
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Disease resistance proteins of the NBS-LRR class: molecular switches of plant
defense

Tameling, W.I.L.

Publication date
2005

Link to publication

Citation for published version (APA):
Tameling, W. I. L. (2005). Disease resistance proteins of the NBS-LRR class: molecular
switches of plant defense. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/disease-resistance-proteins-of-the-nbslrr-class-molecular-switches-of-plant-defense(cb5de77f-d1b9-4039-a4a2-a3070f447344).html


Samenvatting g 

Verrewegg de meeste resistentie (R) genen uit planten die verantwoordelijk zijn voor 
dee afweer tegen specifieke pathogenen behoren tot de "nucleotide binding site-
[eucine[eucine rich repeat" (NBS-LRR) klasse. Na klonering van het eerste R gen van deze 
klassee werd reeds voorspeld dat de NBS van het gecodeerde eiwit betrokken zou 
kunnenn zijn bij nucleotide binding. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt voor 
tweee verschillende R eiwitten, namelijk 1-2 en Mi-1, de capaciteit om nucleotiden te 
bindenn daadwerkelijk aangetoond. Experimenten met 1-2 laten zien dat de NBS 
specifiekk ATP bindt en dat de affiniteit voor andere nucleotiden (CTP, GTP of UTP) 
veell  lager ligt. Behalve ATP-binding is ook aangetoond dat 1-2 en Mi-1 ATPase 
activiteitt hebben. Omdat de NBS van R eiwitten een relatief hoge mate van 
aminozuur-sequentiee conservering vertoont zouden ATP-binding en -hydrolyse 
algemenee eigenschappen van R eiwitten kunnen zijn. De NBS is onderdeel van een 
groterr domein welke het NB-ARC (Nucleotide Binding adapter shared by Apaf-L R 
proteinsproteins and CED4) of AP-ATPase domein wordt genoemd. Deze is zeer nauw 
verwantt aan het NACHT (NAIP, CIITA, HET-E, J_P-1) domein dat in de meeste 
nucleotide-bindingg en oligomerisatie domein (NOD) eiwitten voorkomt. Structuur 
gebaseerdee aminozuur-sequentie vergelijkingen van R eiwitten en humane NOD 
eiwitten,, voorspellen een secundaire structuur voor zowel het NB-ARC als het 
NACHTT domein die sterk gelijkend is op de experimenteel bepaalde secundaire 
structuurr van het gekristalliseerde AAA+ ATPase, Cdc6. Om deze reden is de 
tertiairee structuur van het centrale deel van de nucleotide trifosfaat hydrolase 
(NTPase)) vouwing (domein I) van dit eiwit gebruikt voor 3D modellering van het 
N-terminall  deel van het NB-ARC domein van 1-2 (Hoofdstuk 3). Voor het C-
terminalee deel van het NB-ARC en NACHT domein wordt voorspeld dat deze 
voornamelijkk uit a-helices bestaat, net als domein II van Cdc6 dat overigens ook 
deell  uitmaakt van de 'active site' (AAA+ module). Helaas is de homologie van dit 
deell  met de aminozuur-sequentie van Cdc6 te laag om een correcte alignment te 
kunnenn maken en is hierdoor 3D modellering van dit gebied in 1-2 niet mogelijk. 
Daarr er echter een duidelijke conservering is, in zowel de primaire als de secundaire 
structuur,, wordt voorgesteld om dit gebied de 'NB-ARC/NACHT domein extensie' 
(NAD)) te noemen (Hoofdstuk 3). 

Inn de NTPase pocket van het 1-2 NB-ARC domein zijn twee mutaties 
geïdentificeerdd die tot een constitutief actief eiwit leiden (Hoofdstuk 3). Transiënte 
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expressiee van deze eiwitten in Nicotiana benthamiana resulteerde in een elicitor-
onn afhankelijke hypersensiticve respons (HR). Een HR is een goede marker voor 
activaticc van R eiwitten. De eerste mutatie, in het RNBS-A motief, ligt aan het einde 
vann de tweede p-streng in het hart van de NBS. De tweede mutatie ligt aan het einde 
vann de derde p-streng welke onderdeel is van het Walker B motief. Het zuiveren uit 
E.E. co//van deze mutanten, als fusie-eiwitten waarbij het LRR domein weggelaten is, 
maaktee het mogelijk om in vitro de eiwitten biochemisch te karakteriseren. Hieruit 
bleekk dat de mutanten specifiek gestoord zijn in ATP-hydrolyse en niet in ATP-
binding.. Analyse van de verhouding tussen de ATP- en ADP-gebonden staat duidde 
eropp dat de reductie in hydrolyse leidt tot een accumulatie van de ATP-gebonden 
staat.. Gebaseerd op deze data wordt gesuggereerd dat de accumulatie van de 1-2-
ATPP vorm verantwoordelijk is voor de constitutieve activiteit van de mutant 
eiwitten.. Dit betekent dat de ATP-gebonden staat van 1-2 de actieve conformatie is 
welkee de signaaltransductiecascade leidend tot de afweer respons kan activeren. 
"Yeast-two-hybricT"Yeast-two-hybricT experimenten met twee getrunceerde 1-2 varianten (één zonder 
hett LRR domein en de ander met alleen de eerste vier LRRs) tonen aan dat de 
mutatiess die een accumulatie van de ATP-gebonden staat teweegbrengen het 
interactiepatroonn met twee van de drie N-terminale 1-2 interactoren beïnvloedt. Deze 
driee interactoren zijn geïsoleerd uit een tomaten cDNA-bank met 1-2 als aas. Het 
veranderdee interactiepatroon wijst op een conformatie verandering van de Ni-
ter-minuss van 1-2, die klaarblijkelijk gereguleerd wordt door de nucleotide-
bindingsstaatt van de NBS. Verder is het duidelijk dat de conformatie van de N-
terminuss ook beïnvloed wordt door de aan- of afwezigheid van de vier LRRs. Op 
basiss van deze bevindingen is een model voorgesteld waarin het NB-ARC domein 
fungeertt als een moleculaire schakelaar {Hoofdstuk 3). De nucleotide-gebonden 
staatt van het NB-ARC domein reguleert de conformatie van het N-terminale effector 
domeinn dat op zijn beurt de inductie van de HR controleert. Dit model is een 
uitbreidingg van het model van P. Moffett en collegae (Moffett et al., 2002) dat 
gebaseerdd is op de intra-moleculaire interacties in het R eiwit Rx. Het verfijnde 
modell  kan dienen als kader voor verder onderzoek naar de functie van R eiwitten in 
ziekteresistentiee in planten. 

Omm de bovenstaande werkhypothese te generaliseren is gebruik gemaakt 
vann het Mi-! gen van tomaat, dat resistentie geeft tegen wortelknobbelaaltjes, 
aardappeltopluiss en witte vlieg. De voorspelling was dat transiënte expressie van een 
RR eiwit dat gestoord is in ATP hydrolyse leidt tot inductie van de HR. Gebaseerd op 
dee sequentie vergelijkingen en het 3D NBS model van 1-2 (Hoofdstuk 3), zijn twee 
aminozurenn in de primaire structuur van Mi-t geselecteerd voor mutagenese 
(Hoofdstukk 4). De voorspelling was dat deze mutaties alleen ATP hydrolyse en niet 
dee ATP binding zouden beïnvloeden. Eén van deze mutaties is analoog aan de 
eerderr beschreven mutatie in het Walker B motief in 1-2 die naast een constitutieve 
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activiteitt een gestoorde ATP hydrolyse laat zien zonder een reductie van ATP 
binding.. De tweede mutatie vervangt een geconserveerd aminozuur van de P-loop. 
Daarr dit aminozuur waarschijnlijk betrokken is bij de coördinatie van het Mg~~ ion 
datt nodig is voor hydrolyse, is de verwachting dat deze mutatie ook specifiek de 
ATPP hydrolyse verstoort. Beide mutaties in Mi-1 zouden dus leiden tot accumulatie 
vann de ATP-gebonden staat van Mi-1, waardoor de drempelwaarde nodig voor het 
initiërenn van een HR wordt overschreden. Transiênte expressie van deze twee 
mutantenn in Nicotiana benthamiana leidde inderdaad tot inductie van een elicitor-
onafhankelijkee HR (Hoofdstuk 4). Dit resultaat duidt erop dat de functie van het 
NB-ARCC domein als moleculaire schakelaar een algemene eigenschap van R 
eiwittenn zou kunnen zijn. Mogelijk zou het 'moleculaire schakelaar model' 
geëxtrapoleerdd kunnen worden naar homologen (NOD eiwitten) die gevonden zijn 
inn dierlijke systemen. 

Dee conservering van de domeinstructuur in R eiwitten en humane NOD 
eiwittenn suggereert een vergelijkbare wijze van functioneren en een klein deel van 
ditt algemene mechanisme begint onthuld te worden. De toekomst zal uit moeten 
wijzenn in hoeverre deze gemeenschappelijkheid opgaat. Er moet echter nog veel 
onderzoekk verricht worden voordat dat geheel duidelijk is. 
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