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Samenvatting

Moleculaire simulaties zijn essentieel om fundamentele elektrochemische processen,
zoals elektron en proton overdrachtsmechanismes te begrijpen. Er zijn vele praktische
voorbeelden in het dagelijks leven van deze specifieke chemische processen. Elektronen
en protonen kunnen in een zeer korte tijdspanne overgedragen worden van het ene
molecuul naar het andere of van een molecuul naar de oplossing. Zij kunnen door hun
kleine massa, indien de omstandigheden juist zijn, makkelijk overgedragen worden.
Hoewel deze mechanismes zeer snel plaats vinden, kunnen de reacties bestudeerd
worden met geavanceerde experimentele technieken die ontstaan zijn uit de nieuwste
theorieën. Er zijn in het ophelderen van het gedetailleerde mechanisme echter nog
steeds ontbrekende gedeeltes die op dit moment niet onderzocht kunnen worden met
experimentele observaties. Een kwestie betreft de precieze rol van de configuratie van
het oplosmiddel in elektron en proton overdrachtsreacties. Een gerelateerde vraag is
hoe het oplosmiddel de redox potentiaal beïnvloed.

Zowel vanuit experimentele als vanuit een simulatie oogpunt kan het beargumen-
teerd worden dat de omgeving die het oplosmiddel creëert deze lichte deeltjes sterk
zal beïnvloeden. Met andere woorden, het oplosmiddel controleert de geleidbaarheid
door het molecuul te omringen. De omgeving gecreëerd door het oplosmiddel fluctu-
eert rond het molecuul ten tijde van de elektron en proton overdrachtsreacties.

In dit proefschrift hebben we de elektron en proton overdracht mechanismes bestu-
deerd, met moderne moleculaire simulatie technieken en Marcus Theorie, van flavines
in de gas fase en waterachtige oplossingen en de BLUF en LOV domeinen.

Voor dit proefschrift zijn flavines gekozen als een chemische model structuur van-
wege hun natuurlijke redox eigenschappen. Deze moleculen worden aangetroffen in
vele oxidatie en reductie processen in biologische systemen. Hun moleculaire eigen-
schappen regelen voornamelijk de redox potentialen, zodat een verandering van de
omgeving leidt tot een andere redox potentiaal. Een meer gedetailleerde moleculair
plaatje van de reorganisatie van de omgeving van flavines is nog onduidelijk.

Voor dit doel hebben we de vrije reductie energie krommes van de redox half
reacties van flavines in verschillende omgevingen berekend als functie van de instan-
tane gap energieën (∆E). Dit is gedaan gebruik makend van op dichtheidsfunctionaal
theorie gebaseerde moleculaire dynamica simulaties (DFT–MD) en met behulp van
hybride quantum mechanische / moleculaire mechanica simulaties (QM/MM). Verder
hebben we de DFT–MD en QM/MM resultaten van hetzelfde systeem met elkaar
vergelijken om de langeafstandseffecten op de redox eigenschappen te begrijpen.
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Bovendien hebben we gebruik makend van de constrained DFT-MD simulaties de
vrije energie profielen berekend van deprotonerings reacties van flavine in de neutrale
(semiquinone) vorm en de volledige gereduceerde oxidatie toestanden. Uit de bereke-
ning van de zuurconstante vanuit basis principes volgt dat de semiquinone toestand,
het N5 stikstof atoom en het N1 stikstof atoom geprotoneerd kunnen raken. In over-
eenstemming met experimenten hebben we gevonden dat de N5 de dominante proton
acceptor is, al hoewel de berekende pKa iets kleiner dan de experimentele waarde
is. De berekende pKa waarde voor de N1 protonering in de volledig gereduceerde
toestand komt overeen met de experimentele waarde. We hebben twee verschillende
en veel gebruikte reactie coördinaten opgenomen in de berekening. Zij zijn gebaseerd
op de afstand tussen het proton en de donor en acceptor atomen. Het is mogelijk dat
voor de verder verbetering van de nauwkeurigheid van dit type pKa berekeningen het
nodig is om geavanceerdere reactie coördinaten te ontwikkelen die verder gaan dan de
beschrijving van puur de proton overdracht van een donor atoom, maar die de eerste
solvatieschil meenemen.

Een conclusie die we konden trekken uit het elektron overdracht gedeelte van dit
proefschrift is dat de reductie potentiaal van flavine in waterachtige oplossing de ty-
pische parabolische vorm heeft die voorspeld wordt door Marcus’ Theorie. Dit volgde
uit simulaties die gebruik maken van perturbaties van de vrije energie. De structuur
van de het oplosmiddel ondergaat significante veranderingen in de eerste solvatieschil
tijdens de flavine reductie. Deze structurele veranderingen verklaren grotendeels de
reorganisatie vrije energie term in de redox potentiaal. In de tweede reductie reactie,
van de semiquinone toestand naar de volledig gereduceerde lumiflavine, echter draagt
de reorganisatie van de eerste solvatieschil significant bij via ’butterfly’ verbuiging
van de flavine. Deze buiging zorgt voor een afwijking van de lineaire response theorie
aanname die ten grondslag licht aan de Marcus’ Theorie voor elektronen overdracht.

Wanneer we de QM/MM simulaties, waarin het oplosmiddel gemodelleerd is met
een empirische krachtveld vergelijken met de (volledige) DFT-MD simulaties vinden
we in de laatste dat de elektronische polarisatie respons een significante rol speelt.
Bovendien zien we in de volledige DFT berekening een kleine ladingsoverdracht tus-
sen de flavine en het oplosmiddel. Als gevolg hiervan vinden we in het geval van de
QM/MM simulatie van de flavine een sterke correlatie tussen ∆E en de (paars gewijs
berekende) elektrostatische potentiaal (ESP) dit als gevolg van het oplosmiddel. Door
de bijdrage per molecuul van het oplosmiddel aan het ESP op de plaats van het flavine
te analyseren kunnen we niet alleen een onderscheidt maken tussen de verschillende
manieren van hydratatie van het hydrofiele en hydrofobe zijdes van de flavine door
de moleculen van het oplosmiddel, maar ook hun bijdrage kwantificeren aan de reor-
ganisatie vrije energie door de ESP fluctuaties per molecule van het oplosmiddel te
meten.

Uit het hoofdstuk over elektronoverdracht in eiwitten kunnen we de conclusie
trekken dat door de veranderingen in de ESP en de structuur van het oplosmiddel in
kaart te brengen we inzicht krijgen in hoe specifieke polarisatie van de flavine en zijn
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omgeving de reductie potentiaal sturen. Ons moleculair beeld van de reorganisatie
van de omgeving van het eiwit tijdens de reductie van de flavine stelt ons in staat om
de verschillende redox potentialen die in de natuur worden aangetroffen voor flavo-
eiwitten te begrijpen.
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