd dit vouwproces te
doorgronden. Het incorrect vouwen van eiwitten leidt tot een groot aantal
aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson, diabetes mellitus
type 2 en kanker. Het is daarom van groot belang om het vouwmechanisme
te begrijpen, de verschillende tijdelijke structuren gedurende het vouwtra-
ject te identificeren, en de tijdsschaal waarop het vouwen plaatsvindt te
bepalen.
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Het vaststellen van de eiwitstructuur is de meest belangrijke stap voor
het begrijpen van de werking van eiwitten en het ontrafelen van de mys-
teries omtrent de vouwen van eiwitten. De ontwikkeling van experimen-
tele technieken zoals Röntgenkristallografie, kernspinresonantie, circulair
dichröısme- en fluorescentiespectroscopie hebben geholpen om de verschil-
lende eiwittenstructuren te onderscheiden en karakteriseren. Recent ont-
wikkelde technieken maken het zelfs mogelijk om een individueel eiwit-
molecuul te bestuderen. Lineaire infraroodabsorptie- en tweedimensionale
infraroodcorrelatiespectroscopie (2DIR-spectroscopie) zijn nuttig gebleken
voor het onderzoeken van ultrasnelle dynamica, welke plaatsvindt op een
tijdschaal van nanoseconden of zelfs femtoseconden. In dit proefschrift
wordt aangetoond hoe 2DIR-spectroscopie kan worden toegepast om de
locale structuren en dynamica van eiwitten vast te stellen. Hiertoe zijn
modellen en simulatietechnieken ontwikkeld die, in combinatie met 2DIR-
experimenten, nieuwe wegen openen om eiwitstructuren en de vouwproble-
men te onderzoeken.

Moleculaire dynamica (MD) simulatie is een numerieke methode om ei-
witstructuren en de bijbehorende dynamica theoretisch te onderzoeken.
Hierbij worden de eiwitten op een atomaire schaal beschreven, en hun be-
wegingen (MD-trajecten) volgen uit Newton’s bewegingsvergelijking. Een
MD-traject vormt een configuratieruimte voor het gesimuleerde eiwit. De
omvang van deze ruimte hangt af van eiwitgrootte en de vrijheidsgraden die
overeenkomen met de moleculaire flexibiliteit. Regelmatig is de lengte van
een MD-traject bij een bepaalde temperatuur niet voldoende om de gehele
configuratieruimte te beschrijven. In andere woorden, het afgelegde traject
is niet lang genoeg om alle mogelijke eiwitstructuren tegen te komen. Dit
gebrek is grotendeels verholpen door middel van parallelle MD-simulaties
met verschillende temperaturen, met daarbij de mogelijkheid tot uitwisse-
ling van configuraties tussen de verschillende temperaturen: de zogenaamde
replica exchange moleculaire dynamica (REMD). In dit proefschrift zijn zo-
wel MD- als REMD-simulaties uitgevoerd, naargelang de situatie.

Het geraamte van een eiwit bevat een “ruggengraat” die ontstaat door de
vorming van peptidebindingen tussen de aminozuren van het eiwit. Alle
aminozuren hebben dezelfde ruggengraat, maar ze verschillen in hun zijke-
tens (zie figuur 1.1 in hoofdstuk 1). De ruggengraat van een eiwit bevat car-
bonylgroepen (CO), welke een dominantie band in het infraroodspectrum
veroorzaaken middels een strekkingsvibratie. De vibrationele frequentie van
deze zogenaamde amide-I-band bevindt zich tussen 1600 en 1700 cm−1. De
precieze vibrationele frequentie van de amide-I-band hangt af van de pepti-
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destructuur en de dynamische omgeving, aangezien de exacte locatie van de
amide-I-oscillatoren van invloed zijn op de onderlinge vibrationele koppe-
ling. Het gebruik van infraroodspectroscopie biedt daarom de mogelijkheid
om structuurveranderingen in een peptide te onderscheiden. Karakteristie-
ken in de infraroodspectroscopie als gevolg van de secundaire structuur van
eiwitten (α-helix en β-sheet, zie figuur 1.2 in hoofdstuk 1) worden als volgt
gëıdentificeerd: de amide-I-band voor een α-helix bevindt zich tussen 1640
en 1660 cm−1, en bestaat uit twee sub-banden welke gescheiden zijn door
∼10 cm−1, terwijl voor een β-sheetstructuur twee pieken worden waarge-
nomen op respectievelijk 1640 en 1680 cm−1. Laatstgenoemde structuur
wordt herkend als een Z-vormige piek in het 2DIR-spectrum.

Gecompliceerde eiwitstructuren leiden tot ingewikkelde spectra, en de inter-
pretatie van deze spectra is een grote uitdaging. Dit vereist de ontwikkeling
van theorieën en modellen, teneinde inzicht te krijgen in de onderliggende
fenomenen. In hoofdstukken 2, 3 en 4 worden modellen en methoden gepre-
senteerd voor de simulatie en analyse van spectra. Het toegepaste protocol
omvat een reeks van stappen. Ten eerste wordt een MD-traject gesimuleerd
voor het eiwit of de peptide. De uitkomst van de MD-simulatie wordt afge-
beeld op een traject voor de frequenties en koppelingen tussen de amide-I-
oscillatoren. Hiertoe wordt een parametrisatie gebruikt die gebaseerd is op
dichtheidsfunctionaaltheorie (density functional theory, DFT). De frequen-
ties en koppelingen leiden tot een tijdsafhankelijke Hamiltoniaan, welke
wordt gebruikt om numeriek de tijdsafhankelijke Schrödingervergelijking
op te lossen. Zodoende worden volgens de methode Numerieke Integratie
van de Schrödingervergekijking de spectra berekend. Tenslotte worden de
gesimuleerde spectra vergeleken met experimentele spectra om het bestaan
van de gesimuleerde configuraties te bevestigen.

In hoofdstuk 2 worden drie types amide-I-oscillatoren onderscheiden, en
de corresponderende amides worden als primair, secundair en tertiair aan-
geduid (zie figuure 2.1 in hoofdstuk 2). Voor de primaire en secundaire
amides zijn parametrisaties bekend. Deze parametrisaties zijn echter onge-
schikt voor de beschrijving van het aminozuur proline, aangezien deze tot de
tertiaire amides gerekend wordt. In hoofdstuk 3 wordt een DFT-gebaseerde
parametrisatie gëıntroduceerd voor proline, welke het mogelijk maakt om
proline-bevattende eiwitten zoals elastine en collageen te beschrijven.

De analyse van 2DIR-spectra is cruciaal voor het vaststellen van de struc-
tuur en dynamica. In hoofdstuk 4 worden verschillende methoden beschre-
ven voor spectrale analyse waarmee de frequentieafhankelijke dynamica kan
worden onderscheiden. Frequentiecorrelatiefuncties, die de onderliggende
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dynamica weerspiegelen, worden op directe wijze aan een aantal kenmer-
ken in 2DIR-spectra gerelateerd. Zodoende kunnen zekere tijdschalen in
deze frequentieafhankelijke dynamica direct worden toegeschreven aan be-
paalde spectrale gebieden.

De in hoofdstukken 2, 3, en 4 gëıntroduceerde modellen, simulatietech-
nieken en analyses worden in de hoofdstukken 5, 6 en 7 gebruikt om de
structuur en dynamica van peptiden te bestuderen. Het vouwen van ei-
witten in β-sheetstructuren wordt onderzocht in hoofdstuk 5, met als mo-
delsysteem trpzip2, een kleine peptide met een haarspeldstructuur. Iso-
toopmarkering wordt toegepast om de lokale structuren en dynamica rond
de amide-I-oscillator spectroscopisch te karakteriseren. Volgens deze me-
thode kan de betreffende oscillator spectraal worden gëısoleerd middels het
veranderen van de oscillatiefrequentie, waardoor informatie over de lokale
omgeving kan worden verkregen. De onderzoeksresultaten leiden tot de
classificatie van amide-I-oscillatoren in twee groepen: (a) de eerste vari-
ant is op stabiele wijze met een waterstofbrug gebonden aan de peptide,
(b) de tweede variant is blootgesteld aan de oplossing waarmee het snel-
fluctuerende waterstofbruggen vormt. Deze classificatie kan in toekomstig
onderzoek worden gebruikt om tussentoestanden in het vouwproces te iden-
tificeren aan de hand van verschillen in waterstofbruggen. Tevens hebben
wij spectroscopisch-waarneembare verschillen aangetoond voor draaistruc-
turen, wat een heterogene configuratieruimte impliceert voor de draaige-
ometrie. Het identificeren van draaistructuren is erg nuttig aangezien de
draaibeweging een zeer belangrijke stap vormt in het vouwproces.

Essentieel voor het begrijpen van het vouwen van eiwitten is het bepa-
len van de kinetiek, dat wil zeggen, de tijdschalen van de transities tussen
de verschillende tussentoestanden. Om de relaxatiekinetiek te onderzoeken
kan een temperatuursprong (T-jump) worden toegepast, die een plotselinge
thermische verandering in het systeem teweegbrengt. Wij hebben een si-
mulatieprotocol ontwikkeld voor een T-jump-experiment in combinatie met
lineaire infrarood- en 2DIR-spectroscopie. Daartoe is een cyclische peptide
als modelsysteem genomen. Middels een REMD-simulatie zijn structureel
verschillende subensembles onderscheiden, met elk eigen spectroscopische
kenmerken en populaties voor een bepaalde temperatuur. Aan de hand van
deze populaties dragen alle subensembles bij aan het totale spectrum. Wij
hebben aangetoond dat een T-jump het totale spectrum bëınvloed door
een verandering van de populaties. Omdat de compleet-uitgevouwen con-
figuratie onbereikbaar was, zijn we er niet in geslaagd om de vouwkinetiek
vast te stellen. Wel is de dynamica van de zijgroep lysine onthuld op de
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subnanoseconde-tijdschaal.

Het laatste onderwerp dat in dit proefschrift aan bod komt is het karakteri-
seren van de structuur van eiwitten met een grote mate van conformationele
flexibiliteit, met als voorbeeld elastine. Dit is een grote uitdaging, en wel
om het volgende. Vanwege het amorfe karakter van dergelijke eiwitten is het
onmogelijk om monsters te prepareren voor Röntgenkristallografie. Kern-
spinresonantie, met een resolutie van microseconden of langer, schiet ook
tekort, aangezien de structurele veranderingen plaatsvinden op de schaal
van enkele honderden picoseconden. Als oplossing hiervoor hebben wij the-
oretische en experimentele bevindingen gecombineerd op basis van 2DIR-
spectroscopie, zoals beschreven in hoofdstuk 7. We hebben aangetoond hoe
moleculaire dynamica in combinatie met 2DIR-spectroscopie kan worden
gebruikt om de structuur van waterstofbruggen in elastine-achtige peptiden
te achterhalen, en de populaties van de structuren te bepalen. De vibratio-
nele dynamica van de amide-I-oscillator van het aminozuur dat vooraf gaat
aan proline is onderzocht om de verschillende draaistructuren te identifi-
ceren, en om aan te tonen dat het muteren van het aminozuur dat vooraf
gaat aan proline leidt tot een verandering in de geprefereerde draaistruc-
tuur. Deze studie heeft aldus geleid tot een methodologie om de verdeling
van peptide- en eiwitstructuren vast te stellen met behulp van ultrasnelle
conformatiedynamica.

Samengevat hebben wij modellen, methodes en simulatieprotocollen ont-
wikkeld die in combinatie met 2DIR-spectroscopie kunnen worden gebruikt
voor het ontwaren van de lokale structuren van eiwitten met unieke water-
stofbrugpatronen. Deze methodes bieden de mogelijkheid tot het identi-
ficeren van de verschillende tussentoestanden in het vouwproces, en het
vaststellen van de bijbehorende kinetiek. Hiermee is een veelbelovende me-
thode gevonden die gebruikt kan worden in toekomstig onderzoek naar het
vouwproces van eiwitten.
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