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Samenvatting Samenvatting 

Biologischee membranen, zoals die gevonden worden in alle levende cellen, zijn com-
plexee systemen. Ze bevatten veel verschillende molekulen en vertonen dynamische 
enn strukturele eigenschappen die vele ordes van grootte omvatten, zowel in lengte-
alss tijdschaal. De karakterisatie van de struktuur van lipide bilagen, hun thermo-
dynamischh and dynamisch gedrag, de afhankelijkheid van deze eigenschappen van 
dee samenstelling van het membraan, zowel als de wisselwerking van de lipide bi-
laagg met andere molekulen, zijn sleutelvragen om te begrijpen hoe een membraan 
werktt en hoe specifieke funkties uitgevoerd worden. Verschillende benaderingen 
kunnenn worden gebruikt om deze vragen aan te pakken. Disciplines zoals biolo-
gie,, biochemie en natuurkunde, hebben verschillende en elkaar complementerende 
methodenn gebruikt om deze complexe systemen te onderzoeken. Computer simu-
latiee is een relatief nieuwe methode, die nuttig is gebleken bij het bestuderen van 
gecondenseerdee materie. Vanuit het gezichtspunt van de fysicus is een membraan 
eenn zacht, quasi twee-dimensionaal aggregaat. Ten gevolge van de niet-covalente 
wisselwerkingg tussen de lipiden die de bilaag vormen, is een membraan vloeibaar. 
Lipidenn en andere molekulen kunnen in het vlak van de bilaag diffunderen, of van de 
enee monolaag naar de andere springen, kleine ionen of molekulen kunnen erdoor 
heenn en eiwitten kunnen worden opgenomen. Maar een membraan is geen vloeistof 
inn de zin dat het een barrière vormt, naar men aanneemt semi-permeabel, waar grote 
molekulenn niet doorheen kunnen, en dat de eigenschappen heeft van een elastis-
chee plaat. Het kan buigen, heeft een specifieke stijfheid en het kan samengedrukt of 
uitgerektt worden. Bovendien, omdat de lipiden waaruit het membraan bestaat een 
bepaaldee oriëntatie hebben, heeft een membraan een interne struktuur. De lipide 
hydrofielee kopgroepen steken in de waterige omgeving en hydrofobe staarten steken 
inn de kern van de bilaag. 

ComputerComputer simulaties als een middel om lipide bilagen te onderzoeken 

Hett onderwerp van dit proefschrift is het bestuderen van lipide bilagen met com-
puterr simulaties op mesoscopische schaal. Deze mesoscopische benadering bestaat 
uitt het "coarse-grainen" van de lipide molekulen die de bilaag vormen. In plaats 
vann een atomaire representatie van de lipiden, worden groepen atomen samenge-
smoltenn tot "kralen", die zijn verbonden in een kralensnoer door middel van veer-
tjes.. Deze kralen interakteren door middel van een versimpeld krachtveld, dat wordt 
beschrevenn in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk introduceren we ook de Dissipative Par-
tielee Dynamics techniek die we gebruiken om de beweging van deze deeltjes na te 
bootsen. . 

Hett eerste, belangrijke resultaat van deze aanpak is dat, ondanks de uitsluitend 
repulsievee wisselwerking tussen deeltjes van verschillende types, we vinden dat de 
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modell  lipiden kunnen fasescheiden en bilagen vormen, en dat de vorming van de 
bilaagg afhangt van één enkele parameter, n.1. de relatieve sterkte van de repulsie 
tussenn hydrofiele en hydrofobe kralen. 

Hett is experimenteel bekend, en ook uit thermodynamische overwegingen, dat 
vrij-zwevende,, zelf-geassembleerde lipide bilagen in een spanningsloze toestand ver-
keren.. Om zo'n toestand na te bootsen, introduceren we in Hoofdstuk 3 een snelle 
enn efficiënte simulatie techniek, gebaseerd op de Monte Carlo methode, om op de 
bilaagg een bepaalde oppervlakte-spanning uit te oefenen, waarvan de nul-waarde 
eenn speciaal geval is. Door middel van deze simulatiemethode zijn we in staat om 
dee kompressibiliteit van het oppervlak te bestuderen, en finite-size effekten als funk-
tiee van de opgelegde oppervlakte spanning. We vonden dat, voor spanningsloze of 
uitgerektee bilagen, de finite-size effekten erg klein zijn. 

FaseFase gedrag van lipide bilagen 

Inn Hoofdstuk 4 optimaliseren we het model door het bestuderen van de karakte-
ristiekenn van de lipide architektuur, die nodig zijn om de strukturele en thermo-
dynamichee eigenschappen van lipide bilagen te reproduceren. We vonden dat de 
stijfheidd van de keten een belangrijke parameter is om de juiste dichtheidsverdeling 
enn oppervlakte afhanke-lijkheid van de ketenlengte te reproduceren. We vinden dat 
voorr lipiden met één enkele staart, de waarde van de interaktie parameter tussen de 
kopgroepenn een sleutelrol speelt in het bepalen van de interne struktuur van een bi-
laag.. Als gevolg van de kleine hydrofobe doorsnede van dit lipide model, resulteert 
eenn grote repulsie tussen de koppen in een geïnterdigiteerde bilaag. Deze interdigi-
tatiee verdwijnt als de waarde van deze parameter kleiner wordt. 

Geïnterdigiteerdee fasen worden experimenteel geobserveerd voor phospholipi-
denn in de gelfase. Ze treden niet spontaan op maar moeten geïnduceerd wrorden. 
Wijj  stellen voor dat het algemene mechanisme dat verantwoordelijk is voor het in-
ducerenn van interdigitatie in een bilaag, een afname van de dichtheid van de lipide 
kopgroepenn aan het grensvlak is. We onderzoeken deze hypothese in Hoofdstuk 5 
waarr we het fasendiagram van lipiden met een enkele staart bestuderen. We vinden 
eenn vloeibare en een gelfase voor deze lipiden, en in de gel fase vinden we een over-
gangg van de geïnterdigiteerde naar de niet-geïnterdigiteerde toestand geïnduceerd 
doorr een afname in de kopgroeprepulsie. Dit suggereert dat het mogelijk is om een 
geïnterdigiteerdee fase te induceren in bilagen van lipiden met één enkele staart door 
hett toevoegen van chaotrope zouten, die geadsorbeerd worden aan het grensvlak en 
dee hoeveelheid water aan het grensvlak doen toenemen. 

Vervolgenss bestuderen we het fasendiagram van lipiden met een dubbele staart, 
enn in het bijzonder van een lipide met vijf hydrofobe kralen in elke staart en drie 
hydrofielee kop-kralen, dat beschouwd kan worden als een grofkorrelige represen-
tatiee van het DMPC phospholipide. Voor dit lipide model vinden we de fasen die 
experimenteell  geobserveerd worden in phosphocholine bilagen. Deze fasen zijn a) 
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dee lage temperatuur gel fase of L]3 , waarin de lipide staarten een tilt vertonen ten 
opzichtee van de normaal op het vlak van de bilaag en een kleine diffusie coëfficiënt 
hebben,, en b) de hoge temperatuur fase, of LA, waarin the lipide staarten gedeeltelijk 
wanordelijkk zijn, en de lipiden kunnen diffunderen in het vlak van de bilaag. Tussen 
dezee twee fasen vinden we een smal gebied in temperatuur waarin een "gestreepte-
fase""  wordt geobserveerd, die lijk t op de "ribbel" of P(v fase van de fosfatidylcholine 
bilagen.. Door de gereduceerde fase-overgangstemperatuur van het gesimuleerde 
systeemm te mappen op de experimentele hoofd- ( P^ -H> La) en pre-overgangs- (Lp< 
—  P|.v) temperaturen voor DMPC bilagen, zijn we in staat om een kwantitatieve 
vergelijkingg te maken wat betreft de bilaag eigenschappen, zoals de oppervlakte per 
lipidee of de dikte van de bilaag, met hun experimentele waarden. We vinden een uit-
stekendee overeenkomst en dit geeft ons vertrouwen dat onze grofkorrelige benader-
ingg een goed model is voor realistische phospholipide systemen. 

LateraleLaterale druk in lipide bilagen 

Terwijll  de oppervlakte spanning van een lipide bilaag, of monolaag, experimenteel 
gemetenn kan worden, zijn er geen experimentele technieken om de lokale drukverdel-
ingg te meten. Simulaties kunnen dan een hulpmiddel zijn om de vorm van het druk-
profiell  in lipide bilagen te karakteriseren. De studie van het effekt van lokale herverdel-
ingg van laterale druk in bilagen, geinduceerd door plaatsafhankelijke veranderin-
genn in de topologie van het lipide, kan van pas komen om enige belangrijke vragen 
opp te lossen. Kunnen veranderingen in de laterale druk geinduceerd worden door 
veranderingenn in de struktuur van het lipide, zoals verschillende gradaties van on-
verzadigdheidd in de keten? Hoe hangen deze veranderingen af van de positie en aard 
vann de verandering in de topologie van het lipide? 

Eenn gerelateerde en interessante vraag is of er een correlatie is tussen de lokale 
verdelingg van het drukprofiel en de verdeling van kleine molekulen in de bilaag: waar 
adsorberenn kleine opgeloste molekulen bij voorkeur in een lipide bilaag? En is de 
verdelingg van opgeloste molekulen gecorreleerd met de vorm van de drukverdeling 
inn de dubbellaag? 

Omm deze vragen aan te pakken, beschrijven we in Hoofdstuk 4 de vorm van de lat-
eralee drukverdeling in lipide bilagen voor verschillende topologieën van het lipide. 
Wee laten zien dat de drukverdeling nauw samenhangt met de dichtheidverdeling, 
d.w.z.. met de lokalisatie van de lipide segmenten in de bilaag, terwijl de drukverdel-
ingg minder gevoelig is voor de funktionele vorm en parameterisatie van de interaktie 
potentialen.. Om deze observatie te ondersteunen, vergelijken we het drukprofiel in 
eenn bilaag van grofkorrelige twee-staartige lipiden met het druk profiel berekend uit 
atomistischee Molekulaire Dynamica simulaties van een DPPC bilaag. We laten zien 
datt de vormen van de drukprofielen, berekend met de twee verschillende benaderin-
gen,, opmerkelijke overeenkomsten hebben. 

Inn Hoofdstuk 6 onderzoeken we de wisselwerking van kleine opgeloste molekulen, 
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alss model voor verdovingsmiddelen, met de lipide bilagen. We laten zien dat de 
verdelingg van kleine opgeloste molekulen in een bilaag hoofdzakelijk bepaald wordt 
doorr chemische affiniteit, d.w.z. door de mate van hydrofobiciteit van de opgeloste 
stoffen.. Maar we vonden ook een ander effekt; deze molekulen zitten bij voorkeur 
opp een plek in de bilaag waar het drukprofiel lokale minima heeft. Deze observaties 
kunnenn helpen om de verdeling van molekulen, zoals narcotica, in de dubbellaag 
tee voorspellen. Bovendien laten we zien dat, als de molekulen in de kopgroep re-
gioo van de bilaag zitten, ze de lokale druk in dit gebied sterk verlagen. Aangezien 
verdovingsmiddelenn ook opgenomen worden in het grensvlak gebied van de bilaag, 
postulerenn we dat deze molekulen de aktiviteit van membraan eiwitten kunnen reg-
ulerenn door veranderingen in de drukverdeling. 

DeDe hydrofobe "mismatch" 

InIn Hoofdstuk 7 breiden we het grofkorrelige model uit en passen het toe op de studie 
vann lipide bilagen met ingesloten eiwitten, bij lage verhoudingen van eiwit : lipide. 
InIn het bijzonder onderzoeken we de hydrofobe "mismatch". 

Hett is voorgesteld dat het bij elkaar passen van de hydrofobe dikte van de lipide 
bilaagg en de hydrofobe lengte van integrale membraan eiwitten, een algemeen fy-
sischh principe is, waarop de lipide-eiwit interaktie in celmembranen is gebaseerd. 
Dee energetische kosten van het blootstellen van polaire groepen aan koolwaterstof 
ketenss of eiwit residuen, is zo hoog dat het hydrofobe deel van de lipide bilaag zou 
moetenn passen bij het hydrofobe domein van membraan-eiwitten. De resultaten van 
eenn aantal onderzoeken hebben inderdaad uitgewezen dat de hydrofobe "matching", 
inn relatie met de lipide eiwit interakties, en daarom met membraan organisatie en bi-
ologischee funktie, relevant is. Om deze zaken aan te pakken, bestuderen we bilagen 
mett één ingesloten eiwit, dat kan variëren in grootte en hydrofobe lengte. 

Wee berekenen de coherentie lengte voor de eiwit-geinduceerde ruimtelijke fluk-
tuaties,, and kwantificeren deze in termen van een verval lengte van het hydrofobe 
diktee profiel van de lipide bilaag rond het eiwit. Deze grootheid is niet toeganke-
lij kk voor experi-mentele metingen, maar kan belangrijk zijn bij het bepalen van de 
strekkingg van de eiwit-geinduceerded perturbatie, en kan relevant zijn bij het voor-
spellenn van lipide-bemiddelde eiwit-eiwit interaktie en aggregatie. We vinden dat 
dee eiwit-geinduceerde lipide perturbatie afhangt van de mismatch en van de tem-
peratuurr van het systeem, en dat een eiwit-grootte afhankelijkheid verschijnt voor 
waardenn van de temperatuur die van boven de overgangstemperatuur van de pure 
lipidee bilaag benaderen, d.w.z. in de vloeibare fase van het systeem. 

Eenn interessant en onverwacht resultaat van dit onderzoek is dat we vinden dat, 
voorr grote "mismatch" condities, hetzij positief, hetzij negatief, en voor grote eiwit-
ten,, het verval van de eiwit-geinduceerde perturbatie met de dikte van de bilaag, 
niett exponentieel van aard is, zoals vroeger werd voorspeld door roostermodellen, 
Inn plaats daarvan vinden we een niet-monotoon verval. In het gebied naast het ge-
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biedd dat het dichtst bij het hydrofobe oppervlak van het eiwit is, en waar hydrofobe 
"matching""  optreedt, is de hydrofobe dikte van de bilaag kleiner (undershooting) 
off  groter (overshooting) dan de onverstoorde evenwichtsdikte, afhankelijk van het 
tekenn van de mismatch. Deze plaatselijke veranderingen in de hydrofobe dikte van 
dee bilaag kunnen van belang zijn voor biologische verschijnselen zoals cel-adhesie, 
fusie,, membraan scheuring of membraan permeabiliteit. 

Wee beschouwen ook het effekt van de bilaag op de eiwitten, en we onderzoeken 
dee mismatch condities waaronder aangenomen kan worden dat membraaneiwitten 
eenn scheve conformatie aannemen ten opzichte van de normaal op het bilaag op-
pervlak.. We vinden dat dit afhangt van de grootte: grote eiwitten gaan niet scheef 
staan,, ten gevolge van energetische en topologische effekt en, zelfs voor een grote 
(positieve)) mismatch, terwijl kleinere eiwitten scheef gaan staan onder een hoek die 
toeneemtt met toenemende mismatch. 

Bijj  temperaturen onder de hoofd-overgangstemperatuur, maar boven de pre-tran-
sitiee temperatuur van het pure systeem, d.w.z. in de ribbel of gestreepte fase, laten 
onzee resultaten zien dat de ingesloten model-eiwitten de voorkeur geven aan een 
scheidingg langs de strepen waar de hydrofobe dikte van de bilaag overeenkomt met 
dee hydrofobe lengte. 




