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Dutch summary

H et evalueren en voorspellen van de eiwitbindingsaffiniteit van geneesmiddel–achtige
verbindingen maakt een belangrijk deel uit van de farmaceutische wetenschappen,

bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Trends in voorspelde bindingsaf-
finiteiten kunnen tot waardevolle en kwantitatieve inzichten leiden bij en sturing geven
aan het onderzoek naar kandidaat–medicijnen. Daarom kunnen efficiënte en nauwkeu-
rige methoden voor computer–gedreven eiwit–ligand–affiniteitsvoorspelling helpen bij
het verhogen van het succespercentage in geneesmiddelenontwikkeling. Hoewel alche-
mische methoden in principe gebruikt kunnen worden voor een robuuste berekening
van de vrije energie van eiwit–ligand–binding zijn deze methoden nog steeds tijdrovend
en vaak onpraktisch voor high–throughput screening (HTS) exercities. Docking is een
populaire methode voor eiwitbindingsvoorspelling, maar is doorgaans niet nauwkeurig
genoeg voor het uitrekenen van de bindingsvrije energie.

Sinds de jaren negentig hebben eindpuntmethoden gediend als alternatieve methode
voor de berekening van eiwit–ligand–bindingsaffiniteiten. De lineaire interactie–energie
(LIE) methode [1] is daar een van en beschouwt van der Waals (vdw) en elektrostatische
interactie–energieën (ele) tussen het ligand en zijn omgeving, verkregen uit simulaties
van het eiwit–gebonden ligand en het vrije ligand in water. Experimentele bindingsvrije
energieën worden gebruikt om 𝛼 en 𝛽 als coëfficiënten voor respectievelijk de van der
Waals en elektrostatische energie–termen te parametriseren, die tezamen een (lineaire)
vergelijking vormen voor het uitrekenen van de bindingsaffiniteit.

Als een van de populaire eindpuntmethoden streeft LIE naar een evenwicht tussen
nauwkeurigheid en efficiëntie door moleculaire dynamica (MD) simulatie te combineren
met een relatief snelle scoringsfunctie. Met het parameteriseren van 𝛼 en 𝛽 is het mo-
gelijk om absolute bindings–vrije energieën te berekenen, en het maakt het opnemen
van meerdere bindingsoriëntaties mogelijk via Boltzmann–weging [2]. Dit maakt LIE
attractief voor het berekenen van bindingsaffiniteiten aan flexibele eiwitten die ligan-
den in meerdere oriëntaties kunnen binden. De noodzaak voor calibratie van de LIE
parameters en de focus op alleen de eindpunten van het bindingsproces kan echter de
toepasbaarheid van LIE–modellen beïnvloeden.

Hoofdstuk 1 van dit proefschrift schetst de achtergrond en context van het on-
derzoek dat tot dit promotie–onderzoek heeft geleid, en beschrijft het algemene doel,
namelijk LIE–modellen te verbeteren bij het berekenen van eiwit–ligand–bindingsvrije
energieën, en de praktische toepasbaarheid ervan te evalueren. De daaropvolgende
hoofdstukken zijn gericht op verschillende aspecten van LIE–berekeningen aan uitda-
gende eiwit–systemen (FXR, SIRT1, CYPs), gebruikmakend van meerdere strategieën
voor de evaluatie en verbetering van LIE–berekeningen. De belangrijkste bevindingen
zijn hieronder samengevat.
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Hoofdstuk 2 geeft een gedetailleerd overzicht van de LIE–methode, inclusief de af-
leiding, voordelen en mogelijke limitaties, model–uitbreidingen en parametrisatie–strategieën
die in de literatuur zijn voorgesteld, alsmede een selectie van toepassingen en (semi–
)geautomatiseerde applicaties. Zoals ook in Hoofdstuk 2 beschreven, zou men, van-
wege de noodzaak voor het trainen van de empirische parameters in de centrale LIE–
vergelijking, de betrouwbaarheid van een LIE–voorspelling willen kunnen inschatten om
te beoordelen of de betreffende voorspelling voldoende betrouwbaar is. Dit kan wor-
den uitgedrukt in termen van het zogenaamde toepasbaarheids–domein (TD) van een
model. Hoewel er verschillende strategieën beschikbaar zijn om TD’s van traditionele
quantitatieve structuur–activiteitsrelaties (QSAR’s) te kwantificeren in termen van de
gebruikte descriptoren [3], ontbraken tot voor kort nog methoden voor het analyseren
van het TD van eiwit–structuur gebaseerde modellen zoals LIE, totdat recent een nieuwe
aanpak werd geïntroduceerd om TD–toewijzing van LIE–modellen mogelijk te maken
enkel op basis van simulatiegegevens [4, 5] (zie ook Sectie 2.3).

Hoofdstuk 3 evalueert de toepasbaarheid van LIE, bovengenoemde TD–analyse–
benadering, en van eTOX ALLIES [6], een geautomatiseerde workflow voor het uitvoeren
van LIE– en TD–analyses. Dit werd gedaan in een real–life scenario van de community
blind affinity prediction challenge georganiseerd door Drug Design Data Resource (D3R)
tijdens fase 2 van Grand Challenge 2 (GC2) [7]. De eTOX ALLIES–pijplijn bestaat uit
moleculaire docking, MD–simulatie, en iteratieve LIE–analyse om bindingsvrije energieën
te berekenen en modellen te trainen door LIE–parameters aan te passen met behulp van
vooraf ingegeven experimenteel bepaalde bindingsaffiniteiten van bekende verbindingen
uit de literatuur. In D3R GC2 was de uitdaging om bindingsaffiniteiten te voorspellen
van (102) agonisten voor de nucleaire receptor FXR, met verschillende scaffolds, name-
lijk benzimidazol, isoxazol, sulfonamide, spiro en enkele andere FXR–binders. Voor een
subset van benzimidazolverbindingen (n=9) werd de bindingsaffiniteit nauwkeurig voor-
speld (met een afwijking van experiment van minder dan 5 kJ mol−). Belangrijk is dat
aangetoond werd dat de TD–analyse een maat kan opleveren (in termen van een index
voor het betrouwbaarheidsniveau) om de betrouwbaarheid van de affiniteitsvoorspelling
te kwantificeren op basis van simulatiedata alleen. Om de interpretatie van het toe-
pasbaarheidsdomein (TD) uit te breiden, hebben we eiwit–ligand interactieprofilering
opgenomen in de analyses om de interactie van FXR met de liganden per betrouw-
baarheidsniveau te evalueren. Gevonden werd dat de betrouwbaarheidsniveaus van de
TD–analyse in lijn waren met de frequentie van ligandinteractie met hotspotresiduen in
het eiwit [8].

Een andere populaire eindpuntmethode naast LIE is moleculaire mechanica in com-
binatie met Poisson–Boltzmann en surface area (MM/PBSA) [9]. Hoofdstuk 4 verge-
lijkt LIE en MM/PBSA bij het berekenen van bindingsvrije energieën van thieno–[3,2–
d]–pyrimidine–6–carboxamide–analoga (n=27) die binden aan de Sirtuin 1 (SIRT1)–
receptor. Onze studie toonde aan dat LIE de berekening van directe (absolute) waarden
voor SIRT1–bindingsvrije energieën mogelijk maakt met hogere efficiëntie vergeleken
met MM/PBSA, terwijl de nauwkeurigheid bij het berekenen van relatieve bindings-
affiniteiten vergelijkbaar was (Pearson’s r = 0.72 en 0.64 voor respectievelijk LIE en
MM/PBSA). We onderzochten ook het effect van het gebruikmaken van meerdere bin-
dingsposities om de LIE simulaties mee te starten, en vonden dat Boltzmann–weging
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van uitkomsten van die simulaties in principe geschikte bindingsoriëntaties en eiwit–
ligand–interactieprofielen kan voorspellen. Daarbij is het echter cruciaal om de juiste
uitgangsposities ter beschikking te hebben. Er werd ook aangetoond dat het opne-
men van te veel verschillende bindingsoriëntaties niet noodzakelijkerwijs leidt tot een
lagere voorspellende kwaliteit van het LIE–model. Daarom kan iteratieve LIE–training
op automatische wijze worden uitgevoerd, wanneer geschikte bindingsposities voorhan-
den zijn. In overeenstemming met Hoofdstuk 3 werd gevonden dat de nauwkeurigheid
van voorspellingen met het LIE–model voor SIRT1 correleert met interactieprofielen van
het ligand met hotspot–residuen van het eiwit. De eiwit–ligand–interactieprofielen lie-
ten ook zien aan dat de lagere kwaliteit van een LIE–model met meerdere startposes te
wijten was aan het feit dat de geautomatiseerde selectie van startposities voor MD tot
onvoldoende dekking leidde van de hotspot–interacties tijdens MD. Verder werd aan-
getoond dat langere MD–equilibratietijden niet noodzakelijkerwijs leiden tot verbeterde
voorspellingen, waardoor de selectie van de optimale simulatielengte een effectieve mo-
delparameter is, terwijl langere MD–simulaties nodig zijn voor MM/PBSA dan voor LIE,
vanwege de relatief langzame convergentie van de polaire MM/PBSA–termen. Er werd
ook aangetoond dat voor dit specifieke SIRT1–systeem uitsluiting van elektrostatische
en polaire termen de efficiëntie en nauwkeurigheid van de LIE– en MM/PBSA–modellen
kan verhogen, wegens het hydrofobe karakter van de SIRT1 bindingspocket [10].

Traditionele LIE–modellen maken gebruik van MD–simulaties voor zowel de eiwit-
gebonden als de ongebonden toestand van het ligand, maar het is ook mogelijk om
robuuste oplos–vrije energie–berekeningen uit te voeren aan de ongebonden liganden,
tegen relatief lage rekenkosten. Deze combinatie vormde de basis voor simulatiestudies
in Hoofdstuk 5, waarin LIE–berekeningen van bindingsvrije energieën van 28 pyridine–
binders aan Cytochroom P450 2A6 en 2E1 is gecombineerd met alchemische oplos–
vrije energie–berekeningen. Aangetoond werd dat de correlatie tussen berekende en
referentie–waarden voor de bindingsvrije energie aanzienlijk kan worden verbeterd (met
een verhoging van Pearson’s r van 0.18 naar 0.77), door de entropie van (de)solvatatie
expliciet mee te nemen in het gecombineerde LIE–model. Daarnaast vonden we dat
het opnemen van de bijdrage van eiwit–preorganisatie in de berekening van ligand–
interactie–energieën (als expliciet opgenomen in de lineaire–response–benadering (LRA)
[11]), of van eenvoudige entropie–termen voor ligand–beweeglijkheid of voor het aantal
watermoleculen in de ongecomplexeerde bindingspocket niet leidde tot verdere verbe-
tering van het model, wat aangeeft dat dit niet significant bijdraagt aan trends in
Cytochroom P450 binding voor de bestudeerde dataset.

Concluderend laat dit proefschrift zien dat analyse van het toepasbaarheidsdomein
(TD) van LIE–modellen een maat is voor betrouwbaarheid ervan (ook in de context van
blinde affiniteitsvoorspelling). Bovendien kon de daarmee bepaalde betrouwbaarheid
in voorspellingen voor test–verbindigen gerelateerd worden aan de overeenkomst van
hun eiwit–ligand–interactieprofiel met de profielen verkregen voor de verbindingen die
gebruikt waren voor model–training. Dit toont aan dat het TD van een LIE–model
sterker kan afhangen van eiwit–ligand interacties die tijdens simulatie worden gevonden,
dan van de structuur en/of andere eigenschappen van de liganden alleen. We hebben ook
laten zien dat, afhankelijk van het onderzochte systeem, de LIE–scoringsfunctie verder
kan worden geoptimaliseerd, en dat de selectie van docking–poses cruciaal kan zijn,
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zoals bijvoorbeeld aangetoond in het SIRT1–onderzoek in Hoofdstuk 4. Verder kan de
correlatie tussen experimentele en door LIE voorspelde gegevens verhoogd worden door
de LIE–berekeningen te combineren met alchemische oplos–vrije energie–berekeningen
aan de ongebonden liganden. Het geheel overziend heeft dit proefschrift verschillende
relevante nieuwe inzichten gegeven in en directe bijdragen geleverd aan het belangrijke
onderzoeksveld van nauwkeurige en efficiënte vrije energieberekeningen.
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