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Samenvatting 
 
 
 
  Hoofdstuk 1 is een korte inleiding in cytochromen P450 (CYP’s) en hun 
structuur. Het voor de katalytische cyclus belangrijke deel van het enzym 
bevat een ijzer-haem groep, die ook verantwoordelijk is voor de rood-bruine 
kleur van deze eiwitten. In de CYP’s kan het ijzer in twee spin toestanden 
voorkomen, die lage spin en hoge spin worden genoemd, en die geassocieerd 
zijn met  de coordinatietoestand van het ijzer: coördinatie met zes liganden 
voor lage spin (6cLS), en coördinatie met vijf liganden voor hoge spin 
(5cHS). Ook de oxidatietoestand van het ijzer, Fe2+ of Fe3+, is belangrijk. 
Gedurende de cyclus veranderen deze toestanden, wat gevolgd kan worden 
met Raman spectroscopie.  
 
In Hoofdstuk 2 worden de basisprincipes van Raman spectroscopie 
uitgelegd, en de toepassing ervan als resonante Raman spectroscopie aan 
haemeiwitten. Als laserlicht op een oplossing met CYP wordt geschenen kan 
het licht energie uitwisselen met deze moleculen. Het spectrum van het 
uittredende licht  laat verschuivingen zien ten opzichte van het inkomende 
licht, en de pieken in dat spectrum corresponderen met trillingen van het 
molecule. In Resonante Raman (RR) spectroscopie is het inkomende 
laserlicht in resonantie met een electronische overgang, wat een grote 
versterking van het signaal geeft. Voor de CYP’s is dat een electronische 
overgang van de ijzer-haem bij 413 nm, een golflengte die door krypton 
wordt uitgezonden. Dat maakt het mogelijk om met behulp van een krypton 
laser de haem selectief te bestuderen, en met name de eerder genoemde 
toestanden van het ijzer te volgen, omdat de energie en intensiteit van de 
vibraties van de haem afhangen van de toestand van het ijzer in het midden.   
De resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd zijn hoofdzakelijk 
verkregen door metingen aan CYP2D6, een belangrijke bij mensen 
voorkomende vorm van CYP die een rol speelt in de afbraak van medicijnen 
en andere lichaamsvreemde stoffen. 
 
Hoofdstuk 3  geeft twee voorbeelden van het gebruik van RR om de 
structuur van het actieve deel van CYP2D6 te bestuderen, in het bijzonder 
door het meten en interpreteren van verschillen in de spectra tussen de in 
mensen voorkomende vorm (WT) en de twee mutanten F120A en T309V.  
Eerst wordt aangetoond dat in afwezigheid van substraat het CYP2D6 
voorkomt in de 6cLS toestand, en dat dit in verschillende mate wordt 
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verstoord door het binden van drugs als bufuralol, dextromorphan (DX) en 
3,4-methylenedioxymethylamphetamine (MDMA). DX en MDMA zorgen 
voor omzetting naar een significante hoeveelheid 5cLS, en veranderen de 
polariteit in de omgeving van de haem, terwijl bufuralol geen veranderingen 
te zien geeft. Spectra van de F120A mutant suggereren dat de phenylalanine 
op positie 120 (Phe120) betrokken is bij de binding van DX en MDMA, iets 
dat niet het geval lijkt voor bufuralol. De verschillen kunnen verklaard 
worden uit de beweeglijkheid van de substraten in het CYP, wat in 
overeenstemming is met een al eerder voorgestelde mogelijke rol van Phe120 
bij binding van het substraat. 
Vervolgens laat RR data voor de T309V mutant zien dat vervangen van de 
threonine op plaats 309 van de I-helix in de buurt van het enzymatisch active 
deel van het enzym het haem-ijzer spin evenwicht verstoord in de richting  
van de 6cLS configuratie. Deze experimentele waarneming kan worden 
verklaard door aan te nemen dat een watermolecule dat zich boven het ijzer 
bevindt in twee mogelijke posities kan voorkomen: dicht bij en verder af van 
het ijzer. Deze hypothese kon verder worden vergeleken met quantum 
mechanische DFT berekeningen voor het actieve deel van zowel de WT als 
de T309V mutant. Deze berekeningen voor de energieverschillen van het 
water op de verschillende posities blijken consistent met de beschikbare 
structurele en spectroscopische data. 
    
In Hoofdstuk 4 wordt aandacht besteed aan het feit dat metaaloppervlakken 
een dramatisch versterkend effect kunnen hebben op het Raman spectrum. 
Dit wordt het SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) effect 
genoemd, maar hiervoor zijn metaaloppervlakken nodig die een specifieke 
structuur moeten hebben, in dit geval zilver met een door oxidatie-reductie 
cycli geruwd oppervlak. Als dit met de in hoofdstuk 2 beschreven Resonante 
Raman techniek wordt gecombineerd, wordt het SERRS genoemd, en 
verenigd het de voordelen van RR met SERS. Hoewel SERRS in het 
verleden is toegepsast op sommige, niet menselijke, CYP’s geeft directe 
binding van CYP2D6 aan het metaaloppervlak ongewenste veranderingen in 
de eiwitstructuur. Dit kan worden voorkomen door het oppervlak van 
chemische coatings te voorzien, waarop het eiwit gebonden kan worden 
zonder dat de ongewenste structuurveranderingen optreden. Voorbeelden 
van hoe dusdanig aangepaste zilvercolloiden en -electrodes kunnen worden 
gebruikt als SERRS substraat worden in het laatste deel van dit hoofdstuk 
behandeld. 
 
Hoofdstuk 5 geeft twee voorbeelden van het gebruik van SERRS voor het 
bestuderen van het actieve deel van het CYP2D6 eiwit, in het bijzonder door 
het gebruik van gecoate zilver nanodeeltjes en electrodes als met biologische 
activiteit verenigbare substraten. In 5.1 is beschreven hoe SERRS spectra 

 124



werden verkeregen in zeer verdunde oplossing (tot op nanomolaire 
concentraties) door het gebruik van de gecoate zilver nanodeeltjes 
beschreven in hoofdstuk 4.3. Door vergelijking met de resonante Raman 
spectra in oplossing blijkt dat de CYP2D6 structuur niet verandert door het 
gebruik van de coating waarop het eiwit zich vasthecht door electrostatische 
interactie. Dit in tegenstelling tot wanneer ongecoate zilver deeltjes worden 
gebruikt, waarvoor een duidelijke structurele verandering zichtbaar is. Ook 
het effect van binding van DX op de structuur van het eiwit kan worden 
aangetoond, wat laat zien dat ondanks de binding van het eitwit aan het 
oppervlak dit deel van de katalalytische cyclus  nog steeds kan worden 
doorlopen. Daarnaast, kunnen door gebruik te maken van het SERS effect de 
vibratiebanden van de coating zelf worden waargenomen en geanalyseerd, 
wat de effecten van het eiwit op de structuur van de  aangebrachte monolaag 
aantoonbaar maakt.  
In hoofdstuk 5.2 wordt beschreven hoe SERRS spectra van CYP2D6 werden 
verkregen onder een verscheidenheid van experimentele omstandigheden 
voor geruwde en gecoate zilver electrodes. Analyse van de spectra toont aan 
dat het enzym zijn gebruikelijke structuur, de 6cLS toestand, behoudt als het 
eiwit aan de monolaag gebonden wordt. Verder laten de spectrale 
veranderingen die optreden bij binding van DX en imidazole (dat direct aan 
de haem ligandeert) zien dat het eiwit nog steeds in staat is tot reversibele 
binding van deze substraten. Echter, hoewel het gebonden eiwit effectief 
gereduceerd kan worden door de reductant natriumdithioniet, is verandering 
van de potentiaal op de electrode vooralsnog niet in staat om het eiwit 
volledig te reduceren, en leidt bovendien tot vorming van een inactieve 
variant van het enzym.  
 
Hoofdstuk 6 bevat een aantal conclusies, en opvattingen  die in de loop van 
het onderzoek tot wasdom zijn gekomen, met name over het gebruik van de 
verschillende varianten van Raman spectroscopie voor CYP’s, maar ook 
voor andere haemeiwitten. RR is een essentiele techniek om CYP’s te 
bestuderen, ondanks zijn beperkingen. Er wordt bijvoorbeeld geen tot weinig 
informatie verkregen over delen van het eiwit die verder van het 
enzymatisch actieve deel liggen. SER(R)S is een buitengewoon krachtige 
techniek om CYP’s te bestuderen, maar is nogal lastig in de uitvoering, 
zodat het niet snel mogelijk zal zijn om dit routinematig te gebruiken: veel 
vooronderzoek is nodig voor het identificeren van de juiste materialen en 
condities. 
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