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Chapter 6

Samenvatting

Eiwitten zijn de moleculaire machientjes van de cel en betrokken bij vrijwel alle

belangrijke processen die daarin plaatsvinden. Bij deze cellulaire processen kun

je bijvoorbeeld denken aan het transporteren van zuurstof en voedingsstoffen,

het opbouwen of afbreken van moleculen, het overdragen van informatie in het

zenuwstelsel of door hormonen, het omzetten van energie in beweging door de

spieren en het bieden van bescherming middels het immuunsysteem. Voor het

goed functioneren van één enkele cel, maar zeker ook voor een complex organisme

zoals het menselijk lichaam, is het van groot belang dat alle eiwitten op een correcte

wijze hun functie uitvoeren. De cel kan in deze context vergeleken worden met een

fabriek: zolang alle werknemers (de eiwitten) hun werk goed doen is er sprake van

een goed geolied productieproces, maar wanneer er wilde stakingen plaatsvinden

stokt de productie of rollen er disfunctionele producten van de lopende band. Niet-

functionerende eiwitten in een menselijke cel zijn dan ook vaak betrokken bij het

ontstaan van ziekten, waaronder neurodegeneratieve aandoeningen (bijvoorbeeld

Parkinson, Alzheimer en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) en kanker.

Alle eiwitten zijn opgebouwd uit 20 verschillende aminozuren, die elk verschil-

lende zijketens hebben en daardoor ook andere eigenschappen. De specifieke

volgorde waarin deze aminozuren in een eiwit aan elkaar worden gekoppeld is

bepaald door de genen in het DNA en dit proces kan vergeleken worden met

het maken van een kralenketting. Na het aaneenrijgen van soms wel honderden

kralen (aminozuren) ontstaat een lange hoofdketen met daaraan de 20 verschillende

zijketens in een specifieke volgorde. Een eiwit komt in de cel echter meestal niet

voor als langgerekte kralenketting, maar als een compact opgevouwen bolletje met

een goed gedefinieerde driedimensionale structuur. Een belangrijk dogma uit de

structuurbiologie is de zogenaamde “structuur-functie relatie”, dat stelt dat deze
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structuur van groot belang is voor de werking van het eiwit. Het ontrafelen van

de driedimensionale structuur van eiwitten heeft daarom in de afgelopen 50 jaar

veel aandacht gekregen. Het grote probleem is alleen dat eiwitten zo klein zijn

(in de orde van een honderdduizendste millimeter) dat je ze met het blote oog of

onder een microscoop niet eens kunt zien. Desondanks zijn er twee technieken

waarmee de structuur van een eiwit bepaald kan worden: eiwitkristallografie en

kernspinresonantie (in het Engels nuclear magnetic resonance, afgekort NMR). In

het eerste geval wordt de structuur “zichtbaar” gemaakt door een eiwitkristal te

beschieten met röntgenstraling, terwijl in het andere geval het eiwit in oplossing

wordt bestudeerd met behulp van een sterk magneetveld. Het bestuderen van

een eiwit in oplossing heeft als groot voordeel dat het mogelijk is om behalve de

structuur ook de beweeglijkheid van eiwitten te karakteriseren; in dit proefschrift

wordt gebruik gemaakt van deze methode.

NMR spectroscopie wordt niet alleen maar gebruikt voor het bestuderen van

eiwitten en andere moleculen, maar heeft ook haar toepassing gevonden bin-

nen de medische wereld, waar het magnetic resonance imaging (MRI) wordt

genoemd. De techniek is gebaseerd op het feit dat sommige atoomkernen zich

in een magneetveld gedragen als “rondtollende magneetjes”. Deze rondtollende

beweging (“precessie”) komt niet alleen voor bij bepaalde atoomkernen door het

effect van een magneetveld, maar is ook zichtbaar op macroscopische schaal bij

een ouderwetse draaitol, in dat geval onder invloed van de zwaartekracht. In het

geval van MRI scanners en NMR spectrometers wordt gebruik gemaakt van zeer

sterke magneetvelden, waarbij momenteel respectievelijk 9.4 en 22.3 T de hoogste

veldsterktes zijn (ter vergelijking: het aardmagnetisch veld is slechts 0.00005 T).

Kernen met een kernspin gedragen zich in zo’n magneetveld als een soort walkie-

talkie: ze kunnen radiogolven ontvangen en uitzenden. Afhankelijk van de om-

geving waarin zo’n atoom zich bevindt zal de frequentie van deze radiogolven

een klein beetje variëren. Door nu op een bepaalde manier radiogolven te ver-

sturen (het NMR experiment) en vervolgens te “luisteren” naar de respons van

de afzonderlijke atomen (het NMR spectrum) kunnen we meer te weten komen

over de interactie tussen deze “walkie-talkies” en uiteindelijk over de structuur en

beweeglijkheid van het eiwit.

In (grote) eiwitten is het lastig om goed te “verstaan” wat er precies gezegd wordt,

omdat iedereen door elkaar praat en signalen van de verschillende walkie-talkies

elkaar verstoren. In principe kan dit probleem worden opgelost door een vraag te

stellen aan een specifiek “persoon” (de ontwikkeling van NMR experimenten) of
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door ervoor te zorgen dat er slechts een beperkt aantal walkie-talkies in omloop

is (het gebruik maken van biochemie om specifiek “gelabelde” eiwit samples

te maken). Voor het bestuderen van eiwitten met behulp van NMR levert de

combinatie van bovenstaande mogelijkheden vaak de beste resultaten, vandaar ook

de titel van dit proefschrift: “Structuur en beweeglijkheid van eiwitten met behulp

van NMR: synergie tussen biochemie en ontwerp van pulssequenties”.

Het proefschrift

Het werk beschreven in dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van NMR me-

thodes om de structuur, beweeglijkheid en daarmee het functioneren van eiwitten

te bestuderen. In het bijzonder wordt er gebruik gemaakt van de combinatie van

biochemie en nieuwe NMR experimenten om specifieke atomen in het eiwit te “in-

terviewen”, en zo meer te leren over de werking van deze belangrijke biologische

machientjes.

In Hoofdstuk 1 wordt in het kort uitgelegd hoe de structuur van een eiwit be-

paald kan worden met behulp van NMR en een overzicht gepresenteerd van

de verschillende biochemische methodes om specifiek “gelabelde” eiwit samples

te maken. De rol van NMR in de structuurbiologie is echter niet beperkt tot

het bepalen van een structuur, maar NMR is ook uitermate geschikt voor het

meten van de beweeglijkheid van eiwitten, de interacties tussen eiwitten of het

karakteriseren van de belangrijke groep van “ongevouwen” eiwitten. De basis van

deze toepassingen wordt in het kort besproken om het werk dat is beschreven in

de overige hoofdstukken in de context te plaatsen.

Het eiwit FepB is het studieobject van Hoofdstuk 2 en is betrokken bij het ij-

zertransport in bacteriën. Bijna alle micro-organismen hebben ijzer nodig om te

kunnen overleven, maar ze kunnen dit niet zelf maken. Zodra bacteriën daarom

ijzer “waarnemen” in hun omgeving gaan ze kleine moleculen (“sideroforen”)

produceren die het ijzer binden en dit complex wordt vervolgens naar het bin-

nenste van de cel getransporteerd. Het eiwit dat we hier bestudeerd hebben is

één van de eiwitten die betrokken is bij dit transport en er is gesuggereerd dat

’ie het ijzer-siderofoorcomplex bindt, zoals Pacman de blokjes opeet in het alom

bekende computerspelletje. Om te kijken of het ijzer inderdaad wordt gebonden

in de opening tussen de twee domeinen en het eiwit daarna “dicht gaat”, is het

noodzakelijk om de structuur te bepalen van het eiwit mét (holo-FepB) en zonder



142 Chapter 6

(apo-FepB) het ijzer-complex. In dit hoofdstuk is voor beide systemen de residue-

specifieke toekenning van alle signalen in de NMR spectra beschreven en ook per

aminozuur in het eiwit de beweeglijkheid bepaald. De analyse van de resultaten

suggereert dat het effect van de binding van het ijzer-complex het grootste is op

het C-terminale deel van het eiwit, waar structurele veranderingen optreden en

ook de flexibiliteit aanzienlijk minder wordt. Omdat we nog niet zover zijn dat

we een driedimensionale structuur hebben kunnen bepalen is er –op dit moment–

nog geen definitieve conclusie te trekken over de exacte wijze waarop het FepB

het ijzer-siderofoorcomplex bindt. Meer gedetailleerde kennis over de manier

waarop ijzer wordt getransporteerd en de rol van FepB hierin is nodig voordat

we kunnen gaan denken aan mogelijke medische toepassingen. Het is een bekend

gegeven dat bacteriën in rap tempo resistent worden tegen antibiotica en dat dit

in de (nabije) toekomst grote problemen kan opleveren. Er wordt dan ook veel

onderzoek gedaan naar nieuwe methoden om bacteriën te doden en het platleggen

van het ijzertransport zou in de toekomst wellicht een alternatief kunnen bieden.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat aminozuren met een methylgroep in de

zijketen interessant zijn om te bestuderen, omdat methylgroepen luid en duidelijk

“spreken” en belangrijke informatie kunnen geven over de structuur en beweeglijk-

heid van eiwitten. In Hoofdstuk 3 laten we zien dat er een goedkope en efficiënte

manier is om er voor te zorgen dat alle methylgroepen in een eiwit gelabeld

worden, namelijk door het eiwit te laten maken door bacteriën die U-[1H,13C]-

D-glucose te eten krijgen en groeien in ∼100% D2O (“zwaar water”) in plaats

van H2O. We beschrijven een nieuw NMR experiment (C-TOCSY-CHD2), dat

speciaal ontwikkeld is voor dit type eiwitsamples en in staat is om een nagenoeg

complete residue-specifieke toekenning van de methylgroepen te bewerkstelligen.

Zodra de toekenning van deze methylgroepen bekend is kunnen we ze vervolgens

gebruiken om meer te leren over de beweeglijkheid van eiwitten. Hoofdstuk 4

beschrijft een nieuw 1H CPMG experiment om met behulp van methylgroepen de

beweeglijkheid van een eiwit op de microseconde tijdschaal te bestuderen. We

demonstreren het gebruik van de methodologie op het eiwit NtrCr, waarvan al

bekend was dat er een evenwicht is tussen een actieve en een inactieve vorm.

Deze twee vormen gaan echter zo snel in elkaar over dat het lastig was om de

snelheidsconstante nauwkeurig te bepalen; ons experiment is hiervoor echter wel

geschikt en geeft aan dat de twee vormen (15.5 ± 0.5) × 103 keer per seconde

in elkaar overgaan. Het beschreven experiment is niet alleen veel geschikter om

snellere, µs tijdschaalprocessen te bestuderen, maar ook voor het verrichten van
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temperatuurafhankelijke metingen die van belang zijn om de thermodynamica van

een dergelijk proces te karakteriseren.

Hoofdstuk 5 laat het gebruik van NMR zien voor het karakteriseren van “ongevou-

wen” eiwitten. Dit is een relatief grote groep van eiwitten die zich niet opvouwen

tot een goed gedefinieerde driedimensionale structuur, maar als flexibele kralen-

ketting in de cel voorkomen. Ondanks de afwezigheid van een stabiele structuur

hebben deze eiwitten wél een functie in de cel en ook zijn ze vaak betrokken bij

het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten. De grote flexibiliteit in de eiwitketen

zorgt ervoor dat eiwitkristallografie als onderzoeksmethode ongeschikt is, terwijl

deze eigenschap voor NMR juist erg gunstig is. In dit hoofdstuk beschrijven we

een nieuwe methode voor het meten van 3 JHNHα koppelingconstantes die veel

geschikter is in het geval van ongevouwen eiwitten. Dat het nieuwe experiment

goed werkt wordt gedemonstreerd op het cytoplasmatische deel van het humane

eiwit neurologin-3 dat betrokken is bij de signaaloverdracht in neuronen. De

gemeten 3 JHNHα koppelingsconstanten laten zien dat het grootste deel van het eiwit

inderdaad ongevouwen is, maar geven ook weer dat de wanorde in het eiwit niet

gelijkmatig is verdeeld over de keten. Mogelijkerwijs zijn delen van dit eiwit al

enigszins geprefabriceerd om hun assemblage met andere eiwitten gemakkelijker

te maken.






