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Samenvatting

Lipiden zijn kleine amfifiele moleculen die kunnen aggregeren in verschillende toestanden,

zoals micellen, lamellen en vesikels. In de vesikulaire toestand vormen de lipiden een bolvormige

en gesloten bilaag. Dergelijke vesikels, of liposomen, spelen een belangrijke rol in cel processen

zoals endo- an exo-cytosis (vervoer van stoffen naar binnen en naar buiten), transport binnen de

cel en liposomen kunnen fungeren als reaktoren op een nanoschaal. In demedische wereld wor-

den lipide vesikels vooral gebruikt voor specifiek transport van medicijnen binnen het lichaam.

Lipide vesikels worden ook vaak gebruikt voor het modelleren van een cel in experimenten

van cel processen. De grootte van vesikulaire systemen ’in vivo’ beslaat een lengte schaal van

nanometers tot micrometers (hele cellen).

Dit proefschrift vormt een pionier studie naar de mogelijkheden om vesikulaire systemen te

simuleren met MD (moleculaire dynamica) simulatie technieken. Op een nanoschaal verschaf-

fen experimentele technieken nauwelijks gedetailleerde informatie en juist daar kunnen MD

simulaties een belangrijk steentje aan de beschikbare informatie bijdragen. De beperkende factor

inMD simulaties van vesikulaire systemen is echter de benodigde rekencapaciteit om het gedrag

van dergelijke grote systemen over een significante tijd- en lengte schaal te simuleren. Een robu-

uste methode om zowel de bereikbare tijd- en lengte schaal te vergroten is ’coarse- graining’.

In dit proefschrift gebruiken we het MARTINI coarse-grained model. In het MARTINI model

worden een bepaald aantal geselecteerde atomen in een molecuul gemodelleerd tot slechts een

’bolletje’ of cordinaat. Hoewel atomistische details in eenmolecuul hierdoor weliswaar verloren

gaan, wordt het aantal vrijheidsgraden in het systeem drastische gereduceerd. Ook maken de

zwakkere interacties in het coarse-grained krachtenveld en de grotere massa van de deeltjes

effectief een grotere simulatie tijd stap mogelijk: 100 fs, hetgeen vijftig keer groter is dan de tijd-

stap in atomistisch detail (2 fs). Echter, zelfs met het gebruik van coarse-grained MD simulatie

technieken bleek de vesikel grootte in de literatuur tot nu toe gelimiteerd tot een diameter van

rond de 20 nanometer. Helaas, deze 20 nm diameter vormt net de experimentele bereikbare

onder-limiet (sonication technieken). Om nog grotere en daardoor meer relevante vesikels te

kunnen simuleren, moet men een methode ontwikkelen die de benodigde rekencapaciteit gere-
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lateerd aan de grotere lengte- en tijd schaal nog verder verkleint. De meeste rekencapaciteit

in vesikulaire systemen gaat verloren aan simulatie van het omringend water. Het is daarom

nodig het omringend water zoveel mogelijk te beperken zonder de vloeistof eigenschappen van

het water aan het membraan oppervlak te verliezen. In hoofdstuk 2 introduceren we een meth-

ode die het mogelijk maakt de efficintie van vesikulaire simulaties te vergroten. De methode

vergroot de rekensnelheid water door middel van MFFA (Mean Field Force Approximation)

grens-potentialen, die het mogelijk maken om water te elimineren dat zowel binnen als buiten

het vesikel-membraan omringt, zonder daarbij de eigenschappen van water aan het membraan

oppervlak te benvloeden. Daarnaast versnelt deze methode de formatie en equilibratie van

vesikels vanuit random lipide mengsels in water. Het gebruik van deze methode resulteerde

uiteindelijk in de formatie van vesikels op een nanoseconde tijdschaal, met een grootte varirend

van 20 tot 60 nm diameter, zonder enig waarneembaar effect van de grens potentialen op de

structuur.

Er is reeds veel bekend over de moleculaire pakking van lipiden in niet gekromde bila-

gen. Momenteel is er echter nog weinig bekend over de structuur en eigenschappen van sterk

gekromde bilagen. In hoofdstuk 3 werd daarom ruim aandacht besteed aan het effect van tem-

peratuur en membraan compositie op de structurele eigenschappen van liposoom membranen

in de limiet van sterke kromming (liposomen met een diameter van 15-20 nm), gebruik makend

van coarse-grained simulaties. Zowel pure dipalmitoyl-phosphatidylcholine (DPPC) liposomen

en binaire mengsels van DPPC en een lipide met een geinverteerde cone-vorm (vormt gen-

verteerde micellen) zoals dipalmitoyl-phosphatidylethanolamine (DPPE) of poly-unsaturated

dilinoleyl-phosphatidylcholine (DLiPC)werden gemodelleerd. Geequilibreerde liposomen besch-

ikken over opmerkzame eigenschappen. Wij laten zien dat kromming de membraan dunner

maakt en ook de thermische expansie verlaagt. In de binnenste monolaag zijn de lipide kop-

groepen dicht op elkaar gepakt en gedehydrateerd, en zijn de lipide staarten relatief geordend.

Tegenovergestelde pakking effecten zijn zichtbaar in de buitenste monolaag. Hier beschikken

de lipide kopgroepen juist over veel ruimte en zijn de lipide staarten sterk geordend en op

elkaar gepakt. Daarnaast laten lipide staarten in de buitenste monolaag sterker ’terug-vouw’

gedrag zien, waarbij de staarten omvouwen richting de kopgroep. In de binaire lipide mengsels

bestaat er een duidelijk drijvende kracht voor het transversaal ontmengen van de twee verschil-

lende componenten in gekromdemembranen, waarbij de binnenstemonolaagmet name verrijkt

wordt met DPPE. Deze waarneming is in overeenstemming met het concept dat genverteerde

cone-vorm lipiden een voorkeur hebben voor pakking in een concaaf volume zoals in de bin-

nenste monolaag. Echter, onze resultaten laten ook zien dat DLiPC geen significant transversaal

ontmeng gedrag vertoont hetgeen wij wijten aan de sterkere relatieve voorkeur voor het ’terug-

vouwen’ van de onverzadigde lipide staarten in de buitenste monolaag. Dit fenomeen geeft een

indicatie over de mogelijk belangrijke rol die onverzadigde lipiden spelen in biologische mem-

branen door zowel positieve als negatieve kromming te stabiliseren.

Lipiden in de gel fase vormen sterk geordende en dicht gepakte structuren. In de limiet
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van sterke kromming, zoals in kleine liposomen, zijn de twee monolagen sterk asymmetrisch

en bezit zowel concave als convexe krommingen. Het bestaan van gel domeinen in een sterk

gekromde bilaag lijkt daardoor paradoxaal en brengt hoogst waarschijnlijk een sterke struc-

turele reorganisatie teweeg. Hedendaags is er weinig bekend over de kinetische barrires die

kleine liposomen moeten overwinnen gedurende de faseovergang van de vloeibaar kristalli-

jne fase naar de gel fase. Ook is er verder weinig bekend over de reorganisatie van de bilaag

structuur in een klein liposoom gedurende dergelijke fase overgangen. In hoofdstuk 4 richtten

we ons op de kinetische en structurele aspecten die verbonden zijn met de formatie van gel

domeinen in kleine liposomen. We observeerden dat afkoeling van kleine liposomen tot onder

de faseovergang temperatuur (smeltpunt) niet leidt tot de formatie van gel domeinen binnen

de tijdschaal van de simulatie. Dit verschijnsel valt mogelijk te verklaren door het feit dat de

oppervlakte van het membraan vrijwel gelijk blijft na afkoeling. Het behoud van oppervlakte

is te wijten aan de sterk verlaagde membraan permeabiliteit bij lage temperaturen. Om selec-

tief het effect van kromming op de faseovergang te scheiden van het effect van het oppervlak

behoud, werden er ook simulaties gedaan naar niet-gekromde bilagen met invariabele mem-

braan oppervlaktes. Om het probleem van oppervlak behoud in liposomen te omzeilen, werden

er kunstmatige gaten in de membraan gentroduceerd. Deze methode resulteerde inderdaad in

de formatie van gel domeinen bij afkoeling tot onder het smeltpunt. De faseovergang, van de

vloeibaar kristallijne fase naar de gel fase, verliep volgens verschillende kenmerkende etappes

en leidde uiteindelijk tot sterk gedeformeerde bevroren liposomen.

In hoofdstuk 5, wordt het MARTINI coarse grained model toegepast om de eigenschap-

pen van zogenaamde ’raft’ domeinen op moleculair niveau te bestuderen. Gedetailleerde in-

formatie op dit niveau is nauwelijks beschikbaar met de huidige experimentele technieken. We

zijn er in dit hoofdstuk in geslaagd de fasescheiding van een verzadigde phosphatidylcholine

(PC)/onverzadigde PC/cholesterol mengsel in de vloeibaar geordende- en ongeordende fase te

simuleren. De structurele en dynamische eigenschappen van de twee verkregen fasen komen

overheen met de beschikbare experimentele data. Op semi-atomistische schaal laten de simu-

laties zien dat zowel de beide domeinen als het grensgebied tussen deze domeinen over op-

merkelijke kenmerken beschikken. Daarnaast voorspellen we de aanwezigheid van een opper-

vlakte spanning tussen de beide monolagen, die de domeinen in de verschillende monolagen

lijkt te koppelen. Op moleculair niveau laten raft vormende lipide mengsels een verassend

gezicht zien met mogelijke implicaties voor vele processen in het cel membraan.






