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Baggrund: Sortilin receptorer.
Sortiliner er en familie på 5 receptorer som hovedsageligt udtrykkes i centralnerve
systemet, hvor de er involveret både i signalering og sortering fra trans-Golgi
netværket til celle overfladen. Sortilin receptorerne er genetisk associeret til en
række sygdomme f.x Alzheimers, type II diabetes og bipolære lidelser. Det er blevet
påvist at Sortilin sammen med proNGF kan inducere apoptose i neuronale celler.
Strukturen af sortilin er blevet bestemt i kompleks med neurotensin.
Strukturen af de nært beslægtede SorCS1 ,SorCS2 og SorCS3 er blevet bestemt ved
hjælp af negative stain elektronmikroskopi. SorCS’erne er involveret i transport af
forskellige protein komponenter til synaptiske forbindelser.
I synapse dannelse indgår et antal celle-adhesions proteiner, som binder hinanden
på tværs af de to neuroner. LAR (Leukocyte Adhesion Related) proteinet er et af disse
og det er blevet påvist at mutationer i LAR er associeret med ADHD. Et antal sjældne
mutationer i LAR er blevet identificeret og vi ønsker at forstå hvordan disse
mutationer påvirker strukturen af LAR og dets vekselvirkning med andre
komponenter i synapsedannelse.

Teknikker:
Kloning og ekspression i E.coli, gær, HEK293-celler og insektceller. Oprensning af protein (FPLC, HPLC) til funktionel og
strukturel karakterisering, Måling af affinitet vha ITC (isothermal titration calori-metry), SPR (surface plasmon resonance)
og MST (MicroScale termophorese). Homology modellering og docking af ligander. Krystallisation og røntgen struktur
bestemmelse, hvor dataindsamling foregår ved synchrotroner i Frankrig, Tyskland, Schweitz og Sverige. I sortilin projektet
arbejder vi sammen med bl.a Simon Glerup og Peder Madsen på Inst. for Biomedicin, AU, hvor der anvendes bl.a gær 2-
hybrid screening, immunoprecipitering mm.

Projekter: 

Krystallisation og struktur bestemmelse af sortilin i 
kompleks med peptider.

Krystallisation af fragmenter af LAR mutanter.

Oprensning af sortilin protein ligander. Måling af 
bindings konstanter.

MR PHASING, 
MODELBUILDING AND 
REFINEMENT

CRYSTALLIZATION AND 
DATA COLLECTION

PROTEIN PURIFICATION
EXPRESSION SAXS

STRUCTURE ANALYSIS
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PDB-ID: 2YD5, 2DJU, 4N5U, 2DN7, 2EDY, 1LAR 
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pH induceret dimerisering af Sortilin
(Januliene et al. 2017) 

Krystalstrukturen af LARs 4 N-terminale fibronectin domæner.
(Vilstrup et al., 2020)

Negative stain Single particle reconstruction af SorCS 
receptorer (Januliene et al. 2017) 

Krystalstrukturen af Sortilin I kompleks med neurotensin.
(Quistgaard et al 2014)
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