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A. Abreviatures 

ADA2h domini d’activació de la procarboxipeptidasa A2 humana 

ADA4h domini d’activació de la procarboxipeptidasa A4 humana 

ADs dominis d’activació 

Dr. Doctor 

EMSA electrophoretic mobility shift assay (gels de retardament de 
bandes) 

k constant 

N-terminal extrem amino terminal 

RNA àcid ribonucleic 

U1A proteïna constituent de la partícula ribonucleoproteica nuclear petita 
(snRNP) 

v velocitat 

wt wild-type (variant salvatge) 

  

  

  

 

 2 



I. Introducció 

Les carboxipeptidases de la subfamília A/B són uns enzims que, deguda a la 
seva potencial perillositat per a la cèl·lula, són sintetitzades en forma de 
proenzim, presentant un domini d’activació inhibidor de l’activitat proteasa en 
posició N-terminal1. Aquests dominis d’activació (ADs) són força grans 
comparats amb altres pro-segments de proteases, proposant-se una possible 
funció alternativa per aquests, tot i que els experiments duts a terme fins ara no 
han estat massa productius2. No obstant, a l’ésser caracteritzada profundament 
la via de plegament del domini d’activació de la procarboxipeptidasa A2 
humana (ADA2h) a pH 7, es va posar de manifest l’elevada rapidesa d’aquest 
procés en comparació amb altres proteïnes, hipotetizant-se llavors una funció 
d’assistència del plegament del proenzim3. Posteriorment, els estudis del 
plegament van centrar-se en el redisseny d’ADA2h per tal d’estabilitzar les 
hèlixs-α, observant-se un augment de l’estabilitat global de la proteïna, així com 
de la velocitat de plegament4,5. Amb l’objectiu de completar els estudis de 
plegament de la proteïna es van dissenyar una sèrie de mutants puntuals en 
els quals a cada un es trencava una interacció present a l’estat natiu i se 
n’observaven els canvis en la velocitat de plegament6. Aquest anàlisi7 permet 
l’elaboració de la llista de les interaccions que conformen l’estat de transició del 
plegament d’ADA2h i deduir-ne l’estructura. Com a resultat es va poder veure 
que les cadenes β-1 i β-3, juntament amb l’hèlix α-2 formaven el nucli de 
plegament. 

L’anàlisi del plegament a pH 3 va revelar la capacitat d’ADA2h d’agregar en 
forma de fibres amiloides amb les mateixes característiques que les formades 
per moltes proteïnes patogèniques; el més sorprenent, emperò, era l’abolició 
d’aquesta capacitat a les variants d’ADA2h amb les hèlixs-α estabilitzades, 
proposant-se una relació inversa entre estabilitat i agregació8.  

 
 
P. Pla de treball 

1. Continuació dels estudis d’agregació d’ADA2h:  
a. Expressió i purificació de les diferents variants d’ADA2h i 

posada a punt de les condicions experimentals cinètiques. 
b. Estudis cinètics d’agregació a partir de l’estat desplegat per tal 

d’elaborar un model del procés. Comparació amb mètodes 
predictius per ajudar a la seva implementació. Comprovació per 
microscòpia electrònica. Col·laboració amb els grups del Dr. 
Serrano del Laboratori Europeu de Biologia Molecular de 
Heidelberg (Alemanya) i el grup de ressonància magnètica 
nuclear del Dr. Francisco Blanco del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas de Madrid. 

c. Estudis cinètics de la transició estat natiu - estat agregat 
mitjançant espectroscòpia d’infraroig. Elaboració de la 
seqüència de canvis d’estructura secundària. Comprovació per 
microscòpia electrònica. Col·laboració amb el grup d’infraroig del 
Dr. Arrondo de la Universitat del País Basc. 
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2. Valoració mitjançant biocomputació de possibles funcions dels dominis 
d’activació alternatives a la inhibició i l’assistència en el plegament del 
domini enzimàtic. Expressió i purificació de la proteïna/es d’interès per 
tal de dur a terme una comprovació experimental. 

 
 
M. Metodologia 

- Expressió a Escherichia coli mitjançant medi ric i purificació de la fracció 
cel·lular soluble per cromatografia de gel-filtració. 

- Dicroïsme circular per tal de seguir l’adquisició de l’estructura β típica de 
les fibres amiloides (augment de l’el·lipticitat a 215 nm). 

- Dicroïsme circular acoblat a un aparell de flux detingut (stopped-flow) 
per realitzar el seguiment de les cinètiques d’adquisició d’estructura β 
que ocorren a gran velocitat. 

- Microscòpia electrònica de transmissió per a l’observació de la 
morfologia fibril·lar. 

- Espectroscòpia d’infraroig per a l’estudi de la reorganització de la 
proteïna nativa en posar-la en condicions agregatives. 

- Mètodes bioinformàtics de superposició estructural i aliniament 
seqüencial per tal d’observar possibles similituds dels ADs amb altres 
proteïnes i inferir-ne possibles funcions. 

- Assajos de gels de retardament (EMSA) per tal d’observar la formació 
de complexos entre RNA i proteïna. 

 
 
R. Resultats 

R.1. Anàlisi de les cinètiques d’agregació d’ADA2h a partir de l’estat 
desplegat i comparació amb mètodes predictius 

La forma salvatge o wild-type (wt) del domini d'activació de la 
procarboxipeptidasa A2 humana (ADA2h), així com 11 mutants dissenyats 
gràcies al programa de predicció de l'agregació TANGO, han estat clonats, 
expressats i purificats. De la mateixa manera, 17 mutants ja creats per a l'estudi 
de l'estat de transició de la mateixa proteïna han estat també expressats i 
purificats, obtenint de totes 29 proteïnes quantitats suficients (excepte en el cas 
del mutant K63A, el qual tenia una predicció de l'agregació molt elevada).  

Posteriorment, es va assajar la capacitat d’agregació amiloidogènica de les 
diferents variants a pH baix mitjançant dicroïsme circular (caracteritzada per 
l’aparició d’estructura secundària en forma de fulla β), observant que alguns 
mutants (com V64G i F65A), tot i tenir una menor estabilitat respecte la forma 
salvatge, no presentaven estructura secundària en β a les mateixes 
concentracions assajades. D’aquesta manera, es va poder concloure que 
l’estabilitat i la capacitat d’agregació no es troben directament relacionades com 
ja s’havia visualitzat de forma similar9. 

Amb l’ajuda del programa TANGO10 es va realitzar un escombrat de la 
seqüència polipeptídica de la forma salvatge d'ADA2h, posant de manifest que la 
zona corresponent a la quarta fulla β és la major implicada en l’agregació. A 
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partir d’això es van sintetitzar 4 pèptids que comprenien diferents llocs de la 
seqüència d'ADA2h i es va poder comprovar per dicroïsme circular i per 
microscòpia electrònica que la zona predita per TANGO, a diferència de les 
altres 3, és la responsable de la formació de fibres amiloides per part de la 
proteïna.  

TANGO es va utilitzar també per tal de realitzar la predicció de la tendència 
d’agregació dels mutants d'ADA2h, i es van assajar les cinètiques d’agregació 
dels mateixos, mitjançant un aparell de flux detingut (degut a l’elevada rapidesa 
del procés) i iniciant-se el procés mitjançant un salt de pH (de pH 7 a pH 2). 
Aquests experiments van realitzar-se al Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, a Madrid, amb l’ajuda del Dr. Francisco Blanco. Els assajos es van 
realitzar en presència d’urea per tal de desplegar la proteïna i eliminar la 
contribució de l’estabilitat en el procés, de manera que només la tendència de la 
pròpia seqüència polipeptídica fos la responsable de l’agregació. Es va poder 
veure com la cinètica d’agregació s’ajusta a una cinètica doble exponencial, 
definida per dues velocitats diferents: la velocitat 1 (v1) i la 2 (v2). Els resultats 
experimentals corresponents a v1 van ésser comparats amb els teòrics, obtenint-
se una bona correlació i demostrant que les prediccions de la tendència 
d’agregació de TANGO estan relacionades amb la velocitat del mateix procés. A 
més a més, es va veure que, tot i que v1 semblava que variava força al produir-
se canvis de concentració, v2 gairebé no variava, suggerint un procés de 
reorganització de l’intermediari de l’agregació (Fig.1). L’agregació en forma de 
fibra amiloide va ser comprovada per microscòpia electrònica. Aquest treball ha 
estat dut a terme en col·laboració amb el grup del Dr. Serrano del Laboratori 
Europeu de Biologia Molecular de Heidelberg (Alemanya). Aquest estudi ha 
donat lloc a una publicació11. 

 

Estat 
desnaturalitzat 

Agregat soluble 
primerenc 

Agregat soluble 
tardà 

Fibra 
amiloide 

k1 k2 (-)k3 

REORGANTZACIÓ  

Fig.1. Model proposat pel procés de formació de fibres amiloides per part d’ADA2h. 
 
 
R.2. Estudi de la reestructuració de l’estructura secundària durant el 

procés d’amiloidogènesi partint de l’estat plegat 

Posteriorment, s’ha assajat mitjançant espectroscòpia d’infraroig 
bidimensional12, amb col·laboració amb el grup del Dr. Arrondo de la Universitat 
del País Basc, el procés d’agregació partint de l’estat plegat d'ADA2h, tant del wt, 
com de 4 mutants: N58A, amb una cinètica d’agregació més ràpida que la del wt; 
I23V, amb una velocitat d’agregació menor; i F65A sense agregació aparent en 
els experiments realitzats amb anterioritat.  

La mostra es va dialitzar enfront un tampó a pH 3, per tal que la baixada de pH 
fos suau i es pogués mantenir la major part d’estructura nativa. En aquest cas, el 
desencadenant escollit ha estat la temperatura, la qual va ser aplicada 
gradualment un cop la mostra es trobava dins la finestra de l’aparell d’infraroig. 
Aquest estudi ha permès observar les diferents fases de reorganització de 
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l’estructura secundària en la formació de la fibra amiloide d’aquesta proteïna en 
concret, obtenint-se una idea aproximada dels components estructurals de la 
forma intermediària del procés. L’anàlisi preliminar de les dades sembla indicar 
que primerament com les bandes corresponents a hèlix-α desapareixen abans 
de l’aparició de les bandes de fulla β, de manera que sembla que s’hauria de 
donar un desplegament de l’estructura nativa anteriorment a la formació de 
l’estructura típica amiloide.  

Per tal de corroborar els experiments, s’han agafat mostres per microscòpia al 
final del procés d’escalfament i al cap de 48 hores, observant-se la presència de 
precursors amiloidogènics i fibres amiloides, respectivament. 

 
 
R.3. Estudis computacionals i funcionals del domini d’activació de la 

procarboxipeptidasa A4 humana 

Finalment s’ha realitzat un estudi funcional mitjançant biocomputació dels 
dominis d’activació de les procarboxipeptidases humanes. No ha estat possible 
obtenir resultats amb els estudis seqüencials, no obstant, els alineaments 
estructurals amb altres proteïnes pertanyents al mateix grup de plegament han 
permès elaborar una hipòtesi sobre una possible funció d’unió a RNA per part del 
dominis d’activació, i més concret, per al domini d’activació de la 
procarboxipeptidasa A4 (ADA4h), amb un punt isoelèctric molt superior a la 
neutralitat (9.30) i als altres dominis coneguts. La hipòtesi ha estat provada 
experimentalment utilitzant com a sonda l’RNA unit per la proteïna amb una 
major similitud a ADA4h, la proteïna U1A del complex de l’spliceosoma13. 
Aquesta sonda va ésser marcada radioactivament i la unió va ser assajada 
mitjançant un gel de retardament (EMSA)14, bé que la unió obtinguda no ha estat 
massa forta. Aquests resultats concorden amb la comparació amb l’alineament 
tridimensional, ja que s’observa la falta d’alguns residus importants conservats 
en diferents proteïnes d’unió a RNA, tot i que no es descarta l’existència d’un 
RNA biològic que doni lloc a una unió més forta. 

 
 
C. Conclusions 

C.1. Anàlisi de les cinètiques d’agregació d’ADA2h a partir de l’estat 
desplegat i comparació amb mètodes predictius 

1. No hi ha relació directa entre menor estabilitat i augment de la capacitat 
d’agregació. 

 
2. El programa de predicció de l’agregació TANGO és capaç de predir força 

acuradament les regions d’ADA2h majorment implicades en aquest 
procés. 

 
3. Els valors de predicció de tendència d’agregació de TANGO es troben 

relacionats amb la cinètica del procés a partir de l’estat desplegat, ja que 
s’obté una bona correlació entre els valors predits i els experimentals. 
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4. Les dues velocitats diferents observades en les cinètiques es 
corresponen a dues etapes diferents en el procés d’agregació, essent la 
segona, independent de concentració, responsable d’un procés de 
reorganització estructural. 

 
C.2. Estudi de la reestructuració de l’estructura secundària durant el 

procés d’amiloidogènesi partint de l’estat plegat 

5. L’estructura secundària en hèlix-α d’ADA2h desapareix abans de 
l’aparició del component fort de la fulla-β antiparal·lela, suggerint un 
procés de desplegament de la proteïna amb anterioritat a la 
reorganització. 

 
6. Després de la inducció per temperatura ja s’observen agregats en forma 

fibril·lar, tot i que encara es troben en fase precursora. 
 

C.3. Estudis computacionals i funcionals del domini d’activació de la 
procarboxipeptidasa A4 humana 

7. La comparació estructural és una bona eina per tal d’identificar possibles 
funcions de proteïnes en els casos en que la comparació seqüencial no és 
possible. 

 
8. ADA4h és capaç d’unir, tot i que amb baixa afinitat, el fragment d’RNA 

unit per la proteïna U1A en el complex de l’spliceosoma. 
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