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In het standaard kristallografisch experiment gaat alle informatie over de fasen van de re-
flecties verloren. De electronendichtheid in de eenheidscel kan met enkel de gemeten inten-
siteiten van de reflecties niet gereconstrueerd worden. Dit staat in de kristallografie bekend
als het fasenprobleem. Bij de resolutielimieten die kenmerkend zijn voor de eiwitkristallo-
grafie is het fasenprobleem onderbepaald. Het oplossen ervan is daarom afhankelijk van ad-
ditionele informatie. Hoofdstuk 1 van dit proefschrift beschrijft bestaande, experimentele en
rekenkundige methoden voor het bepalen en verbeteren van de fasen. De rekenkundige meth-
oden maken gebruik van vooraf beschikbare kennis over de inhoud van de eenheidscel om
de gebrekkige experimentele informatie aan te vullen. Kenmerkend hierbij is dat de kwaliteit
van de faseninformatie bepaalt hoeveel van die kennis gebruikt kan worden. In hoofdstuk 2
wordt een nieuwe verfijningsmethode geı̈ntroduceerd: conditionele optimalisatie. Het con-
ditionele formalisme biedt een N-deeltjes oplossing voor het toekennen van een topologie
aan losse, ongelabelde atomen. Daarmee kunnen grote hoeveelheden kennis over de geome-
trie van eiwitstructuren tot uitdrukking worden gebracht zonder gebruik te maken van een
moleculair model en dus mogelijk ook zonder enige faseninformatie. Aanvankelijke tests
met een vereenvoudigde structuur en berekende data toonden aan dat het in principe mo-
gelijk is om met deze methode random verdelingen van atomen succesvol te verfijnen en
daarmee data tot medium resolutie ab initio te faseren. Conventionele methoden om fasen-
waarschijnlijkheden af te schatten werken niet met modellen die zo weinig faseninformatie
bevatten. Daarom was het noodzakelijk een nieuwe procedure te ontwikkelen die gebruik
maakt van de spreiding in meerdere modellen. In hoofdstuk 3 wordt een krachtenveld voor
conditionele optimalisatie van eiwitmoleculen gepresenteerd. Dit krachtenveld bevat kennis
over veel voorkomende eiwitconformaties zoals α-helices, β-strands en loops. Met dit al-
gemeen toepasbare krachtenveld werd een grote convergentiestraal bereikt voor conditionele
optimalisatie van drie kleine eiwitmoleculen met experimentele diffractiedata. Hiermee werd
het krachtenveld gevalideerd en de haalbaarheid van de methode aangetoond. In hoofdstuk 4
wordt de toepassing van deze methode op het geautomatiseerd bouwen van eiwitmoleculen
onderzocht. Voor drie testgevallen met data tot medium resolutie en goede experimentele
fasen leverde conditionele optimalisatie een model op van vergelijkbare kwaliteit als de veel-
gebruikte programma’s ARP/wARP en RESOLVE. Hoofdstuk 5 beschrijft de toepassing van
conditionele optimalisatie op het ab initio faseren van experimentele diffractiedata. Lage
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resolutie reflecties en betrouwbare fasenwaarschijnlijkheden blijken hiervoor van belang te
zijn. Met het gepresenteerde testgeval werden veelbelovende resultaten behaald, wat aantoont
dat succesvolle optimalisatie van random atoomverdelingen met experimentele data mogelijk
is.

Gegeven het succes van directe methoden in de kleine-stofjes kristallografie zou een al-
gemeen toepasbare methode voor ab initio structuurbepaling van eiwitten een waardevol in-
strument zijn voor de structuurbiologie. De resultaten die in dit proefschrift staan beschreven
tonen aan dat conditionele optimalisatie een veelbelovende kandidaat is voor het ab initio
faseren van medium-resolutie, eiwitdiffractiedata. Van de andere kant is er ook grote vooruit-
gang geboekt met experimentele methoden voor eiwitstructuurbepaling. De mogelijkheid
om met bacteriële expressiesystemen seleniummethionine in eiwitmoleculen in te bouwen
heeft significant bijgedragen aan de succesvolle toepassing van methoden die gebruik maken
van anomale dispersie. Momenteel worden er ook eukaryote expressiesystemen voor deze
doeleinden ontwikkeld. Deze methoden vereisen echter biochemische modificatie van het
natieve eiwitmolecuul. Technieken die gebruik maken van het anomale signaal van zwavel-
atomen in cysteine en methione vereisen daarentegen slechts één diffractieëxperiment aan
een natief eiwitkristal. Momenteel is het nog moeizaam het kleine anomale signaal van
zwavel experimenteel te bepalen, maar door verbeteringen in data opname- en verwerkings-
technieken kunnen dit soort experimentele methoden een serieus alternatief gaan vormen
voor ab initio technieken. Daarnaast kan ook van de molecular replacement techniek worden
verwacht dat ze algemener toepasbaar wordt, gezien het snel toenemend aantal verschillende
eiwitvouwingen in de databank van eiwitstructuren.

De bovenstaande technieken delen het ultieme doel om een algemeen toepasbare oplos-
sing voor het fasenprobleem in de eiwitkristallografie te leveren. Conditionele optimalisatie
kan haar voordeel doen met vorderingen die worden gemaakt met de overige benaderingen.
Initiële faseninformatie die is verkregen met een van de andere technieken kan met condi-
tionele optimalisatie uitgebreid worden, gebruik makende van het flexibele zoekgedrag met
ongelabelde atomen en de benutte kennis over de eiwitgeometrie. Daarmee kan deze methode
al algemeen toepasbaar worden voordat haar ultieme doel is bereikt. Zoals reeds vermeld in
hoofdstuk 4 en 5 vormen excessieve rekentijden en geheugengebruik een struikelblok voor
algemene toepassing van conditionele optimalisatie. Parallellisatie van het programma zou
hierbij kunnen helpen en momenteel wordt daaraan gewerkt. Versnelde convergentie zou
bereikt kunnen worden door uitbreiding van het krachtenveld (met name wat betreft loops en
zijketens), optimalisatie van hybride modellen met expliciete toekenning van topologie aan
herkenbare eiwitfragmenten en de ontwikkeling van discrete modelbouwstappen in de opti-
malisatieprotocollen. Het afschatten van betrouwbare fasenwaarschijnlijkheden voor model-
len met weinig faseninformatie is hierbij ook van belang. In dit proefschrift zijn hiervoor
verschillende procedures voorgesteld, maar geen enkele is algemeen toepasbaar gebleken.
Daarom is verder onderzoek in deze richting noodzakelijk. Uiteindelijk zou ook het ultieme
doel van ab initio fasering kunnen profiteren van deze ontwikkelingen. Vanuit een opti-
mistisch standpunt en gegeven de veelbelovende resultaten beschreven in hoofdstuk 2 en 5,
zou deze methode dan, misschien naast andere methoden, een algemeen toepasbaar instru-
ment voor eiwitstructuurbepaling kunnen worden.


