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Nederlandse sammenvatting

G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR’s) zijn een veelzijdige familie van eukaryote
membraanoverspannende eiwitten die cellulaire signal transductie initieren.
Gewoonlijk binden liganden van verschillende type zich aan de GPCR en activeren
het. Bovendien kan de receptor, afhankelijk van de ligand, verscheidene externe stim-
uli integreren, zodat meerdere signal transductie routes worden geactiveerd met
verschillende doeltreffendheden. Dit fenomeen, dat vertekende ligand signalering ge-
noemd wordt, is bekend voor vele receptoren uit de GPCR familie. Desalnietemin
blijft het onduidelijk in hoeverre de receptor bijdraagt aan de signalerings verteken-
ing en welke rol het signalerings netwerk speelt in de vermeerdering en verandering
van de vertekening.
Omdat GPRC’s doelwitten zijn van vele gevestigde geneesmiddelen, is de kennis van
vertekende signalering veelbelovend voor de ontwikkeling van verbeterde medicij-
nen.

Ik heb in dit onderzoek gekeken naar de start en voortplanting van vertekende signa-
lering met zowel experimentele als theoretische technieken. Er is een wiskundig
model ontwikkeld, gebaseerd op de huidige kennis dat ligand binding verschillende
receptor configuraties stabiliseert en daarmee een vertekening introduceert in signa-
lering. Het model suggereert dat ligand vertekende signalering kan ontstaan door de
configuratie-specifieke ligand doeltreffendheden. Bovendien wordt de ratio van deze
configuraties beinvloed door modificeerders, die binden op de allosterische bindings
locaties.

Verder is er experimenteel onderzoek gedaan naar de start van de vertekende ligand
signalering met een cellijn die de menselijke externe calcium sensor receptor (CaSR)
stabiel tot expressie had. CaSR is bekend om zijn verscheidenheid betreffende ligand
binding en signalering. Gebruik makend van de FRET sensor van het tussencellulaire
G eiwit Gq, observeerden we dat het eiwit direct geactiveerd werd na CaSR stimuler-
ing met verschillende ligands. Dit is een read-out in het begin van de signaliserings
cascade.

In onze real-time metingen vonden we verschillende liganden die G eiwit activiteit
initieerden dat erg leek op stroomafwaardse read-outs die waren beschreven in de lit-
eratuur over vertekende CaSR signalering. Sommige ligands echter, in tegenstelling
met gepubliceerde resultaten, vertoonden geen vertekening in onze experimenten.
Dit geeft een indicatie dat het netwerk, stroomafwaards van de receptor, een modifi-
cerende rol heeft.

We deden simultane meetingen van G-eiwit activatie en tussen-cellulaire calcium
afgifte om de dynamische co-activatie van deze twee signaleringsgebeurtenissen te
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onderzoeken. In onze resultaten vertonen de Gq activatie en de tussen cellulaire cal-
cium mobilizatie vergelijkbare trends. De precieze co-variatie van de signaliserings
gebeurtenissen echter, hangt af van de gebruikte combinatie van ligands. Deze obser-
vaties indiceren dat vertekende signalering wordt veroorzaakt op zowel het receptor
niveau als in het stroomafwaardse signalerings netwerk.

Samenvattend werden voor dit werk geavanceerde experminentele technieken en
theoretische overwegingen gecombineerd om de start en voortplanting van vertek-
ende ligand signalering te onderzoeken. Dit is een eerste stap naar een dieper begrip
van vertekende ligand signalering op het niveau van het netwerk. Eventueel zal dit
in de toekomst het doelgerichte ontwerp en toepassing van medicijnen, die gebruik
maken van de vertekende ligand signalering, mogelijk maken.

vii


	Summary
	Nederlandse Sammenvatting
	General Introduction
	G protein-coupled receptors are environmental signal integrators
	Ligand biased signaling of GPCRs
	Studying ligand biased signaling
	How mathematical models help in understanding signal transduction
	Aim of this thesis

	A conformation-equilibrium model captures ligand ligand interactions and ligand biased signaling by G protein-coupled receptors
	Introduction
	Results
	Discussion
	Supplementary Information
	Equilibrium binding models: examples and basic terminology
	Hill coefficient
	Deriving GPCR models
	Model parameters

	Biased activation of Gq by calcium-sensing receptor agonists
	Introduction
	Results
	Discussion
	Materials and Methods
	Supplementary Information

	Assessing the covariation of Gq activity and intracellular calcium mobilization upon GPCR stimulation
	Introduction
	Results
	Discussion
	Materials and Methods
	Supplementary Information

	G protein-coupled receptor signaling networks from a systems perspective
	Systems biology of signaling networks
	Why GPCRs are so attractive for systems biology
	Quantification of the membrane processes
	Receptor activation and conformation selection
	G protein activation and inactivation cycles
	Signal transduction cascades of biochemical reaction cycles: sensitivity amplification
	Negative feedback in signal transduction cascades: oscillations and robustness to drugs
	Positive feedback in signal transduction cascades: from gradual to all-or-none, bistable responses
	Experimental observations of bistability and oscillations require single-cell approaches
	Fold-change detection by networks compensates for stochastic fluctuations in protein levels
	Outlook: appreciating how a GPCR plays a role in the decision making machinery of a cell

	General Discussion
	Multiplex signaling: is it the receptor, the network or both?
	Receptors are networks
	The influence of the cellular context and post-translational modifications on biased signaling
	Conclusions and future perspectives

	References
	Acknowledgements

