
Abstract (EN) 

 

Protein–protein interactions (PPIs) play a central role in cellular processes and regulatory 

networks, and are therefore a crucial factor in proper functioning of living cells. Many of 

these PPIs are transient and the constituting protomers undergo constant association and 

dissociation. Their role in multiple biological pathways makes transient PPIs an attractive 

class of drug targets for human therapy. Although many transient PPIs are known, precise 

molecular details are available for only a fraction of them. The difficulties that are involved in 

determining atomic resolution structures of weakly interacting proteins remain essentially 

unaddressed. Structural studies of transient PPIs are generally challenging, since the 

interaction is broken and formed continuously and multiple conformational changes may 

occur during association and dissociation. This dynamic behavior makes it difficult to trap the 

complexes in a crystal lattice for the determination of high-resolution 3D structures. Selective 

stabilization of PPIs will make them amenable for structural investigation and drug discovery.  

 

In this study, a new method was developed for the generation, selection and characterization 

of nanobodies (Nbs) that stabilize transient protein-protein complexes. The key features of 

this Nb-enabled platform are called ChILL and DisCo, and define how to raise and select Nbs 

that bind conformational epitopes on a transient PPI. Briefly, by crosslinking associating 

protomers of a PPI and immunizing a llama (ChILL), the in vivo  maturation of 

conformational Nbs was triggered. Next, the full Nb repertoire was displayed on the cell 

surface of yeast. Co-selection by use of fluorescent activated cell sorting (FACS) allowed us 

to efficiently select Nbs that specifically bind a protein complex but not the separate 

protomers alone (DisCo).  

 

To prove this ChILL and DisCo concept, transient complexes of G proteins with guanine 

nucleotide exchange factors (GEFs) were chosen as major case studies: 

Ric8A• Gαi1 and β2AR• Gs. Later this technique was also exploited aiming at finding Nbs 

against a weak transient complex α-syn• CaM and a protein-DNA 

complex gyrase• DNA. 

 

The application of the developed method led to the discovery of characterized Nbs that 

recognize allosteric conformational epitopes on these complexes, but do not bind the separate 

protomers. Such Nbs will be instrumental as crystallization chaperones to freeze these 

transient signaling complexes into a complex specific state and to determine the atomic 

details of the interaction by X-ray crystallography, NMR, EM or SAXS. 

  



Samenvatting (NL) 

 

Proteïne-proteïne interacties (PPIs) zijn cruciaal in het correct functioneren van levende 

cellen, aangezien ze een centrale rol spelen in het uitvoeren en reguleren van cellulaire 

processen. Veel van deze PPIs zijn transiënt waarbij de interagerende protomeren continu 

associëren en dissociëren. Door hun rol in verschillende biologische processen zijn transiënte 

PPIs een belangrijke doelgroep voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. Om de 

onderliggende mechanismen te begrijpen waarmee eiwit-complexen gevormd worden is er 

echter meer informatie nodig op moleculair en atomair vlak. Structurele studies van transiënte 

PPIs vormen nog steeds een uitdaging aangezien de interactie tussen de eiwitten continu 

verbroken en gevormd worden. Dit dynamische gedrag maakt het zeer moeilijk om een stabiel 

complex te vormen dat kan gebruikt worden voor de bepaling van 3D structuren via X-straal 

kristallografie. Door PPIs selectief te stabiliseren is het mogelijk om deze complexen te 

onderwerpen aan structurele studies en deze structurele informatie te gebruiken voor de 

ontwikkeling van geneesmiddelen. 

 

In deze doctoraatsthesis werd een nieuwe methode ontwikkeld voor de productie, selectie en 

karakterisering van nanobodies (Nbs) die transiënte proteïne-proteïne complexen stabiliseren. 

De belangrijkste stappen van dit Nb-gebaseerde platform worden ChILL en DisCo genoemd. 

Door de afzonderlijke protomeren van een PPI met elkaar te crosslinken en te immuniseren in 

een lama (ChILL) werd de in vivo  maturatie van conformationele Nbs geïnitieerd. 

Vervolgens werd dit hele Nb-repertoire tot uitdrukking gebracht op het oppervlak van een gist 

cel. Co-selectie door middel van fluorescent geactiveerde cel sortering (FACS) maakte het 

mogelijk om op een efficiente manier Nbs te selecteren die het complex, maar niet de 

afzonderlijke protomeren, herkennen (DisCo). 

 

Tijdens dit doctoraat werden twee transiënte complexen van G-proteïnen met guanine 

nucleotide uitwisselingsfactoren (GEF), gebruikt als voornaamste voorbeeldstudies: Ric8A• 

Gαi1 en β2AR• Gs. Nadien werd deze techniek ook toegepast om complex specifieke Nbs te 

selecteren voor een zwak transient complex α-syn• CaM en een proteïne-DNA complex 

gyrase• DNA.  

 

Door de toepassing van de ontwikkelde ChILL en DisCo methode werden Nbs ontdekt die 

specifieke conformationele epitopen van deze complexen herkennen, maar niet binden op de 

afzonderlijke protomeren. Deze Nbs kunnen gebruikt worden als kristallisatie chaperones om 

de transiënte signaal-complexen te bevriezen in de complex-conformatie. Hiermee zal het 

mogelijk worden om transiënte PPIs te bestuderen via X-straal kristallografie, nucleaire 

magnetische resonantie (NMR), electronen microscopie (EM) of X-stralen verstrooiing onder 

kleine hoeken (SAXS). Op die manier kunnen belangrijke details van de interactive bepaald 

worden tot op atomair niveau. 


