
VU Research Portal

Molecular Modelling of Adenosine Receptors and Halogen Bonds

Margiotta, E.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Margiotta, E. (2020). Molecular Modelling of Adenosine Receptors and Halogen Bonds. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/a33e4306-ad57-4f93-8617-c12fb794389b


G-proteïne gekoppelde receptoren (GPCR's) zijn membraaneiwitten die het leven van cellen 

reguleren door te reageren op een breed scala aan fysisch-chemische stimuli, hetzij 

endogeen of exogeen, en vormen een waardevol biologisch doelwit voor de therapeutische 

behandeling van verschillende ziekten. Sinds 2000, toen de eerste GPCR behorende tot 

klasse A (runderrodopsine) werd gekristalliseerd en opgelost met behulp van 

röntgendiffractie, werd een nieuwe manier geplaveid voor het op structuur gebaseerde 

rationele ontwerp van nieuwe krachtige geneesmiddelen door middel van computationele 

methoden. Onder de GPCR-familieleden van klasse A zijn de menselijke 

adenosinereceptoren (hAR's) interessante farmacologische doelen vanwege: de 

gerelateerde hoeveelheid goed opgeloste kristalstructuren gebonden aan agonisten en 

antagonisten; het bestaan van receptorsubtypen die verschillend zijn verdeeld in het 

menselijk lichaam; hun rol in vele fysio-pathologische aandoeningen. Moleculaire 

Mechanica (MM) krachtvelden zijn over het algemeen geschikt voor systemen die uit 

duizenden of meer atomen bestaan, en daarom werden ze veel gebruikt in ons werk. Echter, 

omgaan met de ligand-eiwit herkenningsmechanismen kan soms schattingen op een lagere 

dimensionale schaal vereisen, die expliciet elektronen zouden moeten omvatten, d.w.z. het 

zou Quantum Mechanics (QM) prestaties kunnen vereisen. Dit is een geschikt geval voor 

halogeenbindingen (XB's). De meeste goedgekeurde geneesmiddelen bevatten ten minste 

een halogeenatoom, dat doorgaans als cruciaal wordt beschouwd voor het verlenen van 

zowel werkzaamheid als selectiviteit aan hun biologische doelen. Helaas is het nog niet 

mogelijk om dit soort interactie nauwkeurig te modelleren zoals die voorkomt in ligand-

proteïne systemen. De huidige Ph.D. het werk probeert nieuwe inzichten te geven over hoe 

het geneesmiddelontwerpproces kan worden verbeterd om de doelmatigheid en selectiviteit 

op verschillende niveaus van computationele nauwkeurigheid te bereiken, uitgaande van de 

fundamentele punten die in sectie 1 zijn gerapporteerd en met behulp van tools die in sectie 

2 worden beschreven. Met dit in gedachten hebben we zowel de structurele complexiteit als 

de homologie van hAR's behandeld met behulp van moleculaire mechanica-methoden en 

een nieuwe correlatiecoëfficiënt, EM genaamd, geïmplementeerd in onze groep voor de 

vergelijkende analyse van gegevens (paragraaf 2.3). Paragraaf 3.1. Door middel van 

moleculaire docking en EM-analyse hebben we aangetoond dat de opname van natriumion 

en de eerste hydratatiesfeer in dockingsimulaties van 15 antagonisten en 36 A2A AR-

kristalstructuren de precisie of nauwkeurigheid van ligand-pose aanzienlijk verbetert, 

ongeacht de aard van de ligand en van het dockingprotocol, wat aangeeft dat dergelijke 

structurele elementen moeten worden opgenomen in elk moleculair dockingonderzoek naar 



orthosterische antagonisten. Sectie 3.2. Op basis van structurele vergelijking, docking-

simulaties en EM-coëfficiëntanalyse van hA3 actieve / inactieve AR-modellen, afgeleid van 

hA1- en hA2A AR-kristalstructuren, werd gevonden dat de hA1-sjabloon een geldig 

alternatief is voor de conventioneel gebruikte hA2A AR-sjablonen. Secties 3.3-3.5. Ligand 

structuur-activiteitsrelaties en selectiviteit naar het hA3 AR-subtype werden onderzocht door 

middel van ofwel experimentele ofwel computationele studies (docking, moleculaire 

dynamica) op gesynthetiseerde verbindingen. Deze laatste zijn ontworpen om ook te 

worden geconjugeerd met fluorescerende sondes. Affiniteitstesten lieten een gevarieerd 

bindingsprofiel van antagonisten zien, wat wijst op een sterke selectiviteit ten gunste van 

het hA3 AR in vergelijking met het hA1-subtype; in het algemeen is de beste affiniteit 

waargenomen voor A3- en A2A-receptoren. De rol van ligandsteiger, linker en sondes werd 

opgehelderd. In secties 3.4-3.5. we gebruikten het inactieve A3 AR-homologiemodel dat 

wordt beschreven in paragraaf 3.2. Bovendien werden natriumion en de eerste 

hydratatiesfeer ervan opgenomen in simulaties van moleculaire docking en moleculaire 

dynamica. Bijzondere residuen werden geïdentificeerd door moleculaire docking- en SuMD-

simulaties (Supervised Molecular Dynamics) die belangrijk zijn voor affiniteits- of 

selectiviteitsprofielen, respectievelijk gelokaliseerd op de orthosterische site en 

extracellulaire lussen van elk receptorsubtype. In paragraaf 3.6. we behandelden het nauwe 

mechanisme van XB-interacties in ligand-eiwitmodellen, door middel van de Kohn-Sham 

Molecular Orbital (KS MO) theorie en Energy Decomposition Analysis (EDA). We ontdekten 

dat peptidemethyl- en aminobouwstenen de stabiliteit van XB-complexen verhoogden door 

elektrostatica, dispersie en ladingsoverdracht van de Lewis-base naar het gehalogeneerde 

Lewis-zuur; integendeel, de opname van een peptidische carbonyl, grenzend aan het XB-

paar, verlaagde het. Geometrische descriptoren werden geëvalueerd en de tweevlakshoek 

φ was representatiever voor de chemische omgeving dan de veelgebruikte hoek θ. Er werd 

een vergelijking gemaakt tussen waterstofbruggen (HBs) en XBs. HB's vertoonden betere 

energieën dan XB's vanwege een lagere Pauli-afstoting voor dezelfde bindingslengten. Ten 

slotte werd de interactie-energie van het pyridine-broombenzeencomplex geschat voor 

loodrechte XB-geometrieën, als functie van de azimutale of zenit-oriëntaties: de resultaten 

stonden in totaal contrast met de voorspellingen van "σ-holes", energie van pyridine-

broombenzeencomplex werd geschat voor loodrechte XB-geometrieën, als functie van 

ofwel de azimutale of zenit-oriëntaties: resultaten stonden in totaal contrast met de 

voorspellingen van de "σ-hole" -theorie, omdat de elektrostatica zelfs verbeterden bij 90 ° θ 

(CArBrO) -hoeken . Inderdaad resulteerde de totale interactie-energie in destabilisatie, als 



gevolg van de Pauli-afstoting als gevolg van de toegenomen HOMO-HOMO-overlapping 

van monomeren. Samenvattend hebben we een combinatie van strategieën gebruikt, 

voornamelijk gebaseerd op MM-, QM- en wiskundige statistiek, om een grote 

verscheidenheid aan gevallen te bestuderen, puur computationeel of experimenteel. De 

EM-correlatiecoëfficiënt werd geïntroduceerd en uitgebreid gebruikt voor data-analyse. 

Variërend van de structurele complexiteit van de adenosinereceptor en de liganden ervan 

tot het mechanisme van halogeenbindingen, hebben we vanuit verschillende perspectieven 

een nieuw inzicht gegeven in de ligand-eiwitinteracties. We hebben de basis gelegd voor de 

meer realistische en nauwkeurige beschrijving van moleculaire verschijnselen, die 

uiteindelijk de kloof tussen experimentele en computationele waarnemingen zouden kunnen 

vullen, evenals de kloof in moleculaire mechanica en kwantummechanische toepassingen. 


