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Samenvatting

De interactie van een cel met zijn omgeving gebeurd op het celmembraan. Het binden
van een signaal ligand aan een eiwit receptor introduceert doorgaans een verandering in de
receptor dat doorgegeven wordt tot het cytoplasmische einde van de receptor, wat het binden
of vrijgeven van een tweede ligand veroorzaakt. Zulke lange-afstands propagatie door de
receptor wordt ook wel het allosterische effect genoemd. In deze thesis rapporteren wij grote-
schaal moleculaire simulaties van twee klassen receptoren - bacterische chemoreceptoren en
G-ewit-gekoppelde receptoren (GPCRs). Het doel is inzicht verschaffen in het gedetailleerde
mechanisme van de allosterische communicatie van deze receptoren.

Modellen van het mechanisme van allosterie kunnen worden geclassificeerd in twee cate-
gorieen gebaseerd op de type verandering die het signaal ligand introduceert aan de receptor.
In klassieke modellen veroorzaakt het binden van een ligand een andere receptor conformatie
dan de apo conformatie, of verschuift het evenwicht van meerdere conformaties. De verander-
ing is hier een verandering in de gemiddelde structuur van een receptor. Het andere model is
fluctuatie-gedreven, waarbij een verandering in de receptor geen verandering is in de gemid-
delde conformatie maar een verandering in de schaal van fluctuaties rond de gemiddelde
conformatie.

In hoofdstukken 3 tot 5 onderzoeken we het allosterische mechanisme van bacterische
chemoreceptoren met behulp van alle-atoom moleculaire dynamica (MD) van de HAMP
domeinen. HAMP domeinen zijn signaal-omzettende domeinen in chemoreceptoren tussen
het invoer-sensor domein verantwoordelijk voor extracellulaire ligand binding en het uitvoer
domein (de kinase controle module). We namen een reductionistische aanpak en bestudeer-
den alleen de dynamica van geÃ¯soleerde HAMP domeinen, want (I) er is geen kristalstruc-
tuur van een complete chemoreceptor beschikbaar, voornamelijk door technische moeilijkhe-
den bij het uitwerken van het transmembrane domein; (II) een complete chemoreceptor is
dusdanig groot dat alle-atoom MD simulaties zeer lang duren, zelfs voor moderne computers.

In hoofdstuk 3 bestudeerde we de eerste uitgewerkte structuur van de HAMP domeinen
van het thermofiele organisme Archaeoglobus fulgidus. De NMR structuur van het HAMP
domein Af1503 is zeer stabiel bij kamertemperatuur en standaard druk. Om deze reden
hebben we twee manieren gebruikt om externe perturbaties te induceren zodat de bewegingen
van dit HAMP domein bestudeerd worden. De eerste aanpak was om de simulaties te
starten vanaf een gemuteerde structuur van HAMP. In deze simulaties identificeerden bij een
tweede metastabiele conformationele staat P10/P1, converteerbaar naar de NMR structuur
door de zuig shifts van de HAMP helices. In de tweede aanpak hebben we de sampling
van de conformatie-ruimte verbeterd door well-tempered metadynamica te gebruiken. Onze
metadynamica simulaties bevestigden de metastabiliteit van staat P10/P01 en identificeerden
een extra conformatie P11. Deze resultaten zijn consistent met het zuig model (en tilt
model) van eerdere experimentele studies. Het lijkt er daarom op dat allosterie van de
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chemoreceptoren die dit Af1503 HAMP domein hebben misschien beschreven kan worden
door klassieke modellen.

In hoofdstuk 4 bestudeerden we drie HAMP domeinen van een oplosbare receptor Aer2
van P. aeruginosa. Deze HAMP domeinen zijn onderscheidbaar van Af1503 HAMP op het
niveau van primaire sequentie en het feit dat ze met elkaar verbonden zijn via een poly-
HAMP ketting. Het begrijpen van hoe de bewegingen van een HAMP domein doorgegeven
kan worden in een poly-HAMP ketting zou belangrijke inzichten kunnen verschaffen in het
signaalmechanisme van HAMP domeinen in chemoreceptoren. Alhoewel de drie HAMP
domeinen tilt en zuig bewegingen kunnen overbrengen, observeerden we geen correlatie over
verschillende HAMP domeinen in termen van deze bewegingsmodi. In plaats daarvan ont-
dekten we dat de helices bij de stutter splitsing van HAMP2/3 ontvouwen als HAMP1
wordt weggelaten uit poly-HAMP ketting. In acht nemend dat de stutter splitsing met hoge
intrinsieke flexibiliteit ook worden gevonden bij de splitsing tussen HAMP en de uitvoer
kinase module in chemoreceptoren, is dit bewijs ook een indicatie dat allosterie in chemore-
ceptoren een proces zou kunnen zijn waarin de generatie van ontspanning of spanning een
rol speelt, wat veranderingen veroorzaakt in de pakking stabiliteit van HAMP domeinen.
Sterker nog, we ontdekten een ongebruikelijke flexibiliteit binnen de hydrofobe lagen in
HAMP2 en HAMP3 die nog niet eerder waren gerapporteerd in studies van canonical HAMP
domeinen. Het belang van zo’n ongebruikelijke "laag" flexibiliteit werd gelinkt aan de functie
van HAMP2 via een mutant studie van het residu I88G: (I) de I88G mutant had het tegen-
overgestelde fenotype van de wild-type HAMP2 in een eerder experiment; (II) de "glijdende"
beweging aanwezig in de derde laag van wild-type HAMP2 verdween in onze simulaties van
de I88G mutant.

In hoofdstuk 5 bespraken we het dynamische bundel model van de HAMP signalering in
de chemoreceptor Tsr. Gebaseerd op een grote-schaal mutagenese studie van het Tsr HAMP
domein en speculaties van destabiliserende effecten die een mutant mogelijk kan introduceren
in het HAMP domein, voorspelt dit model dat het signaal mechanisme van Tsr-HAMP
veroorzaakt wordt door zijn pakking stabiliteit. Het model vertelt ons dat signaal transductie
plaats vindt bij het veranderen van de hoeveelheid pakking in de spiraalvormige bundel:
binden van aantrekkers induceert een strakkere pakking van de HAMP bundel, terwijl binden
van een afstoter resulteert in een meer los gepakte bundel. Het antwoord van een flagellaire
rotatie voor zo’n verandering van HAMP hangt echter af van de initiÃ«le pakking: (I) zeer
gepakte en losse pakking van HAMP induceert allebei CCW gedrag; (II) als de initiÃ«le
pakking dichter is dan een bepaalde hoeveelheid werkt HAMP in het normale regime -
dichtere pakking verbeterd CW gedrag; (III) als de initiÃ«le pakking losser is dan deze
hoeveelheid werkt HAMP in het omgekeerde regime - lossere pakking van HAMP verbeterd
CW gedrag. Volgens dit model valt het wild-type Tsr HAMP in het normale regime, terwijl
een aantal mutanten waaronder I229A in het omgekeerde regime werken. Er is voorgesteld
dat mutanten die de flagellaire rotatie verhinderen CW, zoals L256A, de grens-hoeveelheid
van de pakking vast zetten. Om structureel de speculaties te karakteriseren presenteerden wij
structurele modellen van wild-type Tsr-HAMP en twee mutanten, namelijk L256A en I229A,
gebaseerd op het prototype structuur van HAMP domein Af1503, en deden wij moleculaire
simulaties. Onze resultaten laten zien dat Tsr-HAMP inderdaad zeer dynamisch is, met
minder spiraalvormig karakter dan Af1503-HAMP op zijn twee terminale einden. De L256A
variant is meer flexibel dan wild-type Tsr-Hamp met grotere zijketting flexibiliteit van de laag
residuen. De resultaten van onze 6µs simulaties zijn consistent met het dynamische bundel
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model. We hebben daarnaast aangetoond dat de kristalstructuur van HAMP2 van de Aer2
receptor buiten het bereik ligt van de conformaties voor Tsr-HAMP, omdat het homologie
model van Tsr-HAMP gebouwd op de HAMP2 kristalstructuur makkelijk ontvouwt in onze
MD simulaties.

Het werk gepresenteerd in hoofdstukken 3-5 zijn onder de eerste simulatie studies van de
dynamica van HAMP domeinen. Structuren van HAMP domein zijn moeilijk experimenteel
te bepalen omdat ze zeer flexibel zijn. Het prototype van HAMP domein structuur Af1503
is bekend om zeer stabiel te zijn, en kan dus gekarakteriseerd worden door NMR. Men
moet hierbij in acht nemen dat ondanks onze observaties van de zuig en tilt bewegingen
van helices in Af1503 HAMP, dit domein alleen deels functioneel is als het gefuseerd is
in het E. coli receptor complex. The zuig en tilt bewegingen van de helices werden ook
waargenomen in divergente HAMP domeinen die poly-HAMP kettingen vormen. Deze rigide
bewegingen van helices waren echter nauwelijks gecorreleerd over het HAMP domein in
onze simulaties, en zijn waarschijnlijk niet kenmerkend voor het signaleringsmechanisme in
een poly-HAMP ketting. In plaats daarvan is het ons gelukt om de glijdende beweging
in de derde hydrofobe lagen van HAMP2 te koppelen aan zijn signaleringsgedrag in het
gefuseerde signaleringscomplex. Sterker nog, deze modus van beweging wordt begeleidt
door gedeeltelijke ontvouwing en buiging van de HAMP2 helices. Tsr-HAMP is direct van
een kanonieke E. Coli chemoreceptor Tsr en daarom het belangrijkst van alle 3 HAMP
bevattende systemen die bestudeerd zijn in deze thesis, in de zin van het geven van inzicht
in het signaleringsmechanisme van bacteriÃ«le chemoreceptoren. De resultaten van onze
simulaties van Tsr-HAMP lijken het dynamische bundel model te volgen, welke vergelijkbaar
is met het fluctuatie-gedreven model van allosterie. De auteur kijkt uit naar meer studies
van HAMP dynamica in deze richting.

In hoofdstuk 6 hebben we direct het fluctuatie-gedreven model van allosterie geadresseerd
via een simpele grofkorrelig model van G-eiwit-gekoppelde-receptoren. In dit model bestaat
slechts een enkele gemiddelde structuur van GPCRs. Er werd aangenomen dat de wewegin-
gen van transmembrane helices pure fluctuaties zijn rond de gemiddelde positie. Met deze
aanname waren we alsnog in staat om effectieve communicatie tussen extrecellulaire en intra-
cellulaire liganden te observeren. Sterker nog, ons model voorspelt dat zulke communicatie
alleen gebeurd wanneer de integrale membraan receptor op zijn minst 4 transmembrane he-
lices heeft. De schaal van fluctuaties van transmembrane helices, geparametriseerd van alle-
atoom simulaties van de β2AR receptor, valt in het het regime van optimale co-operativiteit
voorspelt door het model. We concluderen hieruit dat fluctuatie-gedreven allosterie mogelijk
is in GPCRs.


