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Dutch summary

Verbeterde beschrijving van complex(e) plasticiteit en interacties
in eiwit-ligand simulaties

Dankzij het gebruik van moleculaire simulaties is het mogelijk om eigen-
schappen te voorspellen die door middel van experiment niet toegankelijk zijn.
Ook is het met behulp van simulaties vaak mogelijk om een verklaring te geven
voor experimentele uitkomsten, of hulp te bieden bij het ontwerp van nieuwe
experimenten. Een veel gebruikt middel hierbij is Moleculaire Dynamica (MD)
simulatie. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om op atomair niveau en op
een tijdschaal van femtosecondes inzicht te krijgen in de interacties tussen een
eiwit en het medicijn dat daaran bindt. De ongekende toename van compu-
terrekenkracht in de afgelopen vijftig jaar heeft voor een sterke groei van het
biomoleculaire simulatieveld gezorgd. De extra beschikbare computerkracht is
gëınvesteerd in het ontwikkelen van nieuwe simulatietechnieken en het uitvoeren
van gedetailleerdere simulaties op langere tijdschalen. Ondanks dat het uitvo-
eren van milliseconde-simulaties van eiwitsystemen inmiddels mogelijk is, is het
vakgebied echter nog altijd geconfronteerd met technische en methodologische
begrenzingen.

In het eerste deel van dit proefschrift staat de wijze centraal waarop de
beschrijving van (niet-gebonden) interacties tussen atomen nauwkeuriger om-
schreven kunnen worden. De oorspronkelijke implementatie van het doorrekenen
van elektrostatische interacties in MD simulaties berust op het gebruik van
statische, atoom-gecentreerde ladingen om de verdeling van de uitgesmeerde
moleculaire elektronenwolk zo goed mogelijk te representeren. In klassieke MD
simulaties betekent dit dat moleculaire ladingsverdelingen niet in staat zijn om
zich aan te passen aan een variatie in het lokale elektrische veld. Hierdoor
wordt de bepaling van niet-gebonden interacties voor moleculen in wisselende
omgevingen (zoals bij het bindingsproces van een medicijn aan een eiwit) min-
der nauwkeurig. In de literatuur is het expliciet toevoegen van elektronische
polarisatie-e↵ecten aan klassieke krachtvelden hiervoor als oplossing genoemd.

In hoofdstukken 2 tot en met 4 worden de uitdagingen die gepaard gaan met
het ontwikkelen van zo een polariseerbaar krachtveld besproken. Een eerste stap
in deze ontwikkeling is het bepalen van atomaire polariseerbaarheden. In hoofd-
stuk 2 wordt een QM/MM methode voorgesteld, waarmee geschikte waarden
voor de atomaire polariseerbaarheid bepaald kunnen worden voor gebruik in een
biomoleculair krachtveld. Er wordt getoond dat deze polariseerbaarheden, samen
met geheroptimaliseerde krachtveldparameters, gebruikt kunnen worden om de
belangrijke fysische eigenschappen van oplosmiddelen in simulatie te beschrijven.
In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe de complexe parameterruimte analytisch
verkend kan worden om (minimale) sets van parameters te vinden die het mo-
gelijk maken om experimentele fysische eigenschappen te reproduceren. Met
behulp van deze methode wordt een simpele (en overdraagbare) set parameters
voorgesteld voor primaire alcoholen die de fysische eigenschappen nauwkeurig
beschrijven. Deze bouwstenen vormen de eerste stap naar een volledig gepo-
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lariseerd krachtveld voor eiwitsimulaties. Verder worden de QM/MM-berekende
polariseerbaarheden in hoofdstuk 5 gebruikt in een poging om op analytische
wijze de Van der Waals krachtveldparameters te bepalen. Door deze parameters
op deze wijze te berekenen (in plaats van het huidige afschatten), zal het mogelijk
worden om krachtvelden vol-automatisch te parametriseren.

De uitdaging om op e�ciënte en nauwkeurge wijze de belangrijke delen van de
conformationele ruimte van een ligand-eiwitcomplex te verkennen, wordt in het
tweede deel van dit proefschrift behandeld. Een generieke implementatie van de
iteratieve Lineaire Interactie Energie (LIE) methode wordt in hoofdstukken 6 en
7 besproken. Deze methode staat toe dat onderscheidbare delen van de conforma-
tionele ruimte van een ligand-eiwitsysteem in (korte) parallele simulaties worden
verkend, waarna de uitkomsten van deze simulaties door middel van Boltzmann-
weging gecombineerd worden bij het berekenen van een bindingsa�niteit. In het
geval van het zeer flexibele Cythochroom P450 2D6 eiwit, wordt aangetoond dat
de bepaling van bindingsa�niteiten met deze methode nauwkeuriger worden.
Ook wordt aangetoond dat deze benadering e�ciënt is, waardoor het geschikt
wordt voor (semi-)high throughput a�niteitsvoorspellingen.

Naast het verbeteren van methoden om nauwkeurigere voorspellingen te
kunnen doen, is aandacht besteed aan het beschikbaar maken van de ontwikkelde
en toegepaste methoden voor algemeen gebruik. Automatisering biedt voor
getrainde gebruikers de mogelijkheid om meer tijd te besteden aan het analyseren
van de uitkomsten en het ontwerpen van nieuwe simulaties en berekeningen.
Wellicht belangrijker nog is dat automatisering het ook voor gebruikers met een
andere achtergrond dan moleculaire simulatie mogelijk maakt om deze technieken
toe te passen. De methoden die in dit proefschrift staan beschreven zijn aan
bestaande (web-based) automatische tools toegevoegd. Deze tools, ATB en
eTOXsys, zijn ontworpen om de technische aspecten van de berekeningen op zich
te nemen, en verwachten van de gebruiker slechts een simpele omschrijving van
het systeem. Vervolgens wordt door middel van een reeks aan interne controles
de kwaliteit en de toepasbaarheid van de resultaten gecontroleerd.
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