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Samenvatting

Eiwitten zijn één van de meest belangrijke macromoleculen en voeren de meeste vitale func-
ties uit in de cel. Het vouwen van eiwitten, van lineaire ketens tot functionele eiwitstructuren,
gebeurt snel en precies ondanks de grote complexiteit, en is van groot belang voor weten-
schappelijk onderzoek. In dit veld worden krachtige experimentele technieken toegepast,
maar geen van deze methoden kan atomistische informatie geven, zoals moleculaire sim-
ulaties dat wel kunnen. Dit proefschrift richt zich op het ontwikkelen van geavanceerde
path sampling methoden om eiwitvouwing en ontvouwing te bestuderen, en om kinetische
netwerken op te bouwen die deze processen beschrijven.
In Hoofdstuk 1 worden basiskennis over eiwitstructuur en theorieën over vouwing gëıntro-

duceerd. Ook wordt er een kort overzicht van moleculaire simulaties aan eiwitvouwing
gegeven. Het vrije energielandschap van een eiwit is meestal ruig en heeft de vorm van
een trechter. Vouwing gebeurt door het oversteken van barrières, en deze gebeurtenissen
kunnen of na elkaar komen of naast elkaar lopen. Omdat deze gebeurtenissen zeldzaam
zijn, is het voor het theoretisch onderzoek van eiwitvouwing nodig om versterkte monster-
methoden te gebruiken (zoals transition path sampling), in plaats van standaard moleculaire
dynamica (MD).
Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van enkele basismethoden en technieken die in dit

proeschrift worden gebruikt, zoals moleculaire dynamica (MD) simulatietechnieken, Monte
Carlo (MC) methoden en relevante analysemethoden. Hoofdstuk 3 richt zich op de simulati-
etechnieken die centraal staan in dit proefschrift: transition path sampling (TPS), transition
interface sampling (TIS), multiple state TPS (MSTPS) en multiple state TIS (MSTIS).
Transition path sampling krijgt grip op zeldzame gebeurtenissen door het verzamelen van
overgangspaden tussen twee stabiele toestanden, die gedefinieerd zijn met behulp van een or-
deparameter. Uit dit pad ensemble kan kinetische informatie verkregen worden. Aangezien
conventionele TPS alleen systemen aankan met maar twee toestanden, hebben complexe
systemen met meerdere stabiele toestanden een uitbreiding nodig naar multiple state TPS.
De multiple state transition interface sampling (MSTIS) methode, gebaseerd op TPS, kan
efficiënt snelheidsconstantes uitrekenen. MSTIS definieert een serie grensvlakken rond de
doeltoestand en bemonstert dan het ensemble dat bij elk grensvlak hoort. De paden in deze
ensembles zijn verkregen met behulp van moleculaire dynamica simulaties, uitgevoerd met
de GROMACS software.
In Hoofdstuk 4 wordt MSTIS toegepast op het alanine dipeptide model systeem. Met het

AMBER96 krachtenveld is het alanine dipeptide molecuul in waterige oplossing onderzocht.
De toepassing van replica exchange MD (REMD) resulteerde in zes vrije energie minima in
de projectie van φ uitgezet tegen ψ. Met deze zes toestanden leverde de MSTIS berekening
een reactiesnelheidsmatrix van 6 bij 6 op. Het samenvoegen van dicht bij elkaar liggende
toestanden tot één toestand leverde een 4×4 reactiesnelheidsmatrix op. Het vergelijken van
overgangssnelheden met beschikbare data van een eerdere publicatie heeft de nauwkeurigheid
van de MSTIS berekening bewezen.
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Een efficiëntere versie van MSTIS, adaptive single replica multiple state transition inter-
face sampling wordt in Hoofdstuk 5 gëıntroduceerd. De MSTPS/MSTIS methode laat het
bemonsteren van zeldzame overgangen tussen meerdere metastabiele toestanden toe, maar
het nadeel is de langzame decorrelatie van paden ten opzichte van het beginpad. Het com-
bineren van MSTIS met replica exchange TIS lost dit probleem op door toe te staan dat
kwalitatief gelijke paden met elkaar kunnen wisselen, maar heeft een groot aantal replica’s
nodig die op hetzelfde moment moeten lopen. De introductie van een algoritme met één
enkel replica verhelpt dit nadeel. De replica bezoekt slechts één grensvlak per keer, terwijl
het efficiënt door de hele padruimte loopt met behulp van een Wang-Landau benadering of
een vastgezette sturing. Deze methode is getest op drie modelsystemen: de diffusie van een
deeltje in een simpele tweedimensionale potentiaal, isomerisatie in een klein Lennard-Jones
cluster en isomerisatie van alanine dipeptide.
Hoofdstuk 6 heeft als doel om het kinetisch netwerk bij evenwichtscondities van Trp-cage

in expliciet oplosmiddel te onderzoeken met behulp van de single replica MSTIS benader-
ing. Met gebruikmaking van het AMBER99sb krachtenveld is het Trp-cage eiwit in water
opgelost. Eerst is een TIS met gecombineerde toestanden uitgevoerd met de RMSD van de
zware atomen als ordeparameter om de conformationele ruimte te verkennen. Clusteranal-
yse leverde 55 stabiele structuren op die verder samengevoegd werden tot 13 (metastabiele)
toestanden. Samen met een extra toestand, de ontvouwen toestand U, resulteerde de MSTIS
berekening in een volledige 14×14 reactiesnelheidsmatrix. Analyse van de kinetische snel-
heidsmatrix geeft de aanwezigheid van een bijna natieve toestand SN aan, die 13 % van
de gehele populatie bevat. Deze toestand heeft een volledig gevormde alfa-helix, een licht
ongeordende prolinestaart, een verbroken zoutbrug en een gedraaid arginine residu als karak-
teristieken. Dit SN intermediair is ook gevonden in recente IR experimenten. De gevonden
snelheidsconstantes en tijdschalen zijn in overeenkomst met eerdere experimenten en simu-
laties. De gehele berekening omvat 150 microseconden aan simulaties, terwijl de vouwings-
en ontvouwingsgebeurtenissen typisch plaatsvinden in een tijd van 18 ms.
In Hoofdstuk 7 hebben we de single replica MSTIS methode toegepast op het 35-residu

fragment HP-35 villin headpiece, om het kinetisch netwerk bij evenwichtscondities nader te
bestuderen. We hebben de GBSA benadering gebruikt om de solvatatie te beschrijven. Alle
simulaties zijn uitgevoerd bij kamertemperatuur. Met de natieve PDB-structuur als start-
punt is single replica TIS en multiple state TIS uitgevoerd om de confomationele ruimte te
verkennen. De daaropvolgende clusteranalyse resulteerde in 7 (meta-)stabiele toestanden.
De RMSD van koolstof-alfa atomen van residu-index 2 tot en met 32 is gebruikt als ordepa-
rameter voor zowel het verkennen als het clusteren. Twee extra toestanden zijn gedefinieerd
met behulp van de heliciteit. Toestand M heeft een gedenatureerde helix I en II, terwijl helix
III nog intact is. De definitie van toestand U is dat alle helices gedenatureerd moeten zijn.
Met deze set van toestanden is de 9×9 reactiesnelheidsmatrix opgebouwd. De populatieanal-
yse resulteerde in twee significant bezette toestanden N en R. Met behulp van fluxanalyse
hebben we gevonden dat toestand M fungeert als een intermediaire toestand die bezocht
moet worden tijdens vouwing en ontvouwing. Dit correleert met het feit dat helix I en II
flexibel zijn, terwijl helix III de snelheidsbepalende stap is in het (ont)vouwingsproces. De
reactiesnelheden van vouwing en ontvouwing zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek.
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