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Samenvatting

Een celmembraan is een zeer complex systeem. Het bevat een mengsel dat rijk is aan lipiden,
waarvan de samenstelling een grote invloed heeft op de eigenschappen van celmembranen en
op de functionele eigenschappen van eiwitten. Celmembranen zijn gevoelig voor verschillende
aspecten zoals omgevingsstress of the aanwezigheid van andere moleculen. Ze kunnen hun
eigenschappen (vorm en vloeibaarheid, bijvoorbeeld) aanpassen als reactie op een veranderende
omgeving. Veel vragen over het mechanisme van interactie tussen membranen en verschillende
stoffen zoals peptiden, geneesmiddelen of lipiden, en over hoe de eigenschappen van membra-
nen worden gereguleerd, zijn nog altijd onbeantwoord. Dit proefschrift onderzoekt de effecten
van verschillende moleculen op biologische membranen. Daartoe zijn moleculaire dynamica
(MD) simulatie en vloeistof-relaxatie (VR) technieken toegepast. De atomistische moleculaire
dynamicamethode is een zeer krachtige aanpak om processen op moleculair niveau te bestud-
eren. Gedetailleerde informatie over het systeem en zijn eigenschappen kan zo worden verkre-
gen. Uit de fluorescentie vloeistof-relaxatie-experimenten kan informatie over de dynamica van
het oplosmiddel worden verkregen.

Temperatuurbeschermende rol van isopreen op fosfolipide–membra-
nen

In hoofdstuk 2 zijn de structuur- en dynamische eigenschappen van een DMPC membraan als
reactie op de insertie van isopreen bestudeerd, bij temperaturen van 303 tot 353 K. De fosfolipide-
bilaag werd gevormd in een spontaan aggregatieproces, en isopreen werd, zowel bij lage of
hoge concentratie, willekeurig geplaatst in de waterfase. Vervolgens werd diffusie van isopreen-
moleculen in de bilaag en hun accumulatie in het middengedeelte van de bilaag waargenomen.
De analyse van ordeparameters van de alkylstaarten van de fosfolipiden gaf, vergeleken met een
puur DMPC systeem, een verhoogde pakking van de staarten aan. Wanneer de temperatuur
verhoogd werd, werden de ordeparameters van de staarten kleiner. Echter, in aanwezigheid
van isopreen in de bilaag waren de ordeparameters hetzelfde als de ordeparameters van de
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staarten in de pure DMPC bilaag bij een temperatuur van 10 K lager. De analyse van de dynam-
ica van de alkylstaarten toonde geen significante veranderingen. Deze bevindingen geven aan
dat de membranen nog steeds vloeibaar zijn bij verhoogde temperatuur en volledig function-
eel, mits isopreen aanwezig is. Onze resultaten ondersteunen de thermo-tolerantie hypothese,
die beweert dat de rol van isopreen een bescherming van de lamelaire structuur van thylakode
membranen zou kunnen zijn.

Berekening van de water/octanol-partitiecoëfficiënt van isopreen

In hoofdstuk 3 zijn de krachtveldparameters voor isopreen in nader detail getest. De isopreen-
molecuul is geparameteriseerd op basis van de dichtheid en verdampingswarmte. In dit hoofd-
stuk is een poging gemaakt om de experimentele vrije hydratatie-energie en de water/octanol-
partitiecoëfficiënt van isopreen te reproduceren. De vrije hydratatie-energie werd berekend via
de eindigverschil thermodynamische integratie methode. De water/octanol-partitiecoëfficiënt
is bepaald aan de hand van het verschil in vrije oplossingsenergie (in waterverzadigd octanol)
en hydratatie. De uitgevoerde MD simulaties geven aan dat isopreen inderdaad een voorkeur
heeft voor hydrofobe oplosmiddelen, in overeenstemming met de membraanpartitionering die
in hoofdstuk 2 beschreven is. Echter, de water/octanol-partitiecoëfficiënt schijnt overschat te
worden in vergelijking met de experimentele waarde. Het lijkt dat vooral de octanol hydroxyl-
isopreen interacties gereparameteriseerd moeten worden om experimentele data nauwkeuriger
te reproduceren.

Tweeledig effect van resorcinol–lipiden op biologische membranen

In hoofdstuk 4 is het tweeledige effect van resorcinol-lipiden op biologische membranen on-
derzocht via uitgebreide MD simulaties. Om het stabiliserende effect van resorcinolen (het zo-
genaamde ’cholesterol–like’ effect) te bestuderen, zijn systemen bestaande uit een mengsel van
fosfolipiden (DMPC) en resorcinolen bereid. Drie resorcinolhomologen met verzadigde alkyl-
staarten (met 11, 19 of 25 koolstofatomen in de staart) zijn in beschouwing genomen. Via het
proces van spontane aggregatie hebben we aangetoond dat elk homoloog in het mengsel met
DMPC een stabiele lamelaire structuur vormt. Vergeleken met pure DMPC membranen hebben
de gemengde membranen een meer geordende structuur en zijn ze in mindere mate gehydra-
teerd. Het destabiliserende effect (het zogeheten ’surfactant–like’ effect) is ook bestudeerd.
Resorcinol-lipiden die willekeurig geplaatst werden in de waterfase die grenst aan de DMPC
bilaag, vormden in eerste instantie een vesikel. Dit vesikel adsorbeerde vervolgens aan het
oppervlak van de DMPC bilaag, gevolgd door een geleidelijke incorporatie in de bilaag. Het
werd geconstateerd dat dit incorporatieproces plaatsvindt via verschillende mechanismen, die
de uiteindelijke aggregatiefase van de bilaag beı̈nvloedt. In de meeste gevallen werd een tijdeli-
jke verlaagde dichtheid van de membranen geobserveerd, die in sommige gevallen leidde tot
een scheuring van het membraan.
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Onderzoek naar het effect van resorcinol-lipiden op het hydratatieniveau
van fosfolipide-membranen

In hoofdstuk 5 hebben we het hydratatieproces van DMPC membranen in aanwezigheid van re-
sorcinolen bestudeerd met gebruikmaking van de VR techniek. De VR techniek, die is gebaseerd
op tijdsopgeloste emissiespectra van een membraangebonden fluorescerende groep, is een ge-
schikte methode om het hydratatieniveau van biologische membranen te bestuderen. Het twee-
ledige effect van resorcinol-lipiden op de fosfolipide-membranen is onderzocht door zowel
voorgeı̈ncubeerde liposoommonsters, als monsters waaraan resorcinolen werden toegevoegd
te beschouwen. De veranderingen in het systeem werden gevolgd via de verandering van
de totale spectrale verschuiving en relaxatietijden van de fluorescerende stof. Het doel was
te onderzoeken wat het effect van resorcinol-lipiden op het hydratatie–eigenschappen van de
fosfolipide-vesikels is, met speciale aandacht voor het hydrofiele deel van de bilaag. Om deze
reden werd voor de fluorescerende stof Patman gekozen, die welgedefinieerde eigenschappen
heeft. De metingen aan de spectrale verschuivingen in het geval van de voorgeı̈ncubeerde sys-
temen gaven een verminderde hydratatie van de kopgroepen van DMPC aan in aanwezigheid
van resorcinol. De waarnemingen verschilden in het geval van de systemen waarin resorcinolen
werden toegevoegd aan de DMPC-vesikel oplossingen. In vergelijking tot puur DMPC werden
de totale spectrale verschuiving groter, en relaxatietijden korter. Deze resultaten indiceren een
verhoogde hydratatie van de kopgroepen, en mogelijk een verstoring van de lamelaire structuur
van de vesikels. Dit ondersteunt de resultaten die verkregen werden uit de MD simulaties.

Perspectieven

De belangrijkste problemen in MD simulaties die nog steeds verbeterd kunnen worden, zijn de
betrouwbaarheid van het krachtveld, de beschikbare tijdschaal en de grootte van het systeem.
Met het oog op dit proefschrift dienen de krachtveldparameters voor isopreen, fosfolipiden en
octanol zorgvuldig gereparameteriseerd te worden, gebaseerd op het reproduceren van exper-
imentele vrije oplossings- en hydratatie-energieën. De Lennard-Jones interacties tussen water
en de hydroxylgroep van 1-octanol hebben bijvoorbeeld te zwakke afstotende interacties, die
verbeterd kunnen worden door een reparameterisatie op basis van vrije oplossingsenergieën. In
het geval van resorcinol-lipiden zijn er geen oplosbaarheiddata beschikbaar, vanwege de lage
oplosbaarheid van de lange resorcinol-staarten in water. Er is meer structurele informatie nodig
om deze parameters te valideren. In sommige gevallen zijn de resultaten van onze simulaties
beı̈nvloed door de begrensde grootte van het systeem. Dit is vooral zo in het geval van de
langste resorcinol-homoloog. Ook de incorporatie van de resorcinolen vanuit de waterfase in
de bilaag lijkt een proces op lange tijdschaal te zijn, dat niet compleet afgezocht kon worden
gedurende de simulatietijden die gehanteerd werden in dit proefschrift (honderden nanosec-
onden). De beperkingen in verband met de tijdschaal van de simulaties en grootte van het sys-
teem zouden kunnen worden overkomen door gebruik te maken van ’coarse-grained’ modellen,
gecombineerd met onlangs ontwikkelde multischaal-simulatietechnieken. De toepassing van
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multischaaltechnieken maakt simulaties van grotere systemen gedurende langere tijdsperioden
mogelijk door gebruik makend van een grovere representatie, waarna representatieve configu-
raties teruggetransformeerd kunnen worden naar een atomair niveau om bestudeerd te kunnen
worden in klein detail. De studies die in dit proefschrift beschreven worden bieden ook aan-
knopingspunten aan voor verdere onderzoekingen aan de interacties tussen kleine moleculen
en celmembranen. De interactie van isopreen met de fosfolipide-bilaag zoals onderzocht in
dit proefschrift vormt slechts één van de vele mogelijkheden. Isopreen beı̈nvloedt niet alleen
fosfolipiden maar ook andere delen van celmembranen, zoals membraaneiwitten. De studie
aan interacties tussen isopreen en membraaneiwitten kan meer informatie verschaffen over de
rol van isopreen in celmembranen. Het bestuderen van het hydratatieniveau van biologische
membranen vormt een ander gebied van continue interesse. In dit proefschrift is de invloed
van resorcinol–lipiden op het hydratatieniveau in het hydrofiele deel van de bilaag onderzocht.
Echter, resorcinolen veranderen ook de eigenschappen van het hydrofobe inwendige deel van
de bilaag substantieel, waarbij bijvoorbeeld de basale waterdoorlaatbaarheid van het membraan
wordt beı̈nvloed. De veranderingen in het hydratatieniveau van het hydrofobe gedeelte van de
fosfolipide-bilaag na binding van resorcinolen zou kunnen worden onderzocht door gebruik te
maken van fluorescerende groepen die in het hydrofobe binnenste van de bilaag gesitueerd zijn.




