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Fehérjekutatás @ PPKE ITK

Fehérjék működése, térszerkezete és dinamikája: 
modellezés és kísérletes vizsgálatok
Új irány: posztszinaptikus denzitás

s



  

Peptidil-prolil cisz-transz izomerázok
szerepe a génexpresszió szabályozásában

Többek között:

- hiszton folding és 
módosítások

- RNSPolII CTD 
„foszforilációs kód”

- magi 
hormonreceptorok 
szabályozása

Hansen (2015) Biochim. Biophys. Acta



  

Peptidil-prolil cisz-transz izomerázok
fontosabb  fő típusai

A három legfontosabb 
PPIáz fehérjecsalád

Hansen (2015) Biochim. Biophys. Acta



  

Pin1: a legjobban ismert parvulin

- WW domén jelenléte befolyásolja a     
  belső dinamikát és a katalízist 
  (NMR & MD)
- Katalitikus mechanizmus nem ismert
  (Ciklofilinek: elektrosztatika?)
- Konzervált oldalláncok 
  (elsősorban 2 His) szerepe közvetett

További parvulin változatok:

WW 
domén

parvulin 
domén

szubsztrátkötő 
zseb

foszfátkötő 
hurok

Foszforilált szubsztrátok
(pl. pSer-Pro)

Nem foszforilált
szubsztrátok

1PIN



  

Az általunk vizsgált parvulinok

TbPin1

Trypanosoma brucei

Funkció szempontjából a 
WW domént is tartalmazó 
hPin1-hez állhat közel 
(jelátvitel)

SaPrsA

Staphylococcus aureus

Gram-pozitív baktériumok 
szekretált fehérjéinek 
chaperonja

2JZV

Heikkinen et al (2009)
BMC Struc.t Biol.

Sun et al (2012) PloS ONE

2LJ4

CsPinA

Crenarchaeum symbiosum

Hidegtűrő archaeából 
származó parvulin

Jaremko et al (2011) 
J Biol Chem

2RQS



  

szubsztrátkötő 
zseb

nagy 
lebeny

Az általunk vizsgált parvulinok

kis 
lebeny

a Pin1-ben azonosított, hidrogénkötés-
hálózatot alkotó aminosavak (TbPin1)
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S2 + NOE kényszerfeltételekkel kombinált 
sokaság-alapú MD: módosított GROMACS 4.5.5

NOE:
1H-1H távolságok

S2 ≈ 1

S2 ≈ 0

túlillesztés
kiküszöbölése

S2 
rendparaméter:
ps-ns dinamika

időbeli 
változások

 
térbeli leírás

Best & Vendruscolo., 2004, J Am Chem Soc; Richter et al., 2007, J Biomol NMR; Fizil et al. 2015 Chem Eur J



  

A kapott szerkezeti sokaságok:
hierarchia a konformációs térben

Megkötés nélküli 
sokaságok 

PDB szerkezetek       <        S2 + NOE sokaságok     <    megkötés nélküli sokaságok

SaPrsA TbPin1 CsPinA

Főkomponens-elemzés:

2.
 fő

ko
m

po
ne

ns

1. főkomponens 1. főkomponens 1. főkomponens 



  

Az egyes sokaságok a szubsztrátkötőhely 
nyitottságában térnek el leginkább

TbPin1

CsPinA

S2 + NOE sokaságok   megkötés nélküli sokaságok

     1. főkomponens                     1. főkomponens

Főkomponens-elemzés

2.
 fő

ko
m

po
ne

ns

SaPrsA



  

Összehasonlítás a PDB adatbázisban található 
parvulin doménekkel (100 szerkezet) 

1. főkomponens 

2.
 f

ő
ko

m
p

o
n

en
s A szerkezeti illesztés alapján 

közös aminosavak

C
A

 p
oz

íc
ió

k 
né

gy
ze

te
s 

el
té

ré
se

SaPrsA TbPin1 CsPinA

1. PCA módus: a két lebeny kinyílása
2. PCA módus: az első módushoz tartozó 
„csukló” régió elmozdulása: ebben különböznek 
a WW domént tartalmazó és nem tartalmazó 
parvulinok
A csukló régió megfelel a Pin1-ben a WW 
domén jelenléte által leginkább befolyásolt 
aminosavaknak 

Két parvulin domén
Egy parvulin domén, nincs WW

Egy parvulin domén, van  WWEgy parvulin domén, van  WW



  

A konzervált hisztidinek különböző 
hidrogénkötéseket alakítanak ki

A szerkezetek 
megbízhatósága nem 
egyforma, csupán az 
SaPrsA esetében 
történtek célzott 
vizsgálatok a 2 His 
protonáltsági 
állapotának 
megállapítására



  

Relatív oldallánc-konformációk Jósolt pKa (PropKa)

A hisztidinek kölcsönös helyzete és pKa 
értéke is eltér az egyes sokaságokban 

Chi1 különbség His 1 pKa

H
is

 2
 p

K
a

C
h

i 2
 k

ü
lö

nb
sé

g

SaPrsA

TbPin1

CsPinA



  

A hidrogénkötés-hálózat aminosavainak  
elmozdulásainak kapcsolata a kinyíló mozgással

1. főkomponens

2
. f

ő
ko

m
p

on
en

s

Az 5 érintett aminosav Cα atomjai elmozdulásainak főkomponens-
elemzése az S2+NOE sokaságokban

1. PCA módus: a szélső aminosavak helyzete
2. PCA módus: a két hisztidin helyzete

Bár mind az öt aminosav a nagy lebenyben 
helyezkedik el, mindkét módus gyengén 
korrelál (R≈0,6) a kinyíló mozgással



  

A kötőzseb kinyílása mint egységes keret 
a parvulinok funkcionális szabályozására

WW domén

Hisztidinek
hidrogénkötés-hálózat

 

Szubsztrátszelektivitás

Aktivitás 

● Pin1 NMR & MD
  eredmények

● Mutációs vizsgálatok

Bővebben: Czajlik et al. (2017) Sci. Rep. 7: 44504

http://www.nature.com/articles/srep44504
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