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Abstract 

Proteins as biomolecules are ubiquitously found in every living organism and perform 

various biological functions, involving replicating DNA, catalyzing metabolic reaction, 

and transporting molecule from one location to another. The classical paradigm reveals 

that the specific function of proteins is determined by their unique and well-defined three-

dimensional (3D) structure. This paradigm is supported by the fact that more than 60 000 

high-resolution protein structures are stored in the Protein Data Bank (PDB), enables the 

interpretation of functions based on their structures. Therefore, getting information about 

the 3D structure of proteins is essential in order to understand their structure-function 

relationship. 

However, in the recent decade, several studies have shown shortcomings of the classical 

structure-function paradigm. Many proteins lack an ordered 3D structure under 

physiological conditions, but they participate in many important processes, such as 

transcription, translation, post-translational modification and molecular recognition. 

Furthermore, these types of proteins are also involved in neurodegenerative diseases and 

cancer. Such proteins are called intrinsically disordered proteins (IDPs) or natively 

unfolded protein. 

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy is the most suitable technique to study 

folded and unfolded proteins in atomic details. Through the utilization of this technique, 

we can obtain comprehensive information involving structures, dynamics, electrostatic 

interactions, and protein-protein interactions, which are essential for a comprehensive 

understanding of biological mechanisms at atomic details.  

In this dissertation, we studied both the electrostatic interactions of a folded protein, 

photoactive yellow protein (PYP), and the conformational details of soluble unfolded 

amyloid-β peptides. We also developed two NMR methodologies: (i) a new approach to 

determine Tyr sidechain pKa values in folded proteins (ii) a simple and tunable way to 

speed up the NMR measurement of intrinsically disordered proteins using solvent 

paramagnetic relaxation enhancement (PRE).  

Chapter 1 describes the characteristics of folded and unfolded proteins. This chapter 

shows a general overview of NMR studies of folded and unfolded proteins. 
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Multidimensional NMR spectroscopy provides detailed insight about structure, dynamics 

and kinetic, electrostatic, and molecular interactions between a protein and its partner. 

Hence, the atomic-resolution experimental data from NMR can provide a complete picture 

of the behavior of a protein and contribute to the understanding of many biological 

mechanisms in living organisms. This chapter addresses the rapid development in NMR 

methodologies, which push the size limit to study folded proteins, accelerate protein NMR 

measurements, and how to overcome the challenging problem to assign the highly 

overlapping signals of the intrinsically disordered proteins (IDPs). 

 In Chapter 2, a novel strategy is presented for the comprehensive determination of Tyr 

side-chain pKa constants for photoactive yellow protein (PYP). The utility of non-

protonated 13Cγ resonances in sensitive and well-resolved 2D spectra is very important, as 

recording of the chemical shifts for other ring-system nuclei was hampered by spectral 

congestion and line broadening due to ring flips. Depending on the position of the phenolic 

side-chain in the protein, we found three types of Tyr residues in PYP, which demonstrates 

very different pKa values: solvent exposed (Tyr-76 and Tyr-98; pKa ~10), buried in the 

hydrophobic environment (Tyr-118; pKa ~12) and hydrogen bonded (Tyr-42 and Tyr-94; 

pKa > 13). 

In Chapter 3 it is described that during every step in its photocycle, PYP undergoes 

structural changes and the rates of these events demonstrate a strong pH-dependence.  The 

ground-state recovery of PYP exhibits a bell-shaped profile with a maximum around pH 8. 

However, the underlying electrostatic interactions are still debated: It has been suggested 

that pH-dependent (de)protonation events in the electronic ground state form (pG) of PYP 

active site are responsible for the recovery profile, or alternatively, from protonation 

equilibria in the long-lived photo-excited intermediate (pB).  

In this chapter, the nearly complete assignment of 1H, 13C and 15N resonances for PYP 

using 2D and 3D NMR experiments is described. Using this assignment, chemical shift 

changes of all titratable groups were monitored to determine the pKa values of side-chain 

residues in PYP. In particular, we focused on electrostatic interaction in the active site to 

study the pH-dependent photocycle kinetics of PYP. Our data showed that Glu-46 stays 

protonated from pH 3.4 - 11.4. This result is consistent with the observation that the 

hydrogen-bond between Glu-46 and pCA is present in that same pH range. Our study also 
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demonstrated that Arg-52 does not change its protonation state. Together these findings 

show that none of the titratable group in the active site of PYP undergoes any changes in 

its protonation state in the pG state. Our study suggests that the pH dependence of PYP in 

the photocycle can only result from such changes in the pB state. 

In Chapter 4, we discuss soluble Aβ dimers. These have been detected in extracts of 

human Alzheimer’s brains, indicating that Aβ dimers may be the basic building block of 

Alzheimer Disease-related synaptotoxic species.  

In this chapter, the aggregation properties and structural differences of three different 

Aβ species were studied using solution-state NMR spectroscopy: Aβ monomer [M1(1-40)] 

and two Aβ dimers: Aβ (M1-40) containing Cys in place of Ser-26, producing a disulfide 

cross-linked dimer, called [Aβ (M1-40)S26C]2; and Aβ (M1-40), which has a covalent 

bond at the side chain of Tyr-10, named [Aβ (M1-40)]tyr). Nearly complete assignment of 

backbone resonances of Aβ [M1(1-40)], [Aβ (M1-40)S26C]2, and [Aβ (M1-40)]tyr were 

obtained. Our data demonstrate that the three Aβ (M1-40) species are fully disordered and 

show little difference in structural propensities, although they display strongly variable 

aggregation properties and fiber morphology. This study suggests that it might be 

sufficient to only slightly modulate the structural propensities of the Aβ (Μ1−40) to affect 

their aggregation properties and toxicity. 

In chapter 5, it is explained that NMR spectroscopy is the most suitable technique to 

obtain insight into the details of protein conformational disorder at atomic resolution. To 

complete the unambiguous resonance assignment for unfolded proteins high-dimensional 

spectra are required, which sample chemical shift evolution in several dimensions. 

Unfortunately, such spectra require long recording times, which demands excellent time-

stability of the protein samples without aggregation, a requirement that is not always 

fulfilled by IDPs.   

We developed a methodology to speed up NMR experimental time and increase the 

sensitivity for IDPs using solvent paramagnetic relaxation enhancement by Ni(DO2A). We 

found that the neutral paramagnetic agent Ni(DO2A) is accessible to the entire disordered 

polypeptide chain, which provides a significant advantage over its application to folded 
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proteins. Furthermore, by combination of solvent PRE and projection-reconstruction 

techniques, a high quality 3D HNCO spectrum could be recorded in as little as 15 minutes. 

As an extension to chapter 5, chapter 6 describes the rationale for identifying an optimal 

paramagnetic relaxation agent for improving speed and sensitivity of NMR spectroscopy 

of IDPs. We found that the neutral high-spin iron chelate Fe(DO3A) is suitable for this 

purpose, since it meets the following criteria: (i) being water-soluble (ii) effective at low 

concentration (iii) not binding to amino acid residues of the protein of interest  (iv) 

reducing protein T1 spin relaxation significantly without contributing to line broadening. 

Fe(DO3A) can accelerate proton-excited NMR spectroscopy of IDPs about four-fold better 

than Ni(DO2A), with negligible line broadening. This paramagnetic agent could also 

effectively increase the speed of recording of protonless NMR experiments for 

deuterated α-synuclein at moderate concentration. The utilization of co-solute PRE by 

Fe(DO3A) helps to overcome the most challenging problem in studying rapidly 

aggregating peptides using solution-state NMR. 
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Samenvatting 

 

Eiwitten als biomoleculen zijn alomtegenwoordig in elk levend organisme en voeren 

verschillende biologische functies uit, onder andere het repliceren van DNA, 

katalyseren van metabolische reacties en het transport van moleculen van de ene 

locatie naar de andere. Het klassieke paradigma onthult dat de specifieke functie van 

eiwitten wordt bepaald door hun unieke en goed gedefinieerde driedimensionale 

(3D-)structuur. Dit paradigma wordt ondersteund door het feit dat meer dan 60 000 

hoge-resolutie eiwitstructuren opgeslagen zijn in de Protein Data Bank (PDB), wat 

interpretatie van functies op basis van hun structuren mogelijk maakt. Daarom is het 

verkrijgen van informatie over de 3D-structuur van eiwitten essentieel om de 

structuur-functie relatie van eiwitten te begrijpen. 

 

In de afgelopen tien jaar hebben verscheidene studies tegenstrijdigheden tussen de 

klassieke structuur en het functie paradigma. Veel eiwitten missen een geordende 

3D-structuur onder fysiologische omstandigheden, maar ze nemen deel aan veel 

belangrijke processen zoals transcriptie, translatie, post-translationele modificatie of 

moleculaire herkenning. Bovendien zijn dit soort eiwitten betrokken bij 

neurodegeneratieve ziekten en kanker. Dergelijke eiwitten zijn intrinsiek 

ongestructureerde eiwitten, ook wel ‘intrinsically disordered proteins’ (IDPs) 

genaamd. 

 

Kernspinresonantie of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopie is de 

meest geschikte techniek om gevouwen en ongestructureerde eiwitten te bestuderen 

in atomair detail. Door gebruik te maken van deze techniek kunnen we uitvoerige 

informatie verkrijgen op atomair niveau betreffende structuren, dynamica, 

elektrostatische interacties en eiwit-eiwit interacties, welke essentieel zijn voor ons 

begrip van vele biologische processen. 
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In dit proefschrift bestuderen we zowel de elektrostatische interacties van het 

gevouwen fotoactief geel eiwit (PYP) – in het Engels Photoactive Yellow Protein – 

alsook structurele details van oplosbare ongestructureerde beta-amyloïdeiwitten. We 

ontwikkelden ook NMR methoden: (i) een nieuwe aanpak om van een gevouwen 

eiwit de pKa waarden van Tyr zijketens te bepalen, en (ii) een eenvoudige en 

flexibele manier om NMR metingen van intrinsiek ongestructureerde eiwitten te 

versnellen met behulp van ‘paramagnetic relaxation enhancement’. Dit laatste houdt 

in dat oplosbare paramagnetische metaalionen aan het opgeloste eiwit toegevoegd 

worden om haar relaxatie te verhogen, waardoor de tijd tussen NMR scans verkort 

kan worden.  

 

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de kenmerken van gevouwen en ongestructureerde eiwitten 

en geeft een algemeen overzicht van NMR studies van deze eiwitten. 

Multidimensionale NMR spectroscopie biedt gedetailleerd inzicht in de structuur, 

dynamiek en kinetische, elektrostatische en moleculaire interacties tussen een eiwit 

en haar partner. Vandaar dat atomaire-resolutie experimentele gegevens van NMR 

een compleet beeld van het gedrag van eiwitten kunnen opleveren en bijdragen aan 

het begrip van vele biologische processen in levende organismen. Dit hoofdstuk 

behandelt de snelle ontwikkeling in de NMR methodiek, welke ervoor zorgen dat 

groottelimiet van te bestuderen gevouwen eiwitten verlegd wordt, dat de NMR-

metinging versnelt worden, en dat de problematiek van sterk overlappende signalen 

voor IDPs overwonnen kan worden. 

 

In hoofdstuk 2 wordt een nieuwe strategie gepresenteerd voor de volledige bepaling 

van pKa constanten voor Tyr zijketens van PYP. De niet-geprotoneerde 13Cγ 

resonanties in gevoelige en goedopgeloste 2D spectra zijn erg belangrijk, want de 

registratie van de chemische verschuivingen voor andere kernen in de ring-systemen 

werd verhinderd door spectrale overlap en lijnverbreding door ‘ring flips’. 

Gebaseerd op de positie van de fenolische zijketen in het eiwit werden er drie 

soorten tyrosine residuen gevonden in PYP, welke alle drie een verschillende pKa 
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hebben. Aan oplossing blootgestelde residuen (Tyr-76 en Tyr-98) hebben een pKa 

van rond de 10, tyrosine begraven in de hydrofobe omgeving (Tyr-118) heeft een 

pKa van 12 en de waterstofgebonden residuen (Tyr-42 en Tyr-94) hebben een 

waarde van boven de 13. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijven we dat tijdens elke stap in zijn fotocyclus, PYP een 

structurele verandering ondergaat en de snelheid van deze gebeurtenissen tonen een 

sterke pH-afhankelijkheid. Het terugvallen van PYP naar de grondtoestand vertoont 

een klokvormig profiel met een maximum rond pH 8 (Genick et al., 1997). Echter, 

de onderliggende elektrostatische interacties staan nog steeds ter discussie: Er wordt 

enerzijds gesuggereerd dat bovenstaand profiel voortvloeit uit pH-afhankelijke 

(de)protoneringen in de elektronische grondtoestand (pG) van het actieve centrum 

van PYP, terwijl anderen suggereren dat dit te wijten is aan 

protoneringsevenwichten in het langlevende foto-geëxciteerde tussenproduct (pB).  

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de bijna volledige toekenning voor PYP van 1H, 13C 

en 15N resonanties, gedaan met behulp van 2D- en 3D-NMR experimenten. Gebruik 

makende van deze toekenning worden veranderingen in de chemische verschuiving 

van alle titreerbare groepen gevolgd om de pKa waarden van deze zijketens te 

bepalen. In het bijzonder richten we ons op de elektrostatische interacties in het 

actieve centrum om de pH-afhankelijkheid van de kinetiek van de fotocyclus van 

PYP te bestuderen. Onze gegevens toonden aan dat Glu-46 geprotoneerd blijft van 

pH 3,4 tot 11,4. Dit resultaat is consistent met de waarneming dat de waterstofbrug 

tussen Glu-46 en pCA aanwezig is in hetzelfde pH-gebied. Onze studie liet ook zien 

dat de protonatietoestand van Arg-52 niet verandert. Samen demonstreren deze 

bevindingen dat in de pG-vorm van PYP geen van de titreerbare groepen in het 

actieve centrum protonen opneemt of afstaat, met als gevolg dat de pH-

afhankelijkheid zijn oorsprong heeft in de electronisch aangeslagen toestand. 

 

In hoofdstuk 4 bespreken we oplosbare Aβ dimeren. Deze zijn waargenomen in het 

extract van hersenen van mensen waarbij Alzheimer geconstateerd was. Dit 
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impliceert dat Aβ dimeren een belangrijke bouwstof vormen voor moleculen die 

toxisch zijn voor synapsen (O'Nuallain et al., 2010).  

In dit hoofdstuk bestuderen we de aggregatie-eigenschappen en structurele 

verschillen met behulp van NMR spectroscopie van drie verschillende Aβ soorten, 

namelijk het Aβ monomeer [M1( 1-40 )] en twee Aβ dimeren waarin een chemische 

veranderingen is aangebracht in [M1(1-40)], te weten [Aβ (M1-40)S26C]2, waarin 

Ser-26 door een cysteine vervangen is, waardoor er een zwavelbrug in het dimeer 

gevormd kan worden en [Aβ (M1-40)]tyr waarin de zijketens van Tyr-10 (M1-40) 

verbonden zijn door een covalente binding. We verkregen de bijna volledige 

toekenning van resonanties van de hoofdketens van Aβ [M1(1-40)], [Aβ (M1-

40)S26C]2, en [Aβ (M1-40)]tyr. Onze gegevens tonen aan dat de drie Aβ (M1-40) 

soorten volledig ongestructureerd zijn en laten geringe verschillen in neiging tot 

secundaire struktuur (structurele propensiteit) zien, hoewel ze sterk variabele 

aggregatieeigenschappen vertonen. Deze studie suggereert dat wanneer de 

structurele propensiteit van Aβ (M1-40) licht gemoduleerd is, dit gevolgen heeft 

voor eigenschappen als aggregatietoestand en toxiciteit. 

 

In hoofdstuk 5 leggen we uit dat NMR spectroscopie de meest geschikte techniek is 

om inzicht te krijgen in de details van ongestructureerde eiwitconformaties op 

atomair niveau. Om een eenduidige resonantietoekenning voor ongestructureerde 

eiwitten te verkrijgen zijn meerdimensionale spectra vereist, waar in verschillende 

dimensies evolutie van chemische verschuiving gevolgd wordt. Helaas vereisen 

zulke spectra langdurige opnametijd, welke een uitstekende tijdsstabiliteit van het 

eiwitmonster verlangt waarin geen aggregatie mag optreden; een eis die niet altijd 

vervuld wordt door IDPs. 

We ontwikkelden een methode waarin de snelheid van NMR en de gevoeligheid 

voor IDPs verhoogd wordt. Ddit wordt bereikt met behulp van ‘paramagnetic 

relaxation enhancement’ (PRE). We vonden dat het oplosbare neutrale 

paramagnetische molecuul Ni(DO2A) toegang heeft tot de gehele wanordelijke 

eiwitketen, wat een belangrijk voordeel oplevert ten opzichte van de toepassing 

ervan op gevouwen eiwitten. Verder, door de combinatie van PRE en projectie-
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reconstructietechnieken kan een kwalitatief hoogwaardig 3D HNCO spectrum 

worden opgenomen in slechts 15 minuten. 

 

In opvolging van hoofdstuk 5 beschrijft hoofdstuk 6 de verklaring achter het 

identificeren van een optimaal paramagnetisch molecule voor het verbeteren van 

NMR spectroscopie toegepast op IDPs. We vonden dat het neutrale ‘high spin’ 

ijzerchelaat Fe(DO3A) geschikt is voor dit doel, want het voldoet aan de volgende 

criteria: (i) wateroplosbaar (ii) effectief bij lage concentratie (iii) bindt niet specifiek 

of sterk aan aminozuren (iv) verlaagd de T1 spinrelaxatietijd significant zonder bij te 

dragen aan lijnverbreding. We hebben aangetoond dat wanneer Fe(DO3A) 

toegevoegd wordt aan IDPs dit protongebaseerde NMR spectroscopie kan versnellen 

met ongeveer een factor vier vergeleken met Ni(DO2A), dit met verwaarloosbare 

lijnverbreding. Het paramagnetische molecuul kan, in gematigde concentratie, ook 

de NMR opnamesnelheid van koolstofgebaseerde ('proton-less') experimenten 

verhogen, zoals gedemonstreerd aan de hand van gedeutereerd α-synucleïne. Het 

zeer prangende probleem van snelle eiwitaggregatie kon overwonnen worden door 

gebruik te maken van Fe(DO3A). 


