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Nederlandse samenvatting 

 
De toepassing van vrije energie berekeningen in de ontwikkeling van medicijnen 

 

Voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is het van cruciaal belang om te weten welke 

factoren er betrokken zijn bij de werking ervan (de bioactiviteit) en de afbraak (het metabolisme). 

Soms komen daar ook giftige stoffen bij vrij en is er sprake van toxiciteit. Enzymen horen tot een 

groep biomacromoleculen die we eiwitten noemen, en zijn onder meer belangrijk bij de afbraak 

van geneesmiddelen. De binding van een geneesmiddel (een ligand) aan een eiwit in het lichaam 

bepaalt de werking ervan. Soms wordt het afgebroken tot iets wat zelfs nog beter werkt. Soms 

neemt het de plek in van een lichaamseigen molecuul en daarmee verhindert het de eigenlijke 

werking van dat molecuul.  

Het enzym Cytochroom P450 (CYP450) is in de lever betrokken bij de afbraak van 

geneesmiddelen, en daarmee ligt interesse in dit enzym vanuit de farmaceutische industrie voor 

de hand. Aan de ene kant om het metabolisme te bestuderen, maar ook als biocatalysator om 

ingewikkelde chemische reacties uit te voeren. Het nadeel van het biotechnologische gebruik van 

dit enzym in de industrie is dat hun eigenschappen maar zelden optimaal zijn. Mede daarom 

wordt er gebruik gemaakt van een minder bewerkelijke, bacteriële variant van CYP450, 

genaamd BM3, waar een combinatie van gerichte en willekeurige veranderingen (mutagenese) 

leidt tot mutanten die niet alleen geneesmiddelen kunnen omzetten, maar ook een heel scala aan 

gewenste chemische verbindingen. 

 

In de afgelopen decennia is het steeds gebruikelijker geworden om met computer-gestuurde 

technieken de binding van liganden aan eiwitten te bestuderen. Het voordeel daarvan is, dat er 

ingezoomd kan worden op een atomair niveau, zodat de manier van binding zo compleet 

mogelijk bestudeerd kan worden. Het bekijken van dergelijke interacties en daarnaast het 

berekenen van bindingsaffiniteiten op zowel kwalitatief als kwantitatief niveau heeft zich bewezen 

als een nuttige aanvulling op experimentele bepalingen. In de farmaceutische industrie zijn 

computers bijvoorbeeld niet meer weg te denken. Als er gezocht wordt naar een nieuwe ‘lead 

compound’ uit een grote database van mogelijke chemische verbindingen, dan kan het handig 

zijn om aan de hand van goedkope (in verhouding tot experiment) computermodellen een eerste 

selectie te maken in dit ‘drug discovery’ proces. In dit proefschrift worden diverse 

computermethoden besproken, waarmee de binding tussen een ligand en een eiwit bestudeerd 

kan worden. Deze worden weergegeven in Figuur 1.3 in Hoofdstuk 1. Ze krijgen naarmate de 

niveaus vorderen, een meer kwantitatief karakter, hetgeen betekent dat de informatie die 

verkregen wordt nauwkeuriger van karakter is, maar wel meer computerkracht kost. 

Hoewel efficiënte, ‘goedkopere’, methoden als docking al uitgebreid toegepast worden, is er 

bezorgdheid vanuit de industrie dat deze methoden de grens van effectiviteit en nauwkeurigheid 
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bereiken. Er is belang bij en interesse in een meer nauwkeurige voorspelling van een bepaalde 

bioactiviteit aan de hand van berekeningen van de bindingsaffiniteit tussen een ligand en een 

eiwit, ook wel uitgedrukt als de vrije energie van binding. 

In het eerste deel van dit proefschrift komen benaderingen aan bod waarbij er op kwalitatief 

niveau gekeken wordt naar de structuur en dynamica van specifieke ligand-eiwit interacties in de 

bindingsholte van een enzym, onderdeel van het ingewikkelde proces van biomoleculaire 

herkenning. Hier wordt aandacht besteed aan het rationaliseren en voorspellen van de ‘site-of-

metabolism’ (SOM) voor een substraat voor met name het Cytochroom P450 BM3 enzym. 

Thermodynamica beschrijft het ingewikkelde proces van biomoleculaire herkenning uiteindelijk 

het best. In het tweede deel krijgen de studies een steeds kwantitatiever karakter, en worden er 

robuuste vrije energieën uit moleculaire dynamica simulaties berekend voor reeksen liganden die 

binden aan een gemeenschappelijk eiwit. Dit gebeurt aan de hand van zogenaamde alchemische 

vrije energie berekeningen, waarbij er gebruik gemaakt wordt van thermodynamische cycli. Dit 

geeft relatief gezien de meest nauwkeurige schatting van de vrije bindingsenergie, maar kost wel 

veel rekenkracht. Dit proefschrift bespreekt een aantal toepassingen van gebruikelijke protocollen 

voor het berekenen van vrije energieën zoals ‘Thermodynamic Integration’ (TI) en de meer 

efficiënte ‘One-Step Perturbation’ (OSP). Onder andere de productvorming van een verbinding 

door een mutant van het enzym CYP450 BM3 kan met de OSP correct worden voorspeld. 

Dergelijke successen geven vertrouwen in het gebruik van vrije energie methoden in de 

farmaceutische industrie. 

 

Er is ook een aantal uitdagingen die komen kijken bij het uitvoeren van computergestuurde 

technieken en het berekenen van vrije energieën. Enkelen daarvan worden in dit proefschrift ook 

uitgebreid besproken, één daarvan is het belang van watermoleculen die bemiddelen bij de 

binding tussen een ligand en een eiwit. Deze dienen zeker niet vergeten te worden in het 

bestuderen van interacties tussen ligand en eiwit, maar dit blijkt problematisch in sommige 

computermodellen, waarbij er veel aannames worden gemaakt en atomaire details uit efficiëntie 

redenen weggelaten worden. Er wordt daarnaast ook een voorbeeld gegeven hoe belangrijke 

watermoleculen voldoende meegenomen kunnen worden in vrije energieberekeningen, en 

suggesties worden gedaan voor het verbeteren daarvan.  

 

In het algemeen geeft dit proefschrift richtlijnen om in te schatten wanneer het gepast is te 

vertrouwen op de snelle (maar kwalitatieve) in silico computermodellen, en welk niveau van 

betrouwbaarheid van de meer uitgebreide, kwantitatieve berekeningen te verwachten is. 

Over het geheel genomen lijken vrije energie methoden er klaar voor te zijn om standaard te 

worden toegepast in alle gebieden van biomoleculair onderzoek, en het kan worden verwacht dat 

deze ontwikkeling zal leiden tot nieuwe ontdekkingen in de industrie en de academische wereld. 


