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Samenvatting in begrijpelijk
Nederlands

Mijn proefschrift gaat over het foto-actieve gele eiwit (photoactive yellow protein - PYP -
in het Engels). Eiwitten vervullen vele belangrijke functies in ons lichaam, en in alle andere
levende wezens. Signalen ontvangen en doorgeven is er één van. Een voorbeeld van deze
signaalfunctie is de werking van rodopsine. Dit eiwit zit in onze ogen en verandert van
vorm als er licht op valt. Deze verandering wordt via via doorgegeven aan onze hersenen
en hierdoor kunnen wij zien. PYP lijkt in zijn werking erg op rodopsine, alleen is het
een kleiner, minder ingewikkeld eiwit, in een kleiner, minder ingewikkeld organisme: de
bacterie Halorhodospira halophila. Rodopsine en PYP zijn beide foto-actieve eiwitten: ze
voeren een actie uit onder invloed van licht (fotonen). De kleur van een eiwit - of beter
gezegd van zijn chromofoor, het specifieke stukje van het eiwit dat licht kan absorberen -
voorspelt op welk deel van het lichtspectrum het reageert. PYP is geel, wat betekent dat
het met name het (ultra)violette deel uit het licht absorbeert. Omdat UV-licht schadelijk is
voor de bacterie, dient PYP als een soort simpel oog dat de bacterie waarschuwt als zij zich
in een gebied met UV-straling bevindt.

Naar PYP is behoorlijk veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het is niet al te moei-
lijk om het te verkrijgen met behulp van bacteriekweekjes in het lab en om het te kristal-
liseren (dit is nodig om de structuur te bepalen met de veelgebruikte techniek röntgen-
diffractie). Verder is het klein en goed oplosbaar in water, waardoor resultaten wat een-
voudiger te interpreteren zijn met minder invloed van hulpstoffen. Klein betekent in
dit geval dat het bestaat uit 125 aminozuren (bouwblokken die samen een eiwit vormen;
aminozuren zijn op hun beurt opgebouwd uit atomen, net als alle andere moleculen) en
een doorsnede heeft van nog geen 0,1 nm (dat is 0,0000000001 m). Wanneer er meer bekend
is over de werking van het ‘simpele’ PYP, kan dit ons ook meer leren over de werking van
ingewikkeldere eiwitten zoals rodopsine. PYP werkt volgens een bepaalde fotocyclus; dit
is het traject dat het eiwit doorloopt nadat het is geactiveerd door licht. Het loopt van
de normale ‘donkere’ toestand van het eiwit, de grondtoestand ofwel pG, via een aantal
tussenstappen (onder andere pR en pB) weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm in pG.
Dit hele traject duurt ongeveer een milliseconde (een duizendste van een seconde).

Ondanks het vele onderzoek zijn nog lang niet alle details van het proces duidelijk. Veel
technieken die een structuur tot in het kleinste detail kunnen bepalen, zoals de eerder ge-
noemde röntgen-diffractie, vereisen dat het molecuul gedurende een bepaalde tijd dezelfde
vorm behoudt. Omgekeerd zijn technieken die zeer snelle veranderingen kunnen de-
tecteren vaak niet in staat om de exacte locatie van deze verandering te bepalen. Spectro-
scopische metingen met licht kunnen bijvoorbeeld wel waarnemen dat een overgang van
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pG naar pR heeft plaatsgevonden, doordat de kleur licht die het beste geabsorbeerd wordt
hierdoor een klein beetje verandert. Maar omdat de resolutie van licht enkele honder-
den nanometer is (dus 1000 keer zo groot als PYP zelf), kan met spectroscopie niet geme-
ten worden waar in het eiwit de verandering precies plaatsvindt. Wanneer experimentele
technieken geen volledig beeld kunnen schetsen, kunnen simulaties uitkomst bieden. In
dit proefschrift heb ik met simulaties geprobeerd om de bestaande ‘gaps’ in onze kennis
van de fotocyclus deels op te vullen. Ik heb met name gekeken naar de stap van pR naar
pB. Experimenten hebben de twee belangrijkste verschillen tussen pR en pB laten zien.

1. Het eiwit is minder compact in pB, het is deels ontvouwen (de vormverandering die
nodig is voor signaalverwerking).

2. Het chromofoor heeft in pB een extra waterstofatoom gekregen ten opzichte van pR
en 1 van de aminozuren, glutamaat 46 ofwel Glu46, is een waterstofatoom kwijtge-
raakt (er heeft dus minstens 1 chemische reactie plaatsgevonden).

Simulaties hebben deels hetzelfde probleem als experimenten: bij simulatie tot in het
kleinste detail kosten de simulaties veel computerkracht en kunnen minder lange tijd-
spannes worden overzien. Om chemische reacties goed te kunnen bepalen, zijn quan-
tumchemische simulaties nodig die tot op electronenniveau gaan. (Electronen zijn kleine
onderdelen van atomen; een chemische reactie is een verplaatsing van electronen.) We
noemen dit soort simulaties ‘quantum mechanics’, ofwel QM. In hoofdstuk 3 heb ik dit
soort simulaties gedaan op een klein deel van het eiwit (ongeveer 5 aminozuren). Om een
tijd van 10 ps (0,00000000001 s) te simuleren, was ik meer dan een maand bezig op een
computercluster van tientallen pc’s. Op deze manier lukt het met wat trucs om te zien dat
het chromofoor een extra waterstofatoom krijgt (we noemen dit proces protonoverdracht),
maar we kunnen dit niet koppelen aan de vormveranderingen in het eiwit. Deze beslaan
een veel groter gebied en duren veel langer. In hoofdstuk 3 beschrijf ik ook krachtenvelddy-
namica (‘force field molecular dynamics’, ofwel FFMD), waarmee het hele eiwit beschreven
kan worden gedurende langere tijden. Omdat ik de mogelijkheden van beide simulatie-
methodes nodig heb, heb ik met name in hoofdstuk 6 zogenaamde QMMM-simulaties
gebruikt. Deze methode gebruikt krachtenvelden om het grootste deel van het eiwit en de
omgeving (water) te simuleren; alleen voor het gebied waar dit echt relevant is (rondom
het chromofoor, waar de chemische reactie plaatsvindt) gebruik je QM-technieken. Hier-
door is het dus mogelijk om reacties te simuleren in ‘grote’ systemen (voor dit vakgebied
is een klein eiwit al een groot systeem). De tijd van de simulatie wordt echter nog steeds
gedicteerd door de meest gedetailleerde methode en is dus in de orde van 10 ps.

In hoofdstuk 3 heb ik met name simulaties gedaan met FFMD en QM. Ik heb ook
QMMM-simulaties verricht, maar dat was alleen om te kijken of ze het eiwit goed be-
schrijven (en dat deden ze). Ik heb ook geprobeerd om de protonoverdracht met QMMM
te bekijken, maar dit gebeurde niet in de tijd die haalbaar was (10 ps). In het kleine systeem
van 5 aminozuren met QM kon ik wel een spontane reactie zien gebeuren. Omdat de eiwit-
omgeving het verloop van de reactie substantieel beı̈nvloedt, was de reactie die ik zag niet
precies de reactie die in werkelijkheid in het eiwit plaatsvindt. Deze QM-simulaties gaven
echter wel informatie over de omstandigheden die protonoverdracht mogelijk maken.

Een proton is een positief geladen waterstofatoom; het chromofoor is in de pG negatief
geladen. Op zich trekken deze ladingen elkaar aan en is de protonoverdracht energetisch
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gunstig. Maar het proton moet ook ergens vandaan komen. Het is erg waarschijnlijk dat de
protondonor Glu46 is. Dit aminozuur blijft dan achter met een negatieve lading, hetgeen
ongunstig is binnenin een eiwit. Ladingen in een eiwit moeten daarom gestabiliseerd wor-
den. Aminozuren en andere moleculen rondom een negatief geladen aminozuur kunnen
de lading stabiliseren door middel van ‘waterstofbruggen’. Hoewel veel moleculen gemid-
deld ladingsneutraal zijn, hebben ze wel atomen die meer positief en atomen die meer
negatief geladen zijn. Als moleculen in hun omgeving nu hun meer positieve atomen naar
een gebied met negatieve lading toedraaien, is deze lading minder ongunstig. We noemen
dit verschijnsel een waterstofbrug, omdat de meer positieve atomen vaak waterstofatomen
zijn, die als een soort brug tussen de te stabiliseren negatieve lading en de rest van het eiwit
gaan zitten.

Wanneer het proton zich van Glu46 naar de chromofoor verplaatst, dan verplaatst
tegelijkertijd de negatieve lading zich van het chromofoor naar Glu46. Dit betekent ook
dat de stabiliserende groepen zich moeten heroriënteren, of dat er nieuwe stabiliserende
groepen gevonden moeten worden. Mijn QM-simulaties hebben laten zien dat verander-
ing van de waterstofbruggen nodig is voor het succes van de protonoverdracht. Vervolgens
heb ik FFMD-simulaties gedaan met het hele eiwit, waarbij ik net deed of de chemische re-
actie al had plaatsgevonden. Omdat ik deze reactie niet kon simuleren met deze methode,
heb ik direct vanaf het begin het proton op de chromofoor gezet en dus een negatieve la-
ding op Glu46. PYP bevat vele aminozuren die met waterstofbruggen ladingen kunnen
stabiliseren. Omdat deze stabilisatie kwalitatief goed te simuleren is met FFMD, kon ik
laten zien welke heroriëntaties zouden kunnen bijdragen aan de stabilisatie van Glu46.

Omdat ik had gemerkt dat waterstofbruggen erg belangrijk zijn in de fotocyclus van
PYP, heb ik hier meer gedetailleerde simulaties aan verricht. Naast aminozuren zijn er an-
dere belangrijke moleculen die waterstofbruggen kunnen doneren en ontvangen, namelijk
watermoleculen. Ik heb simulaties gedaan aan het chromofoor (hoofdstuk 4) en aan gluta-
maat (hoofdstuk 5) opgelost in water. Op deze manier kon ik in een relatief klein systeem
met een QM-methode toch vele waterstofbruggen en vele heroriëntaties bekijken, binnen
de ongeveer 10 ps die mogelijk waren. In deze simulaties zag ik dat geladen moleculen
inderdaad meer waterstofbruggen aantrekken en dat deze bruggen korter (en dus sterker)
zijn; geladen moleculen worden dus meer gestabiliseerd dan ongeladen moleculen. Tevens
zag ik dat de negatieve lading van het chromofoor of glutamaat voor een deel wordt
overgedragen op de watermoleculen eromheen die het stabiliseren; een verplaatsing van
lading verandert dus ook de lading van de omgeving. Voor glutamaat heb ik ook FFMD-
simulaties gedaan met hetzelfde systeem. Het viel op dat glutamaat meer waterstof-
bruggen met water heeft in FFMD dan in QM. Bovendien vinden er meer heroriëntaties
plaats in dezelfde tijd. Het is dus belangrijk om te beseffen dat beide simulatiemethoden
niet altijd hetzelfde gedrag voorspellen. In het eiwit hebben Glu46 en het chromofoor ook
een onderlinge waterstofbrug, dus ze stabiliseren elkaar. Als het proton is opgeschoven
van Glu46 naar het chromofoor, dan wordt deze brug waarschijnlijk iets flexibeler en kan
dan makkelijker breken dan voor de protonoverdracht. In ieder geval is duidelijk dat wan-
neer de lading op het chromofoor of Glu46 in het eiwit verandert, de waterstofbruggen ook
zullen veranderen. Dit betekent dat de structuur van het eiwit in eerste instantie lokaal zal
veranderen (er moeten meer waterstofbruggen komen rondom Glu46 en minder rondom
het chromofoor) en dit kan het begin zijn van grotere vormveranderingen in het eiwit.

In hoofdstuk 6 heb ik PYP gesimuleerd met QMMM. Ik heb een methode gebruikt,
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metadynamica genaamd, waarmee je veranderingsprocessen kunt sturen en versnellen.
Omdat ik door mijn eerdere simulaties ongeveer wist welke waterstofbrugveranderingen
zouden kunnen plaatsvinden voor, tijdens of na de protonoverdracht, kon ik deze speci-
fieke veranderingen versnellen. Hierdoor kon ik binnen de mogelijke tijdsduur van 10 ps
kijken naar veranderingen die in werkelijkheid langer duren. Bovendien helpt metady-
namica om te bepalen welke veranderingen de minste energie kosten en dus het makke-
lijkst zullen plaatsvinden. Hierdoor kon ik twee mogelijke reactiepaden aanwijzen die de
protonoverdracht mogelijk maken:

1. Een korte keten van watermoleculen dringt het eiwit binnen en het molecuul op het
eind van deze keten vormt een waterstofbrug met Glu46. Door deze extra stabilisatie
kan het proton van Glu46 overspringen naar het chromofoor. Door de negatieve
lading trekt Glu46 meer stabiliserende watermoleculen aan, die via de keten het ei-
wit binnendringen. Deze binnendringing zou het begin kunnen zijn van verdere
ontvouwing en vormverandering van PYP, maar de simulatietijd was te kort om dit
te zien.

2. In de pG- en pR-toestand van het eiwit vinden spontane fluctuaties in bepaalde wa-
terstofbruggen plaats. Eén van deze fluctuaties is dat aminozuur Thr50 zijn water-
stofbrug verplaatst van aminozuur Tyr42 richting Glu46. Met deze extra stabilisatie
is protonoverdracht mogelijk. Omdat Glu46 nu een negatieve lading heeft, trekt het
nog meer waterstofbruggen naar zich toe, te beginnen met de brug die Tyr42 aan het
chromofoor doneerde. Ook deze interne waterstofheroriëntaties kunnen het begin
zijn van de structuurverandering van het eiwit.

De protonoverdracht is PYP is dus geen simpel éénstapsproces, maar een samenspel tussen
de daadwerkelijke chemische reactie en waterstofbrugveranderingen in de omgeving.


