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Samenvatting1

De focus van dit proefschrift ligt op het gebruik van computersimulaties van col-
loïdale deeltjes. Deze deeltjes kunnen onderling meerdere bindingen aangaan door
middel van hun ketenmoleculen met “plakkerige” uiteinden. Deze “telechelische”
ketens kunnen zowel aan het oppervlak van de deeltjes als aan de com plementaire
ketenuiteinden van de overige deeltjes binden (voornamelijk in het geval van DNA).
In hoofdstuk 1 geven we een algemene introduct ie over dit onderwerp, ook worden
enkele veelgebruikte termen binnen dit proefschrift geïntroduceerd.

In hoofdtuk 2, beschrijven we een Groot-Canonische Monte-Carlo techniek voor
polymeren op een rooster. Deze techniek is bij uitstek geschikt voor de simulatie
van telechelische polymeren die een sterke interactie met oppervlaktes hebben. De
combinatie van de hoge bindingssterkte en uitgesloten volume interacties tussen de
polymeren maakt “brute kracht” berekingen moeilijk. Voor deze situatie, stellen
wij een algoritme voor, die de zogenoemde “momental e propagatie” (MP) met de
configuratie-bias methode combineerd. De basis gedachte achter onze methode is
om de statistieken van niet-zelfmijdende wandeling en te gebruiken om zelfmijdende
wandelingen op het raster werk te laten ontstaan. We laten zien dat het mogelijk is het
MP schema zo te implementeren dat aa n de gedetailleerde balans wordt voldaan. Om
de efficientie van de MP methode te testen, passen wij deze toe op twee vraagstukken.
In het eerste vraagstuk, berekenen we de depletie-interactie tussen twee platen en
vergelijken deze met resultaten uit al bestaande data [25]. De resultaten laten zien dat
het MP schema quantitatief het gedrag van dit model systeem reproduceerd. Hoewel,
in dit geval deze methode minder presteert dan de configuratie-bias Monte -Carlo
(CBMC). Het omgekeerde is het geval als telechelische polymeren aanwezig zijn
tussen de platen. In het tweede vraagstuk, bestuderen we telechelische ketens en
laten we zien dat, vooral in het geval van zeer hetrogene oppervlaktes, de MP meth-
ode efficienter is dan de CBMC. Bovendien is het relatieve gewin van MP meer in
het oog springend bij hoge volume fracties.

De door ons ontwikkelde “momentale propagatie” (MP) methodologie uit hoofd-
1 Translation by Nienke Geerts
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stuk 2 kan ook toegepast worden in compleet andere delen van de biofy sica. We
hebben sterke argumenten om aan te tonen dat de MP methode een nieuwe, unieke,
zeer gevoelige mogelijkheid biedt om ondeliggende stappen te identificeren in met
ruis omgeven experimentele data van de voortbeweging van moleculaire motors over
lineaire “wegen” (bv kinesine op microtubuli). Dit zijproject is het onderwerp van
hoofdstuk 3. Het sterkste punt van onze aanpak is dat we niet de precieze weg die de
motor heeft afgelegd uit de data proberen te halen, maar de parameters (stapgrootte
en stapfrequentie) die de intrinsieke eigenschappen van de motor onder bepaalde ex-
perimentele condities zijn. Aan gezien er binnen de experimentele fout vele stap
geschiedenissen kunnen zijn die op de experimentele data passen, stellen wij dat het
vaak beter is om de gew ilde informatie uit alle mogelijke afgelegde wegen van de
stappende-motor te halen. Hierbij zullen wij de gelijksoortigheid tussen de afgelegde
weg van de stappende motor en de realisatie van een gerichte dronkemanswandeling
uit buiten. Het algoritme wat we in hoofdstuk 3 voorstellen is gebaseerd o p een num-
merieke schatting van de “vrije energie” van een ensemble gegenereerd door gerichte
dronkemanswandelingen met verschillende stapgrootte. We bearg umenteren dat
deze methode ons instaat stelt om de onderliggende stapgrootte van een moleculaire
motor te achterhalen uit data met ruis, waar andere methode s falen. Ook laten we
zien dat de methode in staat is de grootte van een stap te bepalen bij een vele malen
kleinere signaal-tot-ruis verhouding dan de bes taande methodes.

Hoofdstuk 4 en 5 bevatten een beschrijving van een “grofkorrelig” model, dat ge-
bruikt wordt om colloïdale deeltjes me t lange DNA ketens met “plakkerige” uitein-
den te simuleren. De uiteinden zijn complementaire ssDNA stukjes, die selectief
aan elkaar kunnen binden. Hoofds tuk 4, in het bijzonder, beschrijft een Groot-
Canonische Monte-Carlo simulatie techniek om de zelfbindendheid van dit soort
deeltjes te bestu deren. Door gebruik te maken van een grofkorrelig model dat DNA
ketens vertaald naar “zachte” bollen, bestuderen we de effectieve interactie tussen
de dee ltjes. We gebruiken zowel Monte-Carlo rasterwerksimulaties als bestaande
studies over colloïdaal deeltje-polymeer paarpotentialen om het probleem van ef-
fect ieve interacties tussen een telechelisch polymeer en een colloïdaal deeltje bij
oneindig lage druk aan te geven. Ook hebben we een methode ontwikkeld om de
bindingseigenschappen van DNA gedeklaagde deeltjes te relateren aan de (bekende)
evenwichtsconstante van het vormen van dimeren onder geïsoleerde “plakkeri ge”
ssDNA ketens in oplossing. Op deze methode is ons binding-ontbindingsalgoritme
voor de plakkerige uiteindes gebaseerd.

In hoofdstuk 5 gebruiken we de bovengenoemde GC-methode om een mix van
gelijke hoeveelheid harde deeltjes met “lange polymere” arm en met complemtaire



ssDNA uiteinden te simuleren. Eerst wordt het regime onderzocht waarbij de uitein-
den sterk met elkaar associëren. In dit regime zijn erg geen ongebonden uiteinden
binnen het systeem.




