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Samenvatting

Amyloidachtige fibrillen zijn lange, niet-oplosbare eiwitdraden. De fibrillen bestaan doorgaans
uit twee tot zes protofilamenten - ieder twee tot vijf nanometer in diameter - die in elkaar
gedraaid zitten, met touwachtige fibrillen van tientallen nanometers lang als resultaat [36, 37].
Ieder protofilament is opgebouwd uit peptiden of eiwitten die een β-strand conformatie hebben
aangenomen. De strands zijn loodrecht georienteerd ten opzichte van de fibrilas. Het vor-
men van amyloid-achtige fibrillen maakt deel uit van het proces van eiwitvouwing [49]. Ei-
witvouwing wordt vaak gevisualiseerd als een vrije energie landschap waar minima stabiele
of metastabiele structuren representeren. Het vrije energie landschap van een bepaalde eiwit-
sequentie is in grote mate afhankelijk van omgevingsfactoren. Astbury toonde al in de jaren
’30 aan dat veranderingen in de eiwitconcentratie, pH, zoutconcentratie, temperatuur etc. grote
effecten kunnen hebben op het landschap en het evenwicht kunnen verschuiven naar een fib-
riltoestand [48]. De kinetiek van fibrilvorming wordt gewoonlijk gezien als een nucleatie-en-
groei mechanisme. Tijdens de nucleatiestap wordt een klein, energetisch ongunstig aggregaat
gevormd: de nucleus of kiem. Zodra de kiem gevormd is, is fibrilgroei een bergafwaarts proces.

Hoewel amyloidachtige fibrillen vooral bekend zijn vanwege hun rol in neurodegeneratieve
ziektes (bv. Alzheimer, Parkinson, BSE) zijn er ook veel voorbeelden van functionele amy-
loidachtige fibrillen [12, 20, 21]. Daarnaast staan peptiden die zulke fibrillen vormen de laatste
tijd in de belangstelling als potentiële bouwstenen voor nanomaterialen [4–6]. Amyloidachtige
fibrillen bestaan uit biologische materialen en zijn biologisch afbreekbaar. Daarnaast zijn ze
extreem sterk en vormen ze door zelfassemblage van de peptidebouwstenen. Het zelfassem-
blage gedrag van de peptides is bijzonder robuust waardoor de bouwstenen zodanig veranderd
kunnen worden dat zogenaamde slimme, gefunctionaliseerde materialen ontwikkeld kunnen
worden. Zodoende wordt zelfassemblage gecontroleerd door omgevingsfactoren (pH, temper-
atuur). Mogelijke toepassingen voor zulke materialen zijn bijvoorbeeld zelfhelende coatings,
weefselkweek en gecontroleerde medicijnlevering [2, 5].

Om de ontwikkeling van dergelijke nanomaterialen te faciliteren is het essentieel de details
van de fysisch-chemische processen die het zelfassemblageproces bepalen goed te begrijpen. In
dit proefschrift hebben we computersimulaties gebruikt om de vouwings- en zelfassemblage-
processen van fibrilvormende peptides te bestuderen op atomistische tot moleculaire schaal.
Alhoewel computerkracht ieder jaar toeneemt, zijn computersimulaties nu nog beperkt tot sys-
temen van enkele honderdduizenden deeltjes voor tijden in de orde van honderd nanoseconden.
Daardoor is het niet haalbaar om bepaalde processen met atomistische resolutie te simuleren en
heeft een bepaald systeem - met bijbehorende tijd- en lengteschalen - een natuurlijk omschri-
jvingsniveau dat van zeer gedetailleerd (atomistisch) voor kleine systemen tot zeer grof voor
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grote systemen loopt.
Aangezien fibrillen hierarchische structuren zijn die verschillende schalen overbruggen - van

peptiden (≈ 2nm), via oligomeren (≈ 1-10 nm) tot fibrillen (≈ 1-100µm) - is het essentieel om een
multischaal-modelleerstrategie te gebruiken om inzicht te krijgen in de sleutelprocessen tijdens
verschillende stappen van het fibrilvormingsproces [73]. Multischaal-modelleren kan zowel
gelijktijdig als hiërarchisch. In een gelijktijdige aanpak worden twee omschrijvingsniveaus
gekoppeld in een simulatie. Wij hebben echter gekozen voor een hierarchische aanpak waar
verschillende niveaus individueel worden gesimuleerd. De resultaten verkregen voor de ver-
schillende niveaus kunnen dan gecombineerd worden tot een coherent beeld.

Naast het aanpassen van het omschrijvingsniveau is het ook mogelijk om langere tijdschalen
te bereiken voor een bepaald systeem met een bepaald omschrijvingsniveau door combinatie
met zogenaamde “zeldzame-gebeurtenis” methoden. In een computersimulatie is de transitie
van een stabiele toestand in het vrije energie landschap naar een andere stabiele toestand een
zeldzame gebeurtenis. In de afgelopen jaren zijn er veel technieken ontwikkeld om dit prob-
leem, dat voortkomt uit gelimiteerde simulatietijd, te omzeilen. In dit proefschrift hebben we
replica exchange MD (REMD), steered MD (SMD), umbrella sampling en transition path sam-
pling (TPS) gebruikt in combinatie met atomistische of grove modellen.

Hoofdstukken 3 tot 6 van dit proefschrift zijn gericht op het begrijpen van de vouwing en
zelf-assemblage van een op zijde gebaseerd blokcopolymeer dat bestaat uit een hydrofoob, op
zijde gebaseerd blok met ((Gly − Ala)3Gly −Glu) repeats geflankeerd door hydrofiele blokken
(C-blokken). Deze blokcopolymeren vormen fibrillen uit oplossing als gevolg van een pH trig-
ger [70,71]. Waar mogelijk vergelijken we onze simulatieresultaten met experimenteel werk aan
het systeem zoals beschreven door Martens et al. [71].

Als een eerste stap bij het begrijpen van fibrilvorming van deze blokcopolymeren hebben
we de structuur van het zijdeblok onder fibrilvormende condities (lage pH) voorspeld. Het
experimentele zijde blok bestaat uit bijna 400 aminozuren en is daarmee veel te groot om met
atomistische resolutie te simuleren. Aangezien dit blok zeer repetitief is, hebben we kleinere,
representatieve blokjes bestudeerd. Om meer inzicht te krijgen in mogelijk stabiele structuren
in water hebben we twee β-hairpins, gebaseerd op structuren uit de PDB (1SLK en 2SLK [165])
bestudeerd. Een van deze hairpins ontvouwde volledig binnen enkele ns, maar de andere ve-
randerde van structuur tot een “twisted hairpin” die gedurende de rest van de simulatie stabiel
bleef. Gebaseerd op deze resultaten werd een model opgesteld voor het zijdeblok. Ons model
is zeer vergelijkbaar met een eerder ontdekt β-roll motief [175] en we noemen het dan ook een
β-roll. De maten van deze structuur komen goed overeen met de fibrildimensies zoals gemeten
met SAXS en AFM en de structuur zou ook de gemeten CD spectra kunnen verklaren [71]. Om
de conformatieruimte van het zijdeblok te verkennen zijn REMD simulaties [131] uitgevoerd.
Deze toonden aan dat de β-roll erg stabiel is in water.

Eerdere studies waar zijdegebaseerde blokcopolymeren fibrillen vormen vanuit methanol
in plaats van vanuit water, hebben laten zien dat het zijdeblok waarschijnlijk een antiparallele
β-sheet vormt [70, 159, 160]. Deze fibrillen zijn niet stabiel in water [164]. Om de oplosmid-
delafhankelijkheid van de moleculaire structuur van het zijdeblok te bestuderen hebben we
REMD-simulaties uitgevoerd met als startstructuur een stapel van twee antiparallele β-sheets
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opgelost in methanol of in water. Een β-roll en een antiparallele β-sheet kunnen in elkaar over-
gaan via een accordeonachtige transitie. Zoals verwacht op basis van de experimentele bewijzen
laten onze simulaties zien dat in water de β-roll het meest stabiel is terwijl in methanol een an-
tiparallele β-sheet geprefereerd wordt.

Simulaties met een atomistisch omschrijvingsniveau kunnen niet gebruikt worden om het
zelfassemblage proces van de zijde-gebaseerde blok copolymeren te bestuderen. Daarom hebben
we een grof model ontwikkeld om de polymeren te beschrijven. Ons model is gebaseerd op
eerdere modellen ontwikkeld in de Head-Gordon [104] en Thirumalai [105] groepen. Ieder
aminozuur wordt gemodelleerd met een representatief deeltje waarvan het centrum samenvalt
met het Cα-atoom. Het oplosmiddel wordt niet expliciet beschreven in het model. Eerst hebben
we het model geoptimaliseerd voor het zijdeblok, waarbij atomistische simulaties als referentie
zijn gebruikt. In vergelijking met het originele HG-model [104] is er een nieuwe omschrijv-
ing nodig voor de dihedrale hoeken van de turn-residuen. Daarnaast moeten de long-ranged
interacties, gemodelleerd door een Lennard-Jones potentiaal, geschoven worden om onfysische
aantrekking tussen niet-naburige strands in de β-roll te voorkomen. Vervolgens is de onbekende
sterkte van de ongebonden interacties tussen de deeltjes geoptimaliseerd door de potentiaal van
de gemiddelde kracht (PMF) voor de ontvouwing van een strand van de roll te bepalen met be-
hulp van SMD simulaties in combinatie met Jarzynski‘s gelijkheid [139, 141, 142]. Het model is
vervolgens uitgebreid met een omschrijving van de hydrofiele C-blokken.

In vergelijking met een atomistisch model reduceert dit grove model het aantal deeltjes dat
gesimuleerd moet worden met twee ordes van grootte. Alhoewel het model niet alle even-
wichtsparameters kan beschrijven, kan het wel verschillende belangrijke eigenschappen repro-
duceren, zoals de gyratiestraal van de hydrofiele blokken en de persistentielengte van de gevor-
mde fibrillen.

Om meer inzicht te krijgen in het exacte mechanisme van zelfassemblage hebben we een
multischaal-modelleer benadering gecombineerd met zeldzame-gebeurtenis simulaties. Mo-
gelijke mechanismen voor de zelfassemblage van de zijdeblokken met atomistische resolutie
zijn vergeleken door dit blok te dwingen via een bepaald mechanisme te bewegen op een ver-
snelde manier met behulp van SMD-simulaties. Met behulp van Jarzynski‘s gelijkheid [139]
kan de evenwichts-PMF voor een bepaald mechanisme bepaald worden op basis van de SMD-
resultaten. Het grove model wordt gebruikt om een beter beeld te verkrijgen van de rol van de
C-blokken die het zijdeblok flankeren.

Onze atomistische simulaties suggereren dat een al gevormde β-roll aanlegt aan het groeiende
eind van een fibril door de vorming van Glu-Glu zijketencontacten. Vervolgens kan het aan-
leggende blok naar een optimalere positie schuiven voordat het water tussen het aanleggende
blok en de fibril verdreven wordt om een droog grensvlak te vormen. Een mechanisme waar een
ongevouwen zijdeblok aanlegt en de fibril als een vouwingstemplate gebruikt is onwaarschijn-
lijk door de hoge kosten om een mismatch tussen de β-rolls te corrigeren. De voornaamste rol
van de C-blokken is het beperken van ongeordende aggregatie van de zijdeblokken. Daarnaast
spelen de C-blokken een rol in het correct uitlijnen van de zijdeblokken, zodanig dat de mis-
match beperkt wordt en regelmatige fibrillen gevormd worden.
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In het laatste hoofdstuk over de zijdegebaseerde blokcopolymeren is een latticemodel [188]
gebruikt om het samenspel tussen vouwing en zelfassemblage te bestuderen. Door de zeer
grove natuur van het lattice model is het met deze benadering mogelijk om het gehele vouwings-
en assemblageproces te simuleren, uitgaande van twee ongevouwen polypeptiden. We hebben
bestudeerd hoe de morfologie van de eindstructuren afhangt van de simulatietemperatuur,
alanine-oplosmiddelinteractie en de aanwezigheid van hydrofiele flanken. We hebben laten
zien dat zeer hydrofobe zijdeblokken (sterke alanine-oplosmiddel afstoting) resulteert in mis-
gevouwen, in elkaar verstrengelde aggregaten. Bij zeer zwak hydrofobe zijdeblokken, zullen
twee zijdeblokken niet stapelen maar naast elkaar gaan liggen. Bij lage tot gemiddelde hydro-
fobiciteit is de vouwingstemperatuur hoger dan de aggregatietemperatuur wat suggereert dat
na quenching van de temperatuur een zijdeblok eerst zal vouwen en daarna pas zal aggregeren.
Korte hydrofiele flanks reguleren het zelfassemblagegedrag van de zijdeblokken.

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift wordt het dynamische proces van het aanleggen
van een new peptide aan een groeiende amyloidachtige fibril bestudeerd. We hebben ons gericht
op het LV EALY L heptapeptide. Dit peptide was geı̈dentificeerd als de voornaamste amyloido-
gene sequentie in het hormoon insuline wat onder bepaalde condities fibrillen vormt [200]. De
dynamica van dit proces is niet goed begrepen maar bestaat waarschijnlijk uit “docking” van
het aanleggende peptide gevolgd door “locking” in de correcte conformatie [61, 192]. Deze ko-
rte peptiden worden veel bestudeerd als representatieve vervangers voor de corresponderende
volledige eiwitten en zijn bovendien aantrekkelijk als bouwstenen voor amyloidgebaseerde bio-
materialen [4, 5]. Aangezien het systeem relatief klein is - acht peptiden van zeven aminozuren
- is het mogelijk de dynamica van het locking proces met atomistische resolutie te bestud-
eren. Met behulp van TPS [152] hebben we laten dien dat er twee mogelijke routes zijn voor
een gedocked peptide om volledig geı̈ncorporeerd te worden in een fibril. Voor beide routes
speelt het aantal backbonewaterstofbruggen tussen de fibril en het aanleggende peptide en de
heroriëntatie van de Glu-zijketen van het aanleggende peptide een belangrijke rol. De routes
verschillen in de volgorde waarin dit gebeurt.
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