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Samenvatting

Eiwitten zijn een van de belangrijkste onderdelen van een levende cel. Elk eiwit heeft

naast de unieke volgorde van aminozuren ook een karakteristieke driedimensionale struc-

tuur. Deze structuur stelt eiwitten in staat om hun biologische functie in de cel te vervullen.

Zonder onderzoek aan eiwitstructuren en het mechanisme van vouwen en ontvouwen van

deze structuren is het daarom niet mogelijk om complexe cellulaire processen te begrijpen.

Inzicht in deze mechanismen en de thermodynamica van eiwitvouwing zou in principe het

ontwerpen van eiwitten met gewenste functies mogelijk maken. Algemene ideeën over ei-

witten en eiwit(ont)vouwing worden besproken in Hoofdstuk 1 van dit werk. In dit proef-
schrift hebben we ons als doel gesteld de vouwing en ontvouwing van atomen tot in volledig

atomistisch detail te bestuderen. Daartoe hebben we gebruik gemaakt van Moleculaire Dy-

namica (MD) simulaties. Tijdens elke tijdstap berekenen we voor elk atoom in het eiwit en

het omringende oplosmiddel de krachten die erop werken. Deze gebruiken we vervolgens

om met behulp van Newtons bewegingsvergelijkingen de snelheden en posities voor de vol-

gende tijdstap te verkrijgen. Door de snelle vibrationele bewegingen van de atomen is 2 fs de
maximale tijdstap die we voor deze procedure kunnen gebruiken. Met deze benadering en

de huidige beschikbare computerkracht kunnen we een snelheid van ongeveer 3 ns per dag
bereiken voor een systeem van ongeveer 10.000 atomen. Om eiwitvouwing te simuleren op

een ’grof geweld’ manier is dit niet snel genoeg. Als we bijvoorbeeld een MD simulatie van

Trp-cage (een snel vouwend polypeptide, onderzocht in Hoofdstuk 3) met een vouwingstijd
van 3 μs uitvoeren, dan zouden we ongeveer drie jaar moeten wachten om gemiddeld één
enkele vouwing te zien. Dit voorbeeld illustreert waarom eiwit(ont)vouwing beschouwd kan

worden als een zeldzame gebeurtenis, oftewel een ’rare event’. Eén mogelijkheid om het

rare event-probleem op te lossen is wachten op snellere processoren. Als de wet van Moore

de komende twaalf jaar blijft gelden, dan zijn de processoren tegen die tijd krachtig ge-

noeg om Trp-cage te simuleren met een snelheid van ongeveer 1 μs per dag. Een andere,
minder passieve manier is proberen om methoden te implementeren die het waarnemen

van de zeldzame gebeurtenissen verbeteren. Een aantal van dergelijke methoden, die met

succes gebruikt zijn in dit proefschrift om eiwitvouwing te simuleren, zijn beschreven in

Hoofdstuk 2.
De techniek die centraal staat in dit werk is Transition Path Sampling (TPS), een meth-

ode die het mogelijk maakt om overgangspaden tussen stabiele toestanden te onderzoeken.

Ondanks dat het vouwen van een eiwit microseconden tot seconden duurt, kan de tijd

van de vouwingsovergang erg kort zijn, meestal in de orde van nanoseconden. Met TPS

bekij-ken we alleen de overgangspaden, zonder tijd te besteden in de stabiele toestanden,

zoals wel gebeurt met rechtstreekse MD. We gebruiken Likelihood Maximization om de
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meest geschikte reactiecoördinaat te verkrijgen uit een ensemble van overgangspaden. In

deze benadering worden alle beschikbare orderparameters, en lineaire combinaties daar-

van, getest op hoe goed ze de committorfunctie kunnen modelleren. Als een reactiecoördi-

naat eenmaal bekend is, kunnen we Transition Interface Sampling (TIS), een methode

afgeleid van TPS, gebruiken om de vouwings- en ontvouwingssnelheden te berekenen. De

methode introduceert een efficiënte manier voor de berekening van de effectieve flux over

een (ont)vouwingsbarrière. Door de introductie van een aantal multidimensionale hyper-

oppervlakken, ook wel interfaces oftewel grensvlakken genaamd, wordt deze berekening

in een aantal stappen verdeeld. Om de stabiele toestanden - de eindpunten van de over-

gangspaden - te definiëren, gebruiken we een aantal methoden waarvan Replica Exchange

MD (REMD) de belangrijkste is. In REMD wordt dynamica bij hoge temperatuur gebruikt

om de sampling van de conformationele ruimte van een eiwit te verbeteren. Een groot

aantal replica’s van het systeem lopen parallel bij verschillende temperatuur en wisselen

uit volgens het Metropolis criterium, om ’detailed balance’ te bewaren, en zo te resulteren

in een canonieke distributie. Als de reactiecoördinaten bekend zijn gebruiken we Metady-

namica om de vrije energielandschappen en barrières te berekenen. De methode past een

geschiedenisafhankelijke potentiaal toe, die het eiwit ontmoedigt om dezelfde configuraties

nog een keer te bezoeken. Metadynamica kan gebruikt worden in een replica exchange con-

structie om de sampling van configuraties te verbeteren. Een aantal replica’s voert Meta-

dynamica uit in parallel en wisselen hun sturende potentialen willekeurig uit, volgens een

toepasselijke Metropolis regel om ’detailed balance’ te bewaren. Deze benadering wordt

Bias-Exchange Metadynamica genoemd. In Hoofdstuk 3 tot en met 8 passen we al deze
methoden toe op kleine polypeptiden en functionele eiwitten, om mogelijke tussenliggende

toestanden te karakteriseren en de (ont)vouwingskinetiek te bestuderen.

In Hoofdstuk 3 bestuderen we het vouwingsmechanisme van Trp-cage, een mini-eiwit
bestaande uit een α-helix dat ontworpen is om de limiet in vouwingssnelheid te bereiken.
We laten zien dat het eiwit langs twee belangrijke routes vouwt, die beide een algemeen

eiwitvouwingsmechanisme voorstellen: nucleatie-condensatie en diffusie-botsing. Tijdens

nucleatie-condensatie is het verschijnen van een specifieke vouwingsnucleus het begin van

de condensatie naar de natieve toestand. Tijdens diffusie-botsing vormen secundaire struc-

tuurelementen zich onafhankelijk van elkaar, om vervolgens op zoek naar de grondtoes-

tand te diffunderen. We vinden dat het systeem relatief gemakkelijk kan schakelen tussen

de twee scenario’s. We beschrijven een tussenliggende toestand Pd die dicht bij de natieve

toestand ligt en die het schakelen tussen de twee routes eenvoudiger maakt. We voeren

een p-fold of committor berekening uit om het ensemble van overgangstoestanden voor elke
route te vinden. Ook bewijzen we dat bewegingsvrijheidsgraden van water geen onderdeel

uitmaken van de reactiecoördinaat, door te laten zien dat de overgangstoestand niet ve-

randert na opnieuw oplossen in water. We vinden een aantal bruggende water moleculen

die gebonden zijn aan de eiwitstructuur tijdens beide overgangen, en we laten zien dat de

laatste stap voor vouwing bestaat uit het uitdrijven van water uit de hydrofobe kern van

het eiwit.

In Hoofdstuk 4 onderzoeken we de vouwings- en ontvouwingssnelheid van het mini-eiwit
met Transition Interface Sampling, een methode afgeleid van TPS voor het berekenen van

snelheidsconstantes van zeldzame gebeurtenissen. De berekende vouwingsconstante komt

goed overeen met de experimenteel bepaalde waarde. Aan de andere kant, de snelheidscon-
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stante voor ontvouwing blijkt hoger te zijn dan de experimentele waarde, die bepaald is

met fluorescentiemetingen. We schrijven de lagere stabiliteit van de natieve toestand, een

verschil van ongeveer 3 kBT , toe aan een OPLSAA krachtenveld probleem. We proberen
vervolgens om Forward Flux Sampling, een andere path-sampling methode ontworpen voor

het berekenen van snelheidsconstantes, te gebruiken om de ontvouwingsbarrière opnieuw

te berekenen. Deze methode onderschat de waarde van de snelheidsconstante ernstig, met

circa 8 kBT . We bespreken de oorzaken van dit probleem.
Hoofdstuk 5 bestudeert de verandering van het vouwingsmechanisme van de GB1 β-hairpin
na een drievoudige mutatie van hydrofobe aminozuren naar tryptofaan. We laten zien

dat de mutaties leiden tot stabilisatie van de natieve toestand van het polypeptide en de

verschijning van een verkeerd gevouwen toestand mF . Karakteristiek voor deze verkeerd
gevouwen toestand is dat één van de tryptofaanzijketens gedraaid is langs de hairpin. Met

de TPS-simulaties laten we zien dat mF een tussentoestand is op het vouwingspad als
gevolg van de mutatie. Met REMD laten we zien dat de stabiliteit van deze nieuwe tussen-

toestand behoorlijk hoog is, ook al verandert de snelheidsbepalende overgang niet. Tenslotte

vinden we dat het mechanisme waarmee de waterstofbruggen gevormd worden na mutatie

meer lijkt op een ritsmechanisme.

In Hoofdstuk 6 bestuderen we de (ont)vouwingspaden van een functioneel polypeptide - een
WW domein bestaande uit twee β-hairpins - een modelsysteem voor de β-sheet structuur. In
combinatie met TPS en REMD gebruiken we Metadynamica, een methode die de waarne-

ming van het vrije energielandschap van het systeem verbetert. Met deze methode vinden

we twee (ont)vouwingsroutes, en kunnen we een schatting geven van de bijbehorende snel-

heden. Op deze manier laten we zien welke van deze routes de meest waarschijnlijke is. We

laten zien dat de ontvouwing van de grote hairpin de snelheidsbepalende overgang is en dat

vorming van waterstofbruggen volgens een mechanisme van hydrofobe instorting gaat. We

concluderen dat de gebruikte methoden samen gebruikt moeten worden, omdat ze los van

elkaar onvoldoende inzicht opleveren.

Tenslotte, in Hoofdstuk 7, onderzoeken we de overgangen tijdens de vorming van de sig-
naaltoestand van PYP - Photoactive Yellow Protein, fotoactief geel eiwit. We vinden dat de

gedeeltelijke ontvouwing, het begin van het signaleringsproces in de cel, twee routes kan

volgen. We karakteriseren beide routes met TPS en we gebruiken de Likelihood Maximiza-

tion benadering om de overgangstoestand en reacticoördinaat van de drie grote overgan-

gen in dit proces te beschrijven. De ontvouwing begint met het binnendringen van water-

moleculen in het α3-gebied, om zo het ontvouwen van deze helix op te starten. Vervolgens
wordt ofwel residu Glu46 ofwel de chromofoor blootgesteld aan oplosmiddel. De barrière

voor het tegelijkertijd blootstellen van beide groepen is waarschijnlijk een stuk hoger.

We hebben alle bovengenoemde methoden met succes toegepast op simulaties van eiwit-

systemen. Ook hebben we laten zien dat elke methode zijn nadelen heeft. REMD con-

vergeert erg langzaam tot evenwicht en is zelfs voor kleine systemen niet betrouwbaar om

vrije energielandschappen volledig te verkennen. Desalniettemin is het een goede methode

voor het lokaal verkennen van vrije energielandschappen en is het een nuttige methode

om mogelijke tussentoestanden te definiëren en als belangrijkste, zijn REMD-resultaten

niet gebiased en onafhankelijk van welke orderparameter dan ook. Metadynamica is veel

sneller dan REMDwat betreft het in kaart brengen van de conformationele ruimte, maar in

tegenstelling tot REMD hangt het succes van deze methode sterk af van de keuze van reac-
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tieparameter. Als deze slecht gekozen is, dan is het vrije energielandschap onbetrouwbaar.

Het risico van een slechte keuze van de reactiecoördinaat kan verminderd worden door

Bias-Exchange Metadynamica te gebruiken. Meerdere kandidaten voor de reactiecoördi-

naat kunnen gebruikt worden, waardoor de sampling verbetert. Ook resulteert Meta-

dynamica in ontvouwingspaden die als input kunnen dienen voor TPS, ook al stellen ze

geen evenwichtssituatie voor. TPS kan deze onfysische paden equilibreren naar de meest

waarschijnlijke route en het evenwichtsensemble van overgangspaden geven. Dit ensemble

kan dan gebruikt worden om het vouwingsmechanisme te analyseren en de reactiecoördi-

naat te identificeren. Met behulp van Maximum Likelihood Estimation kan de beste reac-

tiecoördinaat uit de overgangspaden gehaald worden. Deze reactiecoördinaat kan vervol-

gens gebruikt worden voor de berekening van snelheidsconstantes met behulp van Tran-

sition Interface Sampling of Forward Flux Sampling. We vinden dat de tweede methode

veel gevoeliger is voor de keuze van reatiecoördinaat dan de eerste en dat deze dus leidt

tot minder betrouwbare resultaten. Dit proefschrift laat zien dat eiwitvouwingssimulaties

lastig zijn, maar dat deze systemen met een combinatie van de beschreven methoden goed

aangepakt kunnen worden. Op deze manier boeken we vooruitgang en kunnen we echt

begrijpen hoe eiwitten vouwen en zo hun eigenschappen voorspellen.
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