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BEVEZETŐ 

Az S1004 fehérje evolúciója és funkciója 

Az S100 fehérjékről általában 

 Az S100 fehérjecsalád az EF-kéz Ca2+-kötő szupercsalád egyik tagja, melynek 

legtöbb, 20 paralógját emberben mutatták ki. Az elnevezés onnan ered, hogy az S100 fehérjék 

telített ammónium-szulfát oldatban sem csapódnak ki, nem lehet őket kisózni. 

Enzimaktivitással nem rendelkeznek, funkciójukat más fehérjékkel történő kölcsönhatásuk 

által töltik be módosítván partnereik működését. Ellentétben a kalmodulinnal, amely mint 

alapvető fontosságú Ca2+- érzékelő fehérje minden eukariótában előfordul, az S100 család egy 

evolúciósan újabb, a gerincesekben megjelenő csoport. Nomenklatúrájuk az emberi 

genomban való elhelyezkedésükön alapul. Az S100 fehérjék zömét kódoló gének az 1q21 

kromoszóma régióban találhatók, ezeket S100A névvel illetik. Kivétel az S100G, vagy 

ismertebb nevén CALB3 fehérje, melyet régebben a calbindin csoporthoz soroltak [1]. A 

humán S100 paralógokat és ezek rokonsági viszonyait az 1. ábra foglalja össze. Funkciójuk 

igen változatos, részt vesznek a sejtciklus szabályozásában, a sejtnövekedésben és 

sejtosztódásban, és fontos szerepet tölthetnek be a sejtek mozgásában is. Két EF-kéz 

motívummal rendelkeznek, melyek közül az N-terminális egy kisebb affinitású ún. pszeudo-

EF-kéz, míg a C-terminális a kanonikus, nagyobb affinitású Ca2+-kötő motívum. Általános 

jellemzőjük, hogy homodimer formában fordulnak elő. A dimerizáció az ún. X-típusú 4-hélix 

köteg motívum által jön létre, melyet az 1-1' és 4-4' hélixek alakítanak ki. A fehérje Ca2+-

kötés hatására nagymértékű konformáció változást szenved. Ennek során a 3. hélix 

orientációja megváltozik, mely azt eredményezi, hogy szimmetrikus módon létrejön mindkét 

alegységen egy-egy hidrofób kötőzseb (2A. ábra). Ezek teszik lehetővé a partnerekkel történő 

kölcsönhatást. Amíg a jellegzetes S100-szerkezet kialakításában fontos régiók, pl. az 1. és 4. 

hélix, vagy az EF-kéz motívumok szekvenciája meglehetősen konzervált, addig a Ca2+-kötés 

hatására nagymérvű konformáció változást szenvedő, a kötőzsebet kialakító 2. hurok és 3. 

hélix szekvenciája variábilis az S100 családon belül. Ez utóbbi miatt léteznek paralóg-

specifikus kölcsönhatások. Doktori munkám megkezdésekor még nem állt rendelkezésre 

S100A4 fehérjét tartalmazó komplexről atomi felbontású térszerkezet. A már akkor is ismert 

S100 – kötőpartner komplex szerkezetek alapjában véve igen hasonlóak voltak. Többnyire azt 

mutatták, hogy a kötőpartner egy rendezetlen régiójából származó egy-egy, a komplexben 

helikális konformációjú peptid szimmetrikusan hat kölcsön az S100 dimer egy-egy hidrofób 
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kötőzsebével [2-7] (2B. ábra). Eltérések leginkább a kölcsönható peptid orientációjában 

voltak. 

Az S100A4 kifejeződése és szerepe 

 Az S100A4 (metasztazin, mts1, Fsp1) a Ca2+-kötő S100 fehérjecsalád egyik leginkább 

kutatott tagja. Fiziológiás és patológiás funkciói egyaránt a sejtek migrációs, inváziós 

viselkedésének befolyásolásán keresztül valósulnak meg. Sejten belül és sejten kívül is 

megtalálható. Az S100A4 fehérje termelése normálisan az olyan, „eredendően” motilis sejt 

típusokhoz köthető, mint pl. a fibroblaszt és az immunrendszer bizonyos sejtjei (T-limfociták, 

neutrofil granulociták, makrofágok) [8]. Li és mtsai. kimutatták, hogy az S100A4 gén 

kiütésének hatására a makrofágok elvesztik az MCSF (Macrophage colony-stimulating 

factor) grádiens irányába történő mozgás képességét, tehát az S100A4 befolyásolja a 

makrofágok kemotaxisát [9]. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az említett 

funkcióvesztés ellenére az S100A4 nullmutáns egerek normális fejlődést és fenotípust 

mutattak. 

 Neilson csoportja 1995-ben (más csoportokkal egy időben) az S100A4-et fibroblaszt 

marker fehérjeként azonosította (Fibroblast-specific protein 1) [10]. Később kimutatták, hogy 

a hámsejtből differenciálódott fibroblasztok, amelyek epiteliális-mezenhimális tranzíción 

(EMT) mennek át, S100A4-et termelnek [11]. Az EMT lényege, hogy az eredetileg 

alaphártyához rögzült hámsejtek elveszítik az apikális-bazális polarizáltságukat, sejt-sejt 

kapcsolataik megszűnnek, és az alaphártyáról leválván invazív tulajdonságokat mutató 

kötőszöveti sejtekké alakulnak. Az EMT egyfelől fontos élettani szereppel bír az 

egyedfejlődés során és a szövetek regenerációjában, másfelől viszont részt vesz olyan 

patológiás folyamatokban is, mint a fibrózis, a reumás ízületi gyulladás és a tumor metasztázis 

[12]. Az alábbiakban a fenti folyamatok S100A4-gyel való kapcsolatát foglalom össze 

Schneider és mtsai. áttekintő munkája alapján [13]. 

 Egerek egyedfejlődését vizsgálva Klingelhöfer és mtsai. azt találták, hogy a magzati 

makrofágokon kívül az S100A4 kimutatható volt számos differenciálódó szövet esetében is 

[14]. Ám ahogy azt korábban már említettem, az S100A4 génjének kiütése egérben nem okoz 

fejlődési rendellenességet. Ez azt mutatja, hogy az S100A4 egyedfejlődésben betöltött 

szerepét a szövetek más mechanizmusok útján is képesek ellátni. 

 Szív és idegrendszeri sérülések esetében az S100A4 expressziója korrelál ezen 

szövetek regenerációjával. E két szövettípust illetően Schneider és mtsai. érdekes 

összefüggésre hívták fel a figyelmet. Mindkettő esetében erősen differenciált posztmitotikus 
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1. ábra A humán S100 paralógok szekvencia illesztése és rokonsági viszonyaik. Az UniProt adatbázisban megtalálható humán S100 aminosav szekvenciák illesztése és a 

törzsfa készítés ClustalW2 algoritmus segítségével történt a European Bioinformatics Institute (EBI) online eszközeivel. A másodlagos szerkezeti elemeket a Ca2+-kötött 

S100A4 kristályszerkezete (PDB: 2Q91) alapján tüntettem fel. Az EF-kéz motívumok esetében a Ca2+-koordinációban résztvevő pozíciókat kiemeltem. 
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2. ábra Az S100 fehérjék szerkezete. (A) Ca2+-kötés hatására a fehérje nagyfokú konformáció változást 

szenved, melynek hatására kialakul mindkét alegységen a 2. és 3. hélixet összekötő 2. hurok, valamint a 3. és 4. 

hélix által kialakított hidrofób kötőzseb. (B) Bár az ismert S100 – célfehérje komplex szerkezetekben a partner 

peptid (sárga) orientációja eltérő, minden esetben két, jellemzően helikális konformációjú ligandum hat 

szimmetrikusan kölcsön az S100 dimer alegységeivel (kék és zöld), a Ca2+-kötés hatására kialakuló interakciós 

felszíneken keresztül [6]. 

sejtekről van szó, melyeket náluk nagyobb számban jelenlévő támasztósejtek vesznek körül. 

Ezen felül mind a szívizomsejtek, mind az idegsejtek elektromos kapcsoltságban állnak, és 

kevéssé képesek regenerációra. Sérülés hatására a két szövet egymásnak megfeleltethető 

támasztósejtjeiben (asztrocita / Schwann sejt / szatellita sejt illetve fibroblaszt / gyulladásos 

sejt / endotél sejt) megnő az S100A4 expressziója. Ez növekedést és túlélést serkentő hatással 

van a szívizom, illetve idegsejtekre. A nyúl szaruhártya sebgyógyulásában az S100A4 

termelés és a sebgyógyulás mértéke egyértelműen párhuzamba állítható. A nyúl szaruhártya 

sérülésekor a keratinociták aktiválódnak, és megnövekedett S100A4 expresszió mellett 

motilis fenotípust mutatnak. Míg a keratinociták friss tenyészetei alacsony alap S100A4 

expressziót mutatnak, fibroblaszt növekedési faktorral (fibroblast growth factor, FGF) és 

szérummal történő kezelés hatására fibroblasztokká alakulnak és megnövekedett S100A4 

szinttel jellemezhetők. 



 
 

8 
 

 Az S100A4, mint "fibroblaszt specifikus fehérje" (Fsp1) természetesen összefüggésbe 

hozható fibrotikus megbetegedésekkel is. Vesefibrózis esetében transzformáló növekedési 

faktor-béta 1 (transforming growth factor-β1, TGF-β1) és epidermális növekedési faktor 

(epidermal growth factor, EGF) hatására a vesecsövecske hámsejtjei fibroblasztokká 

alakulnak, melyek S100A4-et expresszálnak. Az S100A4 gén csendesítése gátolja a motilis 

fenotípus kialakulását. Máj fibrózis esetében analóg folyamatról beszélhetünk: a hepatociták 

TGF-β1 kezelésre megnövekedett S100A4 szinttel és fokozott motilitással reagálnak. 

Tüdőfibrózis és pulmonális artériás hipertónia esetében kevésbé világos az összefüggés az 

S100A4 expressziója és a betegség kifejlődése között, de annyi bizonyos, hogy ezen 

betegségek is az S100A4 szint megemelkedésével járnak együtt. 

 A reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis, RA) egy krónikus gyulladásos 

betegség, melyre jellemző az aktivált fibroblasztok megléte és a szöveti átépülés. Az egyik 

első RA génexpressziós profilon alapuló kutatás szerint a betegség proliferatív szakaszában a 

fibroblasztokban 44 gén expressziója nő meg, és ezek egyike az S100A4 . In vivo vizsgálatok 

alapján az S100A4 az RA mellett részt vehet oszteoartritisz kialakulásában is. Itt az ízületi 

hártyába belépő sejtek nagy mennyiségben termelnek S100A4-et, és az S100A4 a 

vérplazmában illetve az ízületi folyadékban is jelentős mennyiségben kimutatható (30 beteget 

vizsgálva átlagban 1 illetve 2 µg/ml). 

Az S100A4 és a metasztázis 

 A metasztázis (áttétképzés) folyamata során a rosszindulatú daganat sejtjei kilépnek az 

elsődleges daganatból, a keringés útján távoli szövetekben telepednek meg, ahol másodlagos 

tumort, áttétet képeznek (3. ábra). A tumor metasztázis kezdeti lépése ugyanúgy az EMT, 

mint a fentebb vázolt folyamatoké. Ugyanakkor érdemes külön alfejezetet szentelni ennek a 

kóros folyamatnak, mivel jelenleg ez az S100A4 kutatás legaktívabb területe. 

 Amellett, hogy Fsp1-ként, mint fibroblaszt specifikus markerként azonosították, az 

S100A4-et áttétet képző egér tumorokban is leírták [15]. Génjét jóindulatú, áttétet nem képző 

daganatból származó egér sejtvonalba transzfektálva, majd a sejteket egerek bőre alá 

injektálva, nyirokcsomó és tüdő metasztázisok alakultak ki [16]. Az S100A4 génjét humán, 

nem metasztatizáló tüdő sejtvonalba juttatván ugyancsak az áttétképző hajlam növekedése 

volt megfigyelhető. Ezzel szemben az S100A4 expresszióját csendesítvén agresszív tumorok 

áttétképzését sikerült visszaszorítani egerekben [17, 18]. Két független, transzgenikus 

egereken végzett kísérlet további bizonyítékot szolgáltatott az S100A4 expresszió és a tumor 

áttétképzés közvetlen kapcsolatára. Ha az S100A4-et nagymennyiségben kifejező, ám 
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egészséges egereket tumorok képzésére hajlamos állatokkal keresztezték, az utódokban 

jelentősen megnőtt az áttétek száma, míg a primer tumorok előfordulása nem változott [19, 

20]. 

 

3. ábra A metasztázis folyamata  [21]. Az alaphártyához rögzült sejtek kóros elváltozása révén kialakuló 

karcinóma epiteliális-mezenhimális átalakuláson megy át. Megszűnnek a sejt-sejt kapcsolatok, megjelenik az 

invazív fenotípus. Az ilyen sejt a véráramba kerülve távoli szövetekbe juthat el, ahol másodlagos daganatot, 

metasztázist képezhet. 

  Amikor pedig S100A4 génkiütött egereket kereszteztek spontán emlő tumort és tüdő 

metasztázist képző (PyV-mT) egér törzzsel, az utódokban jelentősen lecsökkent az áttétek 

képződése [22]. A PyV-mT egereket ezután olyan egerekkel keresztezték, melyekben a zöld 

fluoreszcens fehérje (green fluorescent protein, GFP) génjét az S100A4 promóter mögé 

helyezték. Megfigyelték, hogy a primer tumort elhagyó sejtek GFP-pozitívvá váltak, azaz 

aktiválódott bennük az S100A4 promóter, és az elvándorló GFP-pozitív sejtek egészséges 

állatokba történő injektálása több metasztázist indukált a tüdőben és a májban, mint a GFP-

negatív sejtek. Az említett kísérletek nem csak azt igazolják, hogy az S100A4-nek közvetlen 

szerepe van számos tumor áttétképzésében, hanem azt is megmutatják, hogy az S100A4 nem 

befolyásolja az elsődleges tumorok kialakulását és növekedését. 

  Mivel az S100A4 gén expressziója szorosan korrelál a tumor metasztázis 

kialakulásával, és mivel rákos megbetegedések esetében az áttétképzés a fő halálozási ok, így 

felmerül, hogy az S100A4 jelenléte előre jelezheti a betegség kimenetelét, prognosztikus 

markerként alkalmazható. Rudland és mtsai. 349 mellrákos beteget vizsgálva arra a 
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következtetésre jutottak, hogy az S100A4 a legjelentősebb faktor a betegek túlélési esélyeit 

illetően. Az S100A4-negatív páciensek 80%-a volt életben a tumor diagnosztizálása után 19 

évvel, míg az S100A4-pozitív betegek esetében ez az arány csupán 11% volt [23]. Az 

S100A4 expressziója és a betegek túlélése közti kapcsolatot számos más ráktípus (petefészek 

karcinóma, hasnyálmirigyrák, rosszindulatú melanóma, epehólyagrák, prosztatarák, nem 

kissejtes tüdőrák, nyelőcső daganat és gyomorrák) esetében is tanulmányozták [24]. 

Az S100A4 hatásmechanizmusa 

Remélem az eddigi információkkal sikerült a dolgozat olvasóját meggyőznöm arról, 

hogy az S100A4 egy "kulcsmolekula" az epiteliális-mezenhimális tranzíció folyamatában, és 

mind bizonyos szövetek regenerációjában, mind pedig kóros folyamatokban szerepet játszhat. 

Vajon hogyan valósulnak meg eme folyamatok a makromolekulák szintjén? Milyen jelátviteli 

utak befolyásolják az S100A4 működését, és ő maga milyen utakat szabályoz? 

 Számos sejtváz fehérje esetén mutatták ki, hogy kölcsön hat az S100A4-gyel [8]. Ezek 

közül az egyik legrégebb óta ismert a nem-izom miozin IIA (NMIIA). Ez a motorfehérje a 

motilis sejtek vezető élén lokalizálódván fontos szerepet tölt be a sejt mozgásában. In vitro 

kísérletekből jól ismert, hogy az S100A4 kötődése az NMIIA nehézlánc C-terminálisához a 

miozin filamentumok szétesését eredményezi. Az S100A4, ezáltal gátolja az NMIIA 

(későbbiekben részletesebben is tárgyalt) funkcióját, ami végül a sejtek motilitásának 

növekedéséhez vezet [25, 26]. A kölcsönhatás in vivo jelentőségét tumor sejtvonalakon is 

igazolták. Li és mtsai. nem invazív adenokarcinóma sejtvonalba transzfektálták az S100A4 

génjét, melynek hatására a sejtek megnövekedett inváziós hajlamot mutattak [27]. Emellett 

megfigyelték, hogy az S100A4 expresszió hatására a sejt polarizációja növekedett, azaz a 

kontroll sejtekhez képest kiterjedtebb elülső kitüremkedések (ún. protrúziók) voltak 

megfigyelhetők a kemotaxis során. A sejtpolarizációt vizsgáló szerzők egy, az NMIIA 

S100A4 kötőhelyére kifejlesztett, ugyancsak filamentum szétesést indukáló antitesttel, az 

S100A4-nek megfelelő hatást értek el. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy a sejtek 

fenotípusos változása kifejezetten az S100A4 - NMIIA kölcsönhatásnak tudható be. Kim és 

Helffman invazív mellrák sejtvonalon mutatták ki, hogy az S100A4 a motilis sejtek vezető 

élében együttesen fordul elő (kolokalizálódik) az NMIIA-val [28].  

 Az S100A4, több más S100 fehérjével együtt a p53 tumor szupresszor fehérjéhez is 

képes kötődni. Bár a kezdeti in vitro kísérletek az S100A4 kötőhelyet a p53 C-terminális 

regulációs doménjére térképezték [29], későbbi kiterjedt vizsgálatok szerint az S100A4 

legerősebben az N-terminális transzaktivációs doménnel hat kölcsön [30, 31]. Az interakció in 
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vivo szerepéről azonban mára sem alakult ki egységes kép.  Az S100A4-et egyes vizsgálatok 

mint p53 aktivátort írják le, míg más kísérletekből úgy tűnik, hogy a p53 funkcióját gátolja. 

Míg egyes munkák a citoplazmatikus, mások a sejtmagi kolokalizációt támogatják [32]. 

Bármelyik verzió is bizonyul igaznak, az S100A4 a p53-at szabályozván befolyásolhatja a 

sejtek túlélését illetve apoptózisát. 

 Az S100A4 bizonyos funkcióit sejten kívül látja el. Extracelluláris kötőpartnere az 

annexin A2 (ANXA2) fehérje, mely Ca2+-függő módon kapcsolódik a membránhoz. Semov 

és mtsai. munkája szerint az ANXA2 – S100A4 komplex elősegíti, hogy a szöveti 

plazminogén aktivátor a plazminogént plazminná alakítsa, ami végül mátrix metalloproteázok 

(MMP-2, MMP-9) aktivációjához vezet [33]. Amikor eltávolították az S100A4 (illetve 

S100A10) C-terminális lizinjeit, a plazminogén aktivációja elmaradt. Továbbá kimutatták, 

hogy ezen proteolítikus kaszkád eredményeként az endotél sejtek hajszálér-szerű csöveket 

képeztek. Mások az S100A4 angiogenezisre gyakorolt hatását in vivo  is leírták [34, 35]. 

 A rákkutatás egyik fő célja manapság annak megértése, hogy a tumor sejtek hogyan 

hatnak kölcsön az őket körülvevő sztróma sejtekkel (pl. fibroblasztokkal, immunsejtekkel). A 

terápiás szerek alkalmazhatósága ugyanis nagymértékben a tumorok mikrokörnyezetétől függ. 

A sztróma sejtek különböző parakrin termelődő faktorok segítségével modulálják a tumor 

sejtek túlélését, proliferációját, miközben a tumor által termelt faktorok szintén befolyásolják 

a sztróma sejtek fenti működését [36]. Egyre több bizonyíték van az S100A4 tumor-sztróma 

kölcsönhatásban betöltött szerepére. S100A4-et termelni nem képes tumor sejtek rekombináns 

S100A4-gyel együtt egérbe injektálva több metasztázist képeztek, mint az S100A4 nélkül 

injektáltak. Emellett megfigyelték, hogy sejttenyészetben a tumor sejtek S100A4 expressziót 

és szekréciót indukáltak fibroblasztokban. Továbbá kimutatták, hogy az extracelluláris 

S100A4 az adenokarcinóma sejttenyészeten fokozott proteolítikus aktivitást indukált, mely az 

MMP-13 proteázzal hozható összefüggésbe [37]. Grum-Schwensen és mtsai. S100A4 

génkiütött egerekbe injektáltak metasztázisra hajlamos emlőrák sejteket, melyek az S100A4 

negatív egerekben jelentősen kevesebb áttétet produkáltak, mint a vadtípusúakban. Ha a 

tumor sejteket együtt injektálták S100A4-et expresszáló fibroblasztokkal, az áttétképződés 

gyakorisága a vadtípusú kontroll felé mozdult el. Forst és mtsai. kimutatták, hogy invazív 

tumor sejttenyészet felülúszója fibroblasztokban S100A4 termelődést és szekréciót indukál 

[38].  

 Az S100A4 parakrin hatását RA esetében is leírták. Egyrészt megfigyelték, hogy 

ízületi gyulladásban szenvedő betegek vérplazmájában és ízületi folyadékában (RA és 

osteoarthritis) megnő az S100A4 szintje, másfelől a betegek szinoviális fibroblasztjaiban az 



 
 

12 
 

S100A4 MMP-k expresszióját indukálta [39, 40]. Az S100A4 működésével kapcsolatban két 

kérdéskör különösen kevéssé tisztázott. Az egyik, hogy az S100A4 hogyan jut ki a sejtekből, 

a másik, hogy melyek azok a sejtfelszíni receptorok, amelyek a parakrin hatásait közvetítik. A 

fehérje nem tartalmaz  az ER/Golgi útvonalhoz szükséges szekréciós szignál peptidet, így ez a 

klasszikus útvonal nem jöhet szóba. Forst és mtsai. kimutatták, hogy az S100A4 több sejttípus 

estében is a citoplazmáról lefűződő ún. mikrovezikulumok (exoszómák) révén juthat ki az 

extracelluláris térbe [38]. 

 
4. ábra Az S100A4 szerteágazó funkciói a metasztázis kialakításában (Boye és Maelandsmo munkája 

alapján [41]). Számos immun- vagy tumorsejtek által termelt kemokin S100A4 expressziót indukálhat sztróma 

sejtekben (pl. fibroblasztokban), melyek nem teljesen ismert mechanizmus útján S100A4-et juttatnak az 

extracelluláris térbe. Az extracelluláris S100A4 RAGE és egyéb, még ismeretlen sejtfelszíni receptorok 

segítségével jellemzően ERK1/2 és NF-κB útvonalon mátrix-metalloproteáz (MMP) expressziót serkent, ezzel 

párhuzamosan gátolja a sejt-sejt kapcsolatok kialakításában fontos E-cadherin expresszióját. Endotél sejteken az 

S100A4 kötődik az Annexin A2 perifériális membránfehérjéhez (ANXA2), ami serkenti a plazminogén (Plg) 

szöveti plazminogén aktivátor (t-PA) általi aktivációját Ez végül MMP aktivációhoz, és az angiogenezis 

serkentéséhez vezet. Az intracelluláris S100A4 citoszkeletális fehérjékhez kötődvén járul hozzá a sejt motilitás 

növekedéséhez (pl. azáltal, hogy előidézi az NMIIA filamentum disszociációját). 

 Ami az S100A4 receptort illeti, az irodalomban leggyakrabban felmerülő jelölt a 

RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts), más néven mintázat felismerő 

receptor (pattern recognition receptor, PRR). Ugyanakkor az extracelluláris S100A4 számos 



 
 

13 
 

esetben bizonyítottan nem ezen a receptoron keresztül fejti ki hatását [13, 41]. Kyriushko és 

mtsai. például idegsejt tenyészeten végzett kísérleteikben azt találták, hogy az S100A4-

indukálta Ca2+- függő jelátviteli események RAGE függetlenek, és az S100A4 

(ko)receptoraként a heparán-szulfát proteoglikánokat azonosították [42]. A jelátviteli utakat 

tekintve elmondható, hogy az extracelluláris S100A4 általánosságban ERK 1/2 foszforilációt 

indukál, illetve a nukleáris faktor-κB (NF-κB) aktivációja is jellemző [13, 41]. Az S100A4 

tumor metasztázissal kapcsolatos, eddig felmerült, illetve igazolt molekuláris mechanizmusait 

a 4. ábrán foglaltam össze. 

Az NMII fehérjék élettani szerepe 

Az NMII szerkezete és funkciója 

 A nem-izom miozin II egy ATPáz aktivitással rendelkező aktin-kötő fehérje, mely 

bipoláris filamentumokba rendeződve képes keresztkötni az aktin filamentumokat és azokon 

erőt generálni. Ezáltal fontos szerepe van a sejtadhézióban és sejtek mozgásában, az 

utódsejtek szétválásában (citokinézis), a sejtalak fenntartásban. Egyetlen miozin molekulát 

három pár fehérjelánc alkot: a két nehézlánc (HC), a két esszenciális könnyűlánc (ELC) és a 

két regulációs könnyűlánc (RLC). A nehézlánc N-terminálisán található az ATPáz aktivitással 

bíró globuláris motor domén, melyet a C-terminális felé haladva az erőgenerálásban emelő 

karként működő nyaki régió követ. A nehézlánc ezt követően egy hosszú coiled-coil régióban 

folytatódik (rúd domén), melynek legvégén a rövid nem-helikális farok domén található. A 

nyaki régióhoz kapcsolódó könnyűláncok közül az ELC a nyak stabilizálásáért felelős, míg az 

RLC az NMII foszforiláció általi aktivációját teszi lehetővé. Fiziológiás ionerőn az egyes 

nem-izom miozin molekulák a rúd domének által kialakított ionos interakciók révén bipoláris 

filamentumokba rendeződnek (5. ábra). Az NMII minifilamentumokban 16 darab miozin 

protomer parallel és antiparallel módon rendeződik egymás mellé. A filamentumképzés 

elengedhetetlen az NMII funkció megfelelő ellátásához. Emlősökben a nehézláncot három 

gén kódolja (MYH9, MYH10, MYH14), melyek fehérje terméke sorrendben az NMHC IIA, 

NMHC IIB és NMHC IIC nehézlánc izoforma. A nehézlánc izoformáknak megfelelően a 

háromféle NMII motorfehérje izoforma az NMIIA, NMIIB és NMIIC [43]. A következő 

kísérletek jól példázzák, hogy az NMII izoformáknak kulcsszerepük van a sejtpolarizáció 

kialakításában, a kitüremkedések és az adhéziók létrejöttében és a citokinézisben. Emellett 

rávilágítanak arra is, hogy az egyes NMII izoformák bár specifikus lokalizációval és 

funkcióval bírhatnak, bizonyos esetekben képesek egymást pótolni. 
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 A sejtmigráció alapvető követelménye a polarizáció, azaz a nyugvó sejt szimmetrikus 

állapotának megszűnése. Számos bizonyíték van arra, hogy az NMII kontrakció hatására 

alakul ki a migráló sejt majdani „hátulja”, azaz követő éle [44, 45]. Vicente-Manzanares és 

mtsai. kimutatták, hogy az aktivált NMIIB a sejtek követő élén lokalizálódva vastag aktin 

kötegek és stabil adhéziók kialakulását segíti elő. A sejtnek ezen az oldalán megakadályozva 

a protrúziók kialakulását, az aktív NMIIB fokozta a irányított sejtmozgást [46]. Kolega 

NMIIA-t és NMIIB-t egyaránt expresszáló, polarizált endotél sejteket vizsgálva azt találta, 

hogy a stressz fibrillumok mentén a két izoforma egyaránt kimutatható volt, míg a sejt vezető 

élén kizárólag az NMIIA volt jelen (6. ábra). Ezzel szemben a sejtek követő élén, a vezető 

élhez képest jóval keskenyebb régióban inkább az NMIIB dominált. Ha fluoreszcens festékkel 

konjugált NMII izoformákat injektált a sejtekbe, ugyanezt a lokalizációt tapasztalta. 

 
5. ábra Az NMII fehérjék szerkezete [43]. A kompakt, inaktív NMII RLC foszforiláció hatására 

konformációváltozáson megy át, és enzimatikusan aktívvá válik. Fiziológiás ionerőn az NMII heterohexamerek 

minifilamentumokat hoznak létre, ami alapvető fontosságú a funkció ellátásában. A nehézlánc foszforilációja, és 

NMIIA esetében ezen felül az S100A4 kötődése is gátolja ezt a folyamatot. 

Ebből arra következtetett, hogy az egyes izoformák lokalizációja az adott fehérje eredendő 

tulajdonsága, azaz az eltérő lokalizáció nem a fehérje fizikokémiai tulajdonságától független 

okra (mint például a szintézis eltérő helye) vezethető vissza [47]. Bao és mtsai. NMIIB-t és 

IIC-t expresszáló COS-7 sejteken tanulmányozták az egyes izoformák citokinézisre gyakorolt 

hatását. Izoforma szelektív géncsendesítéssel befolyásolva az NMIIB és NMIIC expressziót 

azt találták, hogy az NMIIC szintnek nem volt kimutatható hatása a sejtek fenotípusára. Ez 
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azzal volt magyarázható, hogy COS-7 sejtekben az NMIIC szintje csak 5%-a a IIB szintjének. 

Az NMIIB csendesítése ellenben multinukleációt okozott és a stressz fibrillumok eltűnéséhez 

vezetett. Mindhárom izoforma génjét külön-külön transzfektálták NMIIB csendesített 

sejtekbe. A stressz fibrillumok mindhárom esetben kialakultak, míg a multinukleáció 

izoforma-specifikus hatékonysággal szűnt meg NMIIB > NMIIA > NMIIC sorrendben [48]. 

Vicente-Manzanares és mtsai. szintén géncsendesítéssel vizsgálták az NMIIA és IIB izoforma 

eltérő funkcióit migráló sejteken. Az NMIIA csendesítése szélesebb lamellipódium 

kialakulását eredményezte, és a követő él nem került visszahúzásra. Az NMIIB csendesítés 

hatására a sejtek lekerekedtek, azaz a sejtpolarizáció megszűnt, a sejtmag, a centroszóma, 

valamint a Golgi kihorgonyzása is defektust szenvedett. Mindkét izoforma egyenkénti 

csendesítése megnövekedett protrúziós aktivitással járt, és nem tudtak kialakulni érett 

adhéziók [49].  

 
6. ábra Polarizált endotél sejtek részben eltérő NMII izoforma eloszlással. Kolega NMIIA és NMIIB 

izoformákra specifikus, fluoreszcens jelölővel konjugált antitestek segítségével kimutatta, hogy a polarizált 

endotél sejtek vezető élén szelektíven az NMIIA izoforma található meg [47].  

Az NMII-függő sejtmigráció molekuláris mechanizmusa  

 Sejtmigráció során a polarizált sejtek vezető élén az aktin polimerizáció 

kitüremkedéseket alakít ki, míg a sejt követő élén a miozin kontrakció húzza a sejt hátulját a 

migráció irányába. A protrúziókat általában két részre oszthatjuk: a lamellipódiumra és a 

mögötte található lamellumra. A két struktúrában eltérő az aktin szerveződése. A 

lamellipódiumban az aktin szálak dendritikus hálózatot alkotnak az Arp2/3 aktin nukleátor 

hatására. Ennek az elágazó aktinnak a polimerizációja felelős a membrán kitüremkedésekért. 

A lamellumban viszont az aktin szálak stressz fibrillumoknak nevezett kötegekké állnak 

össze, melyeket az NMIIA filamentumok kötnek keresztbe. Ezek működése eredményeként 
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jön létre az aktin lassú, retrográd áramlása [50]. Az extracelluláris mátrixra történő erőátvitelt 

a citoszkeleton, a sejtadhéziós molekulák (pl. integrin) és az extracelluláris mátrix közötti 

dinamikus kapcsolat (fokális adhézió) biztosítja, amelynek szabályozása a kuplung 

működéséhez hasonlítható (7. ábra). A sejt nyugvó állapotában az aktin polimerizációját 

kompenzálja az NMII fehérjék által generált retrográd áramlás, melyek eredőjeként a sejt nem 

képez protrúziókat. Az adhéziók kialakulásával ez az egyensúly megszűnik, mivel az aktin 

filamentumok és az ECM között fizikai kapcsolat jön létre.  

 

7. ábra A „molekuláris kuplung” működése [51]. Az aktin ‒ integrin kapcsolat a kuplung működéséhez 

hasonlítható. (A) Ha az aktin nem kapcsolódik az integrinekhez, a kuplung ki van nyomva, azaz nincs erőátvitel 

az aktin polimerizációs motor és az ECM között. Ebben az esetben az aktin retrográd áramlása (R) kompenzálja 

az aktin polimerizációt (P). (B) Ha az aktin ‒ integrin kölcsönhatás kialakul (a kuplung felengedése), az aktin 

retrográd áramlás a lamellumban lecsökken, így az aktin polimerizácó protrúziók kialakulását eredményezi.  

Így az NMII által generált erőt, mely eredetileg az aktin retrográd áramlását hajtotta, az 

adhéziók az ECM-re vezetik el. Mindezek alapján, ha megszűnik az aktin ‒ integrin ‒ ECM 

kapcsolat, az aktin retrográd áramlása újból megnő, azaz a protrúziós aktivitás csökken. Ezzel 
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szemben a retrográd áramlás csökkentése (pl. NMII gátláson keresztül) együtt jár a protrúziók 

növekedésével [51]. Mindeközben a követő élen az adhézióknak természetesen meg kell 

szűnniük, és a sejt hátulját ugyancsak NMII-vezérelt módon előre kell mozdítani. Utóbbi 

folyamatot, valamint a sejtmag, a Golgi és a centroszóma mozgatását a sejt hátulján 

lokalizálódó NMIIB vezérelheti [43]. 

Az eltérő NMII funkciók biokémiai háttere 

 Az egyes izoformák közti legnagyobb különbségek a miozin rúd C-terminális 

régiójában, azon belül is leginkább a nem-helikális (szerkezet nélküli) farok doménben 

találhatók. Ez a régió nem csak szekvenciájában, de hosszában is igen sokféle, és több 

szempontból is izgalmas része az NMII fehérjéknek. A coiled-coil és a nem-helikális domén 

határán található az a nettó pozitív töltésű, 29 aminosav hosszú szakasz, melyet elsőként a 

vázizom miozinok esetében azonosítottak az ionerő-függő filamentum képzésében 

esszenciális régióként [52, 53]. Ezt Assembly Competence Domain, azaz ACD névvel illették. 

Később NMIIB-vel és Drosophila NMII-vel végzett kísérletekben kimutatták, hogy a 

vázizmok mellett a nem-izom miozinokban is kulcsfontosságú a klasszikus ACD. Emellett 

rávilágítottak egy N-terminális irányban elhelyezkedő, negatív töltésű szakaszra is [54, 55]. 

Utóbbinak abban tulajdonítanak nagy szerepet, hogy az ACD által potenciálisan kialakítható 

elektrosztatikus interakciók számát csökkenti, és így a miozin rudak szabályos 

filamentumokat hozhatnak létre (8A. ábra). Ezen szerkezeti modellek által a parallel 

protomerek közt jósolt eltolódások, valamint az antiparallel protomerek közt jósolt 

átlapolódások hossza megegyezik a kísérletesen megfigyelt értékekkel [56]. A C-terminális 

coiled-coil a nem-helikális farokkal kiegészülve meghatározza az egyes NMII izoformák 

filamentumainak morfológiáját és stabilitását, a filamentumok in vivo lokalizációját, 

dinamikáját, életidejét [46, 57-59]. Ennek megfelelően számos NMII szabályozási mód is 

ehhez a régióhoz köthető, mint például Ser/Thr foszforiláció és S100A4 kötődés, amelyek 

mind gátolják az NMII filamentum kialakulását (8B. ábra) [43]. 

 Az egyes NMII izoformák funkcióbeli különbségének megértése szempontjából fontos 

még megemlíteni a motor domének közti eltéréseket is. Bár az NMII fej domének nagyfokú 

szekvencia hasonlóságot mutatnak, fontos kinetikai paraméterekben különböznek. Egyfelől 

jelentős különbség mutatkozik az NMIIA és NMIIB között abban, hogy a teljes enzimatikus 

ciklus hányadrészét töltik aktin-kötött állapotban, azaz mekkora a terhelési arány. Míg az 

NMIIA esetén a terhelési arány alacsony, kb. 5%, addig az NMIIB esetében ez az érték 20-

40% [60, 61]. A terhelés hatására a mozgással ellentétes irányban fellépő erő lassítja az ADP 
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disszociációját az aktin-kötött NMII-ről. Ez a hatás jóval nagyobb az NMIIB-n, mint az 

NMIIA-n [62]. A fenti két megfigyelés alapján elmondható, hogy az NMIIB különösen azon 

funkciókra specializálódott, melyeknél nem a gyorsaság, hanem az "állóképesség" számít. 

Ezekben a funkciókban az NMIIB az NMIIA-hoz képest kevesebb energiával, ám annál 

hosszabb ideig képes kell, hogy legyen arra, hogy erőt generáljon az aktin filamentumokon 

(lásd pl. citokinézis). 

  

8. ábra Az NMII fehérjék filamentum képzése és annak szabályozása. (A) Az NMIIB1729-1932 coiled-coil 
modellje feltűntetvén a klasszikus ACD-t, a „minimális” S100A4 kötőhelyet, és a filamentum képződésben 
fontos ionos interakciókat [54, 63]. (B) Az NMII nehézlánc C-terminusán található bizonyos Ser/Thr 
aminosavak foszforilációja befolyásolja az NMII filamentum stabilitását [43]. 
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Az NMII ‒ S100A4 kölcsönhatás szerkezet-funkció vizsgálata 

Irodalmi áttekintés  

 Nem sokkal azután, hogy az S100A4-et karakterizálták, Kriajevska és mtsai. 1994-ben 

feltárták az S100A4 (mts1) és az NMII Ca2+- függő kölcsönhatását [64]. 1997-ben Ford és 

mtsai. kimutatták, hogy az S100A4 kötődése a C-terminális coiled-coil régióhoz az NMIIA 

filamentum disszociációját idézi elő. Együttülepedésen alapuló (koszedimentációs) 

kísérletekkel a kölcsönhatás disszociációs állandóját 12,6 µM-osnak, míg a sztöchiometriát 3 

S100A4 / 1 miozin nehézlánc aránynak határozták meg [25]. Kriajevska és mtsai. egy évvel 

később limitált proteolízis és western blot kombinálásával (blot overlay módszer) az NMIIA 

nehézláncon belül egy 29 aminosavas szakaszra, az Asp1908-Arg1936 régióra szűkítették az 

S100A4 kötőhelyet. Kimutatták, hogy az S100A4 kötődése gátolja a Ser1916 foszforilációját 

[65]. 2003-ban Li és mtsai. glutation-S-transzferáz (GST) fúziós NMIIA peptidekkel végzett 

pull-down kísérletek alapján a kötőrégiót tovább szűkítették egy 16 aminosavas szakaszra, az 

Asp1908-Arg1923 régióra. A pull-down alapján a peptid affinitása 6,57 µM-nak adódott. A 

kölcsönhatás sztöchiometriáját 1 S100A4 dimer / 1 NMII rúdnak állapították meg. Emellett 

kimutatták, hogy az S100A4 szelektíven az NMIIA-val hat kölcsön, az NMIIB filamentumok 

disszociációját nem idézi elő [26]. 2005-ben ugyanez a csoport az NMIIA nehézlánc 

foszforiláció és az S100A4 kötődés viszonyát is feltárta. Míg az S100A4 kötőhelyen található 

Ser1916 foszforilációja nem gátolta az S100A4 ‒ NMIIA filamentum kölcsönhatást, addig 

érdekes módon a kötőhelyen kívül található Ser1946 foszforilációja befolyásolta az S100A4 

kötődést [66]. Utóbbira a mai napig nincs kísérleteken alapuló magyarázat, csupán 

hipotézisek léteznek. Ezek szerint (1) a nem-helikális farok visszahajlik a coiled-coilra, és 

"leárnyékolja" az S100A4 kötőhelyet, vagy (2) esetleg a filamentumban lévő intermolekuláris 

kölcsönhatások révén csökkenhet az S100A4 affinitása. 

 Doktori munkám megkezdése előtt nem sokkal látott napvilágot az első olyan 

publikáció, melyben valóban kvantitatív módszerekkel vizsgálták az S100A4 ‒ NMIIA 

kölcsönhatást, és amelyben monomer miozin fragmentumokkal dolgoztak (szemben az addig 

használt coiled-coil és GST-fúziós dimer miozinokkal). Malashkevich és mtsai. terjedelmes 

munkában izotermális titráló kalorimetria (ITC) és fluoreszcencia polarizáció (FP) 

módszerével vizsgálták különböző NMIIA fragmentumok kötődését, továbbá NMR 

spektroszkópiával követték az S100A4 szerkezetében NMIIA kötődésre bekövetkező 

változásokat [63]. Arra jutottak, hogy az oldatban lévő monomer illetve dimer miozin darabok 

hasonló affinitással kötődnek az S100A4-hez (Kd = 0,34-1,7 µM), a kölcsönhatás 
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sztöchiometriája pedig az ITC mérésük ábramagyarázata alapján 1 NMIIA peptid / 1 S100A4 

alegység volt (9A. ábra). 

 
9. ábra Malashkevich és mtsai. főbb eredményei [63]. (A) Az ITC mérés szerint az S100A4 – NMIIA1893-1923 

interakció sztöchiometriája 0.7 mol peptid / 1 mol S100A4, a szerzők mégis 1:1 arányt tűntetnek fel. (B) A 

szerzők sárgával jelölték az S100A4-en az NMR mérések alapján az S100A4 NMIIA1908-1923 peptiddel 

kölcsönható felszínét. (C) A Ca2+- kötött (fekete) és az NMIIA1908-1923 peptiddel komplexben lévő S100A4 

(piros) HSQC NMR spektruma. A 16 aminosavas NMIIA peptid hatására viszonylag kismértékű kémiai 

eltolódások mérhetők. 
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 Az NMIIA1908-1923 titrálás hatására az S100A4 NMR spektrumában viszonylag 

kismértékű kémiai eltolódások voltak tapasztalhatók, melyek zöme az S100A4 kanonikus 

kötőzsebeire lokalizálódott (9B-C. ábra). 

 Bár a C-terminális lizinek szerepe a plazminogén aktiváció serkentésében mind 

S100A4 mind S100A10 esetében bizonyítást nyert [33], az S100A4 rendezetlen C-

terminálisának az NMIIA kötésben betöltött funkcióját illetően csupán egyetlen kutatócsoport 

közölt információkat. Barraclough csoportjának kísérleteiben a C-terminális aminosavak 

deléciója nagyfokú affinitáscsökkenést eredményezett az NMIIA1812-1960 fragmentumával 

szemben, a C-terminális lizinek alaninra cserélése pedig mérsékelte a sejtmigrációt és a 

metasztázisok kialakulását [67, 68]. Amíg 2005-ben publikált optikai bioszenzoros méréseik 

szerint a vadtípusú S100A4 0,6 µM-os affinitással köti az említett NMIIIA fragmentumot, 

2008-as cikkükben az affinitás értéke már 0,091 µM volt. 

Az irodalmi adatok kritikai elemzése a célkitűzések megalapozásához 

 A kezdeti kutatásokban előszeretettel alkalmazták a koszedimentációs tesztet a 

kölcsönhatás jellemzésére. A teszt alapja az, hogy alacsony ionerőn (20 mM NaCl) az 

S100A4 úgy kötődik NMIIA filamentumhoz, hogy eközben nem okozza annak 

disszociációját [25, 26]. A miozin filamentumot centrifugálással ülepítik, és poliakrilamid 

gélelektroforézis (PAGE) segítségével analizálják. Minden egyes S100A4 koncentráción 

denzitometriával határozzák meg a miozinnal együtt ülepedő S100A4 mennyiséget. Csakhogy 

az S100A4 természetesen fiziológiás ionerőn működik, ahol éppenséggel elősegíti a 

filamentumok disszociációját és ezáltal oldatban tartja az NMIIA fehérjét. Emiatt az a 

véleményem, hogy a koszedimentációs módszer ebben a konkrét esetben félrevezető 

információkat szolgáltat. Érdemes megjegyezni, hogy a két idevonatkozó munka 

ellentmondásos affinitás és sztöchiometria adatokkal szolgált (1. táblázat). Bár Li és mtsai. 

fiziológiás körülmények között is vizsgálták az S100A4 NMIIA filamentumokra gyakorolt 

hatását, ráadásul két eltérő módszerrel is, ezekből a tesztekből egyetlen kölcsönhatási 

paramétert sem határoztak meg [26]. Kriajevska és mtsai. munkáiban az ún. blot overlay 

módszert használták [64, 65]. Ennek során a miozin fragmentumokat az S100A4-gyel való 

inkubáció előtt SDS-PAGE segítségével választották el, majd blottolták. Ennek hatására a 

fehérje szerkezete meghatározhatatlan módon változhat. A módszer másik nagy hátránya, 

hogy csak igen/nem eredményt ad, számszerű adat kinyerésére nem alkalmas. 

 Barraclough csoportja affinitás meghatározás céljából az SPR-hez hasonló elven 

működő optikai bioszenzoros méréseket használt. Ez kölcsönhatások kinetikai jellemzésére 



 
 

22 
 

ugyan alkalmas, ám az egyik fehérjét szilárd fázisra kell rögzíteni. Ez az esetek egy részében 

problémákhoz vezethet. Az egyik gond az, ha a fehérje oldatbeli konformációja megváltozik 

az aminoszilán felszínre történő kikötés hatására. Az NMIIA coiled-coil speciális esetét 

tekintve az is felmerül, hogy vajon a felszínen egyáltalán megmarad-e a dimer szerkezet. Nem 

tudni, hogy a módszer jellegéből fakadó, vagy esetleg kivitelezési hiba áll-e annak hátterében, 

hogy egyazon kutatócsoport egyazon kölcsönhatásra két, egymáshoz képest hétszeres 

különbséget mutató affinitásértéket közölt (1. táblázat) [67, 68]. 

 Malashkevich és mtsai. kvantitatív módszerekkel vizsgálták, hogy az S100A4 milyen 

erősen köt különböző hosszúságú NMIIA fragmentumokat, mik a kölcsönhatás 

termodinamikai paraméterei, és mi a sztöchiometria [63]. Az általuk közölt, S100A4 − 

NMIIA kölcsönhatásokat összefoglaló táblázat tükrében meglepő, hogy az általuk minimális 

S100A4 kötőhelynek deklarált 16 aminosavas peptidet csupán FP módszerrel vizsgálták, ITC-

vel nem. A közvetlen (nem kompetíciós) FP mérés hátránya, hogy a peptidre konjugált 

fluoreszcens jelölő módosíthatja a peptid affinitását. Ezt más eljáráson alapuló méréssel 

lehetett volna ellenőrizni (pl. jelölt és jelöletlen peptiddel végzett összehasonlító ITC 

méréssel). Figyelemreméltó, hogy a hosszabb, 30 aminosavas peptiddel végeztek ITC mérést, 

de ennél a jelek szerint hibásan értékelték ki az eredményt. Miközben a közölt ábrán jól 

látszik, hogy 0,7 mólaránynál található a mérési görbe inflexiós pontja (9A. ábra), a kutatók 

állítása szerint a sztöchiometria 1:1. A diszkrepanciát, ami eredhetne akár koncentrációmérési 

hibából is, egyáltalán nem magyarázzák. Az NMR-es vizsgálatok átláthatóságát nagyban 

nehezíti, hogy nem mutatják be az NMIIA peptid hozzáadására az S100A4-ben kialakuló 

kémiai eltolódásokat, pedig a cikkben található két másik kísérlet esetében ezt megteszik. A 

szövegben megemlítenek néhány aminosav pozíciót, melyek esetében jelentős változásokról 

beszélnek. Az ide vonatkozó szerkezeti ábrán viszont ezekhez képest jóval több pozíciót 

jelölnek meg kölcsönhatási területként (9B. ábra). Véleményem szerint mind az ITC, mind az 

NMR méréseket túlértelmezik: az állítás, miszerint 1-1 miozin peptid köt mindkét, a Ca2+-

kötés hatására megjelenő hidrofób zsebbe, inkább az irodalomból ismert szerkezeti 

információk S100A4 ‒ NMIIA interakcióra történő ráerőltetése, semmint saját adatokra 

támaszkodó következtetés. 

 Talán éppen az irodalomban fellelhető nagyfokú ellentmondások okán munkám 

megkezdésekor nem létezett olyan szerkezeti modell, amely logikusan alátámasztotta volna az 

S100A4 funkcióját. Ezért fontosnak ítéltem meg, hogy az eddig bemutatott eredményeket 

valamilyen módon szintetizáljam, és azok alapján lehetséges forgatókönyveket vázoljak fel az 

S100A4 működési mechanizmusát illetően. Ehhez először is érdemes felidézni az S100 
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komplexek eddig feltárt 3D szerkezeteit, melyek arról árulkodnak, hogy az S100 dimerek 

alegységenként kötnek egy-egy fehérjeláncot (2B. ábra). 

 Ebből a modellből kiindulva arra számíthatnánk, hogy az aviditás effektusa miatt az 

S100A4 erősebben köti a dimerként prezentált NMIIA fragmentumokat, mint a monomereket. 

Ám a 2008-ig közölt eredményeket tekintve elmondható volt, hogy a dimerizáció nem növeli 

az NMIIA S100A4 iránti affinitását: a coiled-coil és GST-fúziós (a GST maga is dimer) 

fragmentumok affinitása gyakorlatilag megegyezik a monomer peptidek affinitásával (1. 

táblázat). Ezek az eredmények önmagukban azonban még nem mondanak ellent az 1:1 

modellnek. Előfordulhat, hogy a kötési mód ugyan hasonló az S100 családban látottakéhoz, 

de a kölcsönhatás során az aviditás affinitást növelő jelenségét ellensúlyozza, hogy a coiled-

coil széttekeréséhez szükséges energia csökkenti az affinitást. 

1. táblázat Az S100A4 ‒ NMIIA interakció 2008-ig publikált paraméterei. 

NMIIA 
fragmentum 

Multimerizáció 
foka Kd (µM) 

Sztöchiometria 
(mol S100A4 / 
mol NMIIA) 

Módszer Publikáció 

1338-1960 filamentum 12,6 3 Koszedimentáció [25] 
1908-1936 dimer (?) ‒ ‒ Blot overlay [65] 
1338-1960 filamentum 2,7 0,3 Koszedimentáció 

[26] 
1338-1961 filamentum ‒ 1 és 0,5 

Filamentum disszociációs 
assay (denzitometria és 
turbidometria alapján) 

GST-1899-1960 dimer 3,6 ‒ GST pull-down 
GST-1908-1923 dimer 6,6 ‒ GST pull-down 

1812-1960 dimer (?) 0,6 ‒ IAsys optikai bioszenzor [67] 
1812-1960 dimer (?) 0,091 ‒ IAsys optikai bioszenzor [68] 
1851-1960 dimer 0,5 ‒ Kompetitív FP  

 
[63] 

 

1893-1923 monomer 1,1 ‒ Kompetitív FP 
1893-1924 monomer 0,34 1 ITC 
1908-1923 monomer 1,7 ‒ FP 

 Egy merészebb magyarázat, hogy azért nem tapasztalható aviditás effektus, mert 

valójában nincs is aviditás, azaz az S100A4 dimer csupán egyetlen miozin lánccal hat kölcsön 

(10. ábra). Ebben az esetben viszont egyértelműen azt várhatnánk, hogy a coiled-coil 

széttekerésénél fellépő energiaveszteség miatt a dimer fragmentumok affinitása kisebb, mint a 

monomereké. 

 A hagyományos 1:1 (illetve 2:2) sztöchiometriájú kötődésnek elvileg lehetne olyan 

esete is, amikor az S100A4 dimer két kötőhelye két különböző coiled-coil egy-egy láncát 

kötné. Ugyanakkor véleményem szerint ennek megvalósulása valószínűtlen. Az egy coiled-

coil két láncához való kötésnek ugyanis ennél jóval kedvezőbbnek kellene lennie, hiszen 
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ekkor az egyik lánc kötése után a másik lánc lokális koncentrációja hatalmas. Ráadásul ebben 

az esetben sem lehetne elkerülni a coiled-coil szerkezet széttekerésének szükségességét. Ezen 

felül az S100A4 NMIIA filamentumokra gyakorolt hatása is ellentmond ennek a 

kölcsönhatási módnak, hiszen amennyiben az S100A4 dimer összefogna két coiled-coilt, úgy 

elméletileg végtelen kiterjedésű fehérje komplex jönne létre. Ez azonban súlyosan ellentmond 

azon kísérletes eredményeknek, amelyek szerint az NMIIA filamentum oldat turbiditása 

S100A4-gyel való titrálás hatására éppenséggel csökken [26]. 

 

10. ábra A dimer S100A4 és a dimer NMIIA kölcsönhatásának két lehetséges módja. (A) Egy S100A4 

dimer egy miozin rúdhoz kötődik az ismert 3D S100 − célfehérje komplex szerkezeteknek megfelelő módon. (B) 

Egy S100A4 dimer csak egyetlen miozin lánchoz kötődik. Az NMIIA az ismert S100 partnerek zöméhez 

hasonlóan amfipatikus α-hélixet képez (ami jelen esetben egy coiled-coil dimer). Az S100A4 valószínűleg a 

hidrofób varratot létrehozó hélix - oldalhoz kötődik, amivel az S100A4 kötőhely (piros) területén coiled-coil 

széttekerést idéz elő.  

 Az eddigi eredmények néhány dologban közösek. Az egyik, hogy az S100A4 kötőhely 

átfed az NMIIA C-terminális coiled-coil régiójával. A másik, hogy az amfipatikus α-hélixek 

az összes ismert szerkezetben a hidrofób oldalukkal néznek az S100 partner kötőzsebe felé. 

Mindezek alapján nagyon valószínű, hogy az S100A4 is ugyanilyen módon hat kölcsön az 

NMIIA hidrofób varratot képező aminosavaival. Ezért bármelyik fent említett kötési 

topológia esetére igaz, hogy az S100A4 kötődése mindenképp a coiled-coil lokális 

letekeredéséhez vezet. Doktori munkám kezdetekor az S100 fehérjék irodalmát alapul véve 

természetesen a dimer S100A4 : dimer NMIIA sztöchiometria volt a kiindulási pont, azt 

tekintettük null-hipotézisnek. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 A fentiek alapján munkám megkezdésekor az alapvető célom az volt, hogy a 

szerkezeti biokémia módszereivel felderítsem az NMIIA filamentumok S100A4-függő 

disszociációjának mechanizmusát. Ehhez a következő részfeladatokat kellett elvégeznem 

(feltűntetvén a vizsgálati módszert): 

1. az NMIIA S100A4 kötőhelyének pontos meghatározása (ITC), 

2. az interakció jellemzése: affinitás, kinetika, sztöchiometria (ITC, SPR), 

3. az első S100A4 – célfehérje komplex 3D szerkezetének meghatározása röntgen 

krisztallográfiával, 

4. dimer NMIIA S100A4-gyel való kölcsönhatásának jellemzése: affinitás, kinetika, 

másodlagos szerkezetbeli változások (ITC, stopped-flow fluoreszcens spektroszkópia, 

cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia), 

5. az S100A4 NMII filamentumokra gyakorolt hatásának jellemzése (turbidometria), 

6. a rendezetlen S100A4 C-terminus NMIIA kötésben betöltött szerepének újraértékelése 

(ITC, FP, turbidometria). 

 Másfelől választ kerestem arra a kérdésre, hogy milyen szerkezeti okai vannak az 

S100A4 – NMII kölcsönhatás izoforma specifitásának, azaz a nagyfokú homológiát mutató 

NMII izoformák szekvenciájában melyek azok a pozíciók, melyek felelősek az NMIIB 

izoforma gyengébb kötődéséért. Ennek érdekében a következő kísérleteket céloztam 

elvégezni: 

1. NMII kimérák létrehozásával, valamint paralóg szkenneléssel kombinált fág 

bemutatás segítségével rámutatni azon pozíció(k)ra az NMII S100A4 kötőhelyben, 

amelyek meghatározzák az izoforma specifitást, 

2. a fág bemutatás eredményeit monomer és dimer NMII fragmentumokon tesztelni 

(SPR, stopped-flow fluoreszcens spektroszkópia, turbidometria). 
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EREDMÉNYEK  

Az S100A4 működésének molekuláris mechanizmusa  

Az NMIIA S100A4 kötőhelyének térképezése és a kölcsönhatás jellemzése 

 Az S100A4 – NMIIA interakció vizsgálatához számos S100A4 variánst és NMII 

fragmentumot állítottam elő. Az NMII konstrukciók szerkezetét és adott esetben a 

szekvenciáját a 11. ábrával illusztráltam. 

 

11. ábra A munkám során felhasznált NMII fragmentumok. Az MF1 (NMIIA Ser1712-Glu1960) és MF2 

(NMIIA Gln1795-Lys1937) fragmentumok stabil coiled-coilt képeznek, az MF1 rendezett filamentumokat alakít 

ki [54]. A jellemzően negatív (Glu1722-Asn1756) és a jellemzően pozitív (Ala1868-Lys1895) régiót (utóbbi a 

klasszikus ACD), melyek nélkülözhetetlenek a filamentumok kialakításában, piros és kék szín jelzi [21]. Az 

MPT (NMIIA Arg1894-Lys1937) szekvenciáján belül a coiled-coil szerkezetben szereplő csoportokat aláhúzás, 

és ezen belül a coiled-coilt stabilizáló hidrofób varratot képző a és d pozíciókat narancs színnel jelöltem. Az 

NMII S100A4 kötőhelyen belül feltüntettem az NMIIB (Arg1901-Arg1944) és NMIIC (Arg1918-Phe1961) 

izoformák megfelelő fragmentumaiban lévő eltéréseket (lásd MPTb illetve MPTc). A zölddel jelölt N-terminális 

tirozinok a koncentrációmérést segítették, nem részei az NMII fehérjéknek. 

 Munkám első lépéseként először a teljes S100A4 kötőhelyet bizonyosan tartalmazó 

NMIIA1795-1937 (MF2) miozin fragmentummal próbáltam meghatározni az NMIIA ‒ S100A4 

kölcsönhatás affinitását. Ez a hosszúságú NMII fragmentum coiled-coilt alakít ki, valamint 

fiziológiás ionerőn (150 mM NaCl) ún. parakristályokat (filamentumhoz hasonló, ám nem 

szabályos aggregátum) képez. Emiatt az izotermális titráló kalorimetriás (ITC) méréseim 

során magas hőmérsékleten és 500 mM ionerőn dolgoztam, így elkerültem az NMIIA 
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dimerizációját és aggregációját. Az S100A4-et MF2-vel titrálva az irodalmi adatokhoz képest 

jóval erősebb interakciót tapasztaltam, mely elérte a módszer méréshatárát (Kd ≤ 6 nM). 

Másfelől a mérés során a sztöchiometria 0,5-nek adódott, mely azt jelenti, hogy egy S100A4 

dimer csak egyetlen miozin láncot köt meg. Ezek után megpróbáltam reprodukálni a 

Malashkevich és mtsai. által közölt „minimális” S100A4 kötőhellyel (NMIIA1908-1923, MP0) 

mérteket (Kd = 1,7 µM), ám méréseim szerint az MP0 csupán 27,5 µM-os affinitással kötődött 

az S100A4-hez (12A-B. ábra). 

 
12. ábra Az NMIIA S100A4 kötőhelyének térképezése. (A) 10 µM S100A4-et titráltam 500 mM NaCl mellett 

a coiled-coil MF2-vel (100 µM) 47°C-on. (B) 100 µM S100A4-et titráltam 1,5 mM MP0 peptiddel. A 

„minimális kötőhely" affinitása ránézésre is jóval alulmúlja a hosszú NMII fragmentumét. 500 µM C-terminális 

irányba kiterjesztett MPC-vel (C), N-terminális irányba meghosszabbított MPN-nel (D) és a mindkét irányba 

kiterjesztett teljes S100A4 kötőrégiót magában foglaló MPT-vel (E) titráltam 75 µM S100A4-et fiziológiás 

ionerőn, 25°C-on. A mérésekből kiderül, hogy egy NMII lánc egy S100A4 dimerrel hat kölcsön legalább nM-os 

affinitással. 
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 Ennek folyományaként előállítottam a Kriajevska és mtsai. által S100A4 kötőhelyként 

leközölt, C-terminális irányba kiterjesztett NMIIA1908-1937 miozin peptidet (MPC), melynek 

affinitását ugyancsak ITC-vel 1,7 µM-nak határoztam meg. A sztöchiometria az MF2-höz 

hasonlóan itt is 1 miozin lánc / 1 S100A4 dimer volt. Ez az affinitás még mindig három 

nagyságrenddel elmaradt az MF2-nél mérttől, így a peptidet N-terminális irányban is 

meghosszabbítottam. Az így kapott MPN affinitása az MF2-höz hasonlóan elérte a módszer 

méréshatárát, azaz nanomólos affinitásról beszélhetünk. A mind N-, mind C-terminális 

irányban kiterjesztett teljes S100A4 kötőhely (MPT) affinitása természetesen ITC-vel már 

nem volt megkülönböztethető az MPN affinitásától, ám az interakció entalpiaváltozása 

körülbelül a 60%-a volt az MPN esetében mértnek, tehát (legalábbis részben) más 

mechanizmus szerint kötődnek az S100A4-hez (12C-E. ábra). Az ITC mérések illesztett 

paramétereit az F1. táblázatban foglaltam össze. 

 Méréseimmel tehát bizonyítottam, hogy az S100A4-kötőhely az eddig leírtakhoz 

képest lényegesen hosszabb, érinti az NMII coiled-coil és rendezetlen régióját, illetve az S100 

családban addig közöltekhez képest példátlan affinitást és sztöchiometriát mutat.  

Az NMIIA peptidek másodlagos szerkezetének vizsgálata 

 A cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia módszere kiválóan alkalmas fehérjék 

másodlagos szerkezetének rutinszerű vizsgálatára. Ezért választottam ezt a módszert arra, 

hogy oldatban jellemezzem a peptidek S100A4-kötés hatására bekövetkező szerkezeti 

változásait. Elsőként a szabad peptidek CD 

spektrumát vettem fel, ami minden esetben a 

másodlagos szerkezeti elemek hiányát mutatta. A 

peptidek vizes oldatban tehát rendezetlenek. Ezek 

után megmértem a peptidek S100A4-gyel 

alkotott komplexének spektrumát (10% S100A4 

felesleg mellett), amelyből ha levontam a szabad 

S100A4 CD spektrumát megkaptam a peptidek 

komplexben felvett szerkezetére jellemző 

görbéket (13. ábra). Ehhez feltételeztem, hogy az 

S100A4 szerkezetében nem következik be 

jelentős változás az interakció hatására. A Rohl és 

Baldwin által közölt empirikus képlettel [69] 

végzett számolás szerint az S100A4-gyel alkotott komplexeikben az MPN, MPC és MPT 

13. ábra Az NMIIA peptidek másodlagos 
szerkezete. A szabad NMIIA peptidek 
rendezetlen szerkezetűek (üres szimbólumok), ám 
S100A4 kötődés hatására eltérő mértékű 
helikalizálódáson mennek át (teli szimbólumok). 
Az MPC spektrumait négyzet, az MPN-ét kör, az 
MPT-ét pedig háromszög szimbólumokkal 
ábrázoltam. 
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peptidek α-hélix tartalma rendre 65% (19 aminosav), 46% (14 aminosav), és 42% (19 

aminosav). Ez arra utal, hogy az MPT középső, MP0-nak megfelelő régiója α-helikális 

szerkezetű, az N-terminális régiója részben helikális, míg a C-terminusa rendezetlen marad 

komplexben. Utóbbi összeegyeztethető azzal, hogy ez a régió a miozin rúdban is rendezetlen, 

és a benne található két hélix-törő prolin mindenképp gátolja α-hélix kialakulását. 

Az S100A4 ‒ NMIIA komplex kristályszerkezete 

 Mivel az eddig bemutatott eredmények egy merőben új interakciós módot sugalltak, 

mindenképp szükség volt atomi felbontású szerkezetre, mely feltevésünket kristálytisztán 

igazolhatja, vagy cáfolhatja. A kezdeti próbálkozások, melyek az MPT vadtípusú S100A4-

gyel történő kristályosítására irányultak, sikertelennek bizonyultak, így létrehoztam számos 

S100A4 mutánst, melyekben az oldat felé néző ciszteineket oxidatív oligomerizációra 

hajlamos oldalláncuk miatt szerinre cseréltem. Erőfeszítéseimet siker koronázta, hiszen a 

cisztein-irtott Phe45Trp mutáns MPT-vel alkotott komplexe 1,94 Å-ig szóró kristályokat 

eredményezett. A röntgen diffrakciós adatokat göteborgi együttműködőink, Annette Duelli és 

Katona Gergely gyűjtötték, valamint a szerkezetmegoldás is az ő munkájukat dicséri. 

 
14. ábra Az S100A4 – NMIIA kristályszerkezete (PDB: 3ZWH). A 45 aminosavas NMIIA fragmentum 

(sárga) szimultán hat kölcsön az S100A4 "A" (zöld) és "B" alegységével (kék).  

 Az előzetes várakozásoknak megfelelően a komplexben a két S100A4 alegység 

látható, valamint a hosszú, 45 aminosavas NMIIA fragmentum, mely körülöleli az S100A4 

dimert (14. ábra). Míg az MPT N- és C-terminális harmada a „kanonikus” S100 

kötőzsebekkel hat kölcsön, addig a korábban „minimális” S100A4-kötő régiónak deklarált 

centrális, 16 aminosavas régió egy merőben „új” felszínhez kötődik. Mivel a miozin 

fragmentum N- és C-terminális régiói eltérő karakterűek, a velük kölcsönható megfelelő 
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S100A4 alegységek („A” és „B”) konformációja is eltérő módon adaptálódik a kölcsönhatás 

során. Ez a kötőpartner indukálta aszimmetria jól látszik, ha a két S100A4 alegység 3D 

szerkezetét egymásra illesztjük (15A. ábra). Legjelentősebb különbség a 3. hélix és a 2. hurok 

konformációjában van. Az „A” alegység 3. hélixe 1,5-2,5 Å-mel közelebb helyezkedik el a 4. 

hélixhez, mint a „B” alegységé. A 2. hurok konformációját tekintve hasonló különbség 

tapasztalható. Másfelől jelentős eltérés mutatkozik a komplex két felének mozgékonyságában 

is, melyet jól számszerűsíthetünk a B-faktorokkal. Míg az „A” alegység és vele kölcsönható 

MPT N-terminális fele átlagosan 19,2 és 19,7 Å2 B-faktor értékekkel jellemezhető, addig ezek 

az értékek a „B” alegység és C-terminális MPT esetében 27 és 25,3 Å2-nek adódnak (15B. 

ábra). Ezek a különbségek jól összeegyeztethetők az ITC méréseim eredményeivel, 

melyekből kiderült, hogy a „minimális” S100A4 kötőhely N-terminális irányba történő 

hosszabbítása jóval nagyobb affinitásnövekedést eredményezett, mint a C-terminális 

kiterjesztés. 

 
15. ábra Aszimmetria az S100A4 – NMIIA komplexben. (A) NMIIA kötés hatására az S100A4 két alegysége 

eltérő konformációt vesz fel. (B) A komplexben a poláros interakciókban gazdagabb „A” alegység kevésbé 

mozgékony, mint a „B”, azaz utóbbi magasabb B-faktor értékekkel jellemezhető. 

 Az egyedi kölcsönhatásokat tekintve is jól megkülönböztethető a komplex két fele. Az 

„A” alegység és az MPT megfelelő kötőfelszíne poláros interakciókban gazdag, oldallánc-

oldallánc és főlánc-oldallánc hidrogénkötések egyaránt jellemzőek. Az N-terminálison a 

Gln1897 alakít ki számos H-hidat az „A” alegység 2. hurkában található Lys48, Arg49 és 

Asp51 aminosavával (16A. ábra). Az MPT N-terminális, rövid amfipatikus α-hélixének 

Leu1900 és Ala1903 pozíciói az „A” alegység kanonikus hidrofób kötőzsebébe illeszkednek. 

A kötőzsebet a Trp45, Leu58, Leu82 és Met85 alakítják ki számukra. Az MPT középső 

régiója hosszú amfipatikus α-hélixként fekszik a dimer egy-egy 3. és egy-egy 4. hélixe által 

kialakított széles kötőárokba. A kölcsönhatás magját az NMII coiled-coil a és d pozícióiban 



 
 

31 
 

elhelyezkedő hidrofób aminosavak adják (Met1910, Val1914, Leu1917, Leu1921). Ezen régió 

N-terminálisán az Asp1908, Asn1911 és Ser1914 révén kiterjedt H-híd hálózatot alakít ki az 

„A” alegység Ser64 és Gln73 aminosavával (16A-B. ábra). Az MPT C-terminusa, mely az 

NMIIA nem-helikális farkát reprezentálja, szinte kizárólag hidrofób interakciókat alakít ki az 

S100A4 „B” alegységével. 

 

16. ábra Az S100A4 – NMIIA kristályszerkezete részleteiben. Az „A” alegység esetében a hidrofób 

kölcsönhatásokon felül számos H-kötés is segíti a peptid kötését (A), míg a „B” alegység esetében zömükben 

hidrofób interakciók figyelhetők meg (B). 

A 2. hurok, valamint a 3. és 4. hélix nyolc hidrofób oldallánca egy kiterjedt, folytonos 

hidrofób felszínt hoz létre, mellyel a rendezetlen MPT C-terminus öt hidrofób aminosava lép 

kölcsönhatásba. A 2. hurok flexibilitását és adaptációs képességét jól jellemzi, hogy míg az 

„A” alegységben számos H-kötés kialakításában vesz részt, addig a „B” alegység esetében a 

peptid gerinc mintegy gyűrűt képez a Phe1928 oldallánca körül (16B. ábra). Végezetül az 

Arg1933 az „A” (!) alegység Asp10 oldalláncával alakít ki ionos interakciót. A PIC web 

szerver [70] segítségével számszerűsítettem az S100A4 dimer egyes alegységeire a 

kölcsönhatás-típusokat, és az adatokat a 3. táblázatban foglaltam össze. 

3. táblázat. Az S100A4 – NMIIA közti interakció típusok számokban. 

Interakció típusa "A" alegység "B" alegység 
Hidrofób (< 4 Å) 7 10 
Poláros 41 8 

Főlán-főlánc H-kötés 3 3 
Főlánc-oldallánc H-kötés 9 1 

Oldallánc-oldallánc H-kötés 26 3 
Ionos (< 4 Å) 3 1 
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 Bár a kristályszerkezetben látottak jól magyarázzák az ITC mérésekben tapasztaltakat 

a sztöchiometriát illetően, valamint a peptid szerkezete is azt mutatja, amit a CD mérésekből 

becsülni lehetett, meglepő módon a kristályosított mutáns affinitása négy nagyságrenddel 

elmarad a vad típusétól. ITC méréseim alapján arra lehetett következtetni, hogy az eltérő 

affinitás oka nem a Phe45Trp mutáció, hanem valamelyik cisztein/szerin csere (F1. táblázat). 

Ezt támasztja alá a munkánk publikálása előtt pár hónappal megjelent közlemény is, amely a 

Cys81 kulcsszerepét tárja fel az S100A4 − NMIIA interakcióban [71]. A 

kristályszerkezetünket megvizsgálva látszik, hogy a Cys81 aminosavak az S100A4 MPT-vel 

történő interakciójának központi régiójában foglaln(án)ak helyet, ahol az MPT hosszú 

amfipatikus α-hélixének komplex felé néző hidrofób aminosavai alakítják ki az interakció 

magját (16B. ábra). A hidroxil csoport tiolhoz viszonyított van der Waals sugara kisebb, a 

cisztein a fehérjékben mutatott elhelyezkedését tekintve erős hidrofób jelleget mutat, és 

tisztán elkülönül a hidrofil szerin és treonin aminosavaktól [72]. Ennek megfelelően a 

kölcsönhatás során kialakuló hidrofób környezetben egyértelműen előnyt élvez a cisztein a 

szerinnel szemben. 

Az S100A4 kötődése befolyásolja az NMIIA coiled-coil stabilitását 

 Az S100A4 és a monomer NMIIA fragmentumok között kialakuló kölcsönhatások 

szerkezeti vizsgálatával párhuzamosan azt is felderítettem, hogy az S100A4 kötődése a 

coiled-coil NMIIA-hoz milyen hatással van a coiled-coil stabilitására. CD spektroszkópiával a 

coiled-coil hődenaturációja kiválóan mérhető, mivel a hőmérsékletemelés hatására 

bekövetkező coiled-coil ‒ random coil átalakulást az α-hélixre jellemző, 222 nm-en mért CD 

abszorbancia-minimum növekedése kíséri. Az MF2 felfűtése a várakozásoknak megfelelően 

azt mutatja, hogy a folyamat kooperatív, a hőmérséklet függvényében a hélixtartalom 

csökkenése szigmoid lefutású (17D. ábra). Ellenben ha az NMIIA fragmentumot S100A4-

gyel telítettem, a görbe szinte teljesen elveszítette szigmoid jellegét amellett, hogy a 

kiindulási állapot miozin fragmentumhoz rendelhető hélixtartalma (17B. ábra) is jelentősen 

csökkent. Az MF1-gyel való kísérlet során is hasonló jelenség volt tapasztalható, ám annak 

köszönhetően, hogy a majd száz aminosavval hosszabb MF1 stabilitása kb. 10°C-kal 

magasabb, a denaturáció során tapasztalt kooperativitás csökkenés jóval mérsékeltebb volt 

(17C. ábra). Fontos megjegyezni, hogy az S100A4 az alkalmazott hőmérséklet tartományban 

nem szenvedett jelentős szerzetbeli változást. A szabad és S100A4-kötött MF1 10°C-on mért 

spektrumaiból (17A. ábra) α-hélix tartalmat számolva elmondható, hogy az S100A4 kötődése 
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során az S100A4 kötőhelyen kívül hozzávetőlegesen 15 aminosavas szakaszon letekeredik a 

coiled-coil, ami az ACD részleges letekeredésére, destabilizálódására utal.  

 

17. ábra Az S100A4 kötődése befolyásolja az NMIIA coiled-coil stabilitását. 6 µM MF1 (A) és MF2 (B) 

szabad (üres szimbólum) és S100A4-kötött (15 µM S100A4; teli szimbólum) CD spektruma 10°C (kör) és 50°C 

(négyzet) hőmérsékleten. Az MF1 (C) és MF2 (D) hődenaturációja szabad és S100A4-kötött állapotban. Az 

ábrák tanulsága szerint az S100A4 kötődése csökkenti a stabil coiled-coil hélix tartalmát (alacsony 

hőmérsékleten felvett spektrumok), illetve csökkenti azok stabilitását. Utóbbi hatás legjobban a rövidebb MF2 

fragmentum esetében érhető tetten, ahol a kötődés hatására szinte teljesen megszűnik a miozin hődenaturációs 

görbéjének szigmoid jellege (F2. táblázat). A magas hőmérsékleten, az S100A4-gyel telített NMIIA 

fragmentumoknál megfigyelt magasabb hélixtartalom azzal magyarázható, hogy az S100A4 kötőhely részben 

helikális szerkezetű a komplexben. 

Az S100A4 hatása az NMIIA filamentumokra 

 Az irodalmi adatok nagymértékben eltértek abban a tekintetben, hogy mennyi S100A4 

szükséges az NMIIA filamentumok teljes disszociációjához (1. táblázat). Én ‒ az erre a célra 

leggyakrabban használt koszedimentációs teszt helyett ‒ azt vizsgáltam, hogy az S100A4 
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koncentrációjának függvényében hogyan változik az MF1 oldat fényszórása. (Az általam 

alkalmazott NMII koncentrációtartományban a fényszórás egyenesen arányos az NMII 

koncentrációval.)Minél több S100A4-et adtam a miozin filamentum oldatához, annál 

kevesebb miozin alkotott filamentumot, azaz annál kisebb fényszórás értéket mértem. A teszt 

tanulsága szerint 10 µM MF1-et (miozin lánc koncentráció) titrálva 10 µM S100A4 dimer 

kellett ahhoz, hogy a fényszórás értéke a minimumra essen vissza, azaz hogy a miozin 

parakristályok teljes mértékben disszociáljanak (18. ábra). Ez a sztöchiometria megfelel az 

ITC-vel mért aránynak, illetve az atomi felbontású 3D szerkezetben látottaknak. MPT 

hozzáadására a parakristályok újra kialakulnak, azaz az MPT hatékonyan gátolja az S100A4 

funkcióját.  

 

18. ábra Az S100A4 interakciója NMIIA filamentummal. Az 5 µM NMIIA rúd filamentumainak teljes 

disszociációjához 10 µM S100A4 dimer szükséges, azaz az interakció sztöchiometriája megegyezik a szolubilis 

monomer és dimer NMIIA fragmentumoknál tapasztaltakéval. Az MPT hatékonyan szűnteti meg az 5 µM dimer 

NMIIA fragmentum10 µM S100A4 dimerrel való kölcsönhatását, azaz gátolja az S100A4 funkcióját. 
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A rendezetlen S100A4 C-terminális régió szerepe 

Az S100A4Δ13 kölcsönhatása NMIIA-val 

 Az irodalomból ismert volt, hogy az S100A4 C-terminálisa szerepet játszik a fehérje 

oligomerizációjában [63], ezért előállítottam egy deléciós mutánst, melyben eltávolítottam a 

Ca2+-kötött S100A4 kristályszerkezetének (PDB: 2Q91) alapján rendezetlen, 13 aminosav 

hosszú C-terminális régiót a fehérjéről (S100A4Δ13). Ezzel el tudtam kerülni, hogy magas 

koncentráción, Ca2+ jelenlétében aggregálódjon a fehérje. Másfelől a fehérjekristályosítás 

érdekében is célszerűnek tartottam egy olyan mutáns előállítását, mely nem tartalmazza ezt a 

viszonylag hosszú, rendezetlen régiót, ami esetleg gátolná a kristályosodást. Többféle 

módszerrel igazoltam, hogy a mutáns S100A4 a vad típushoz képest nem tér el az NMIIA-val 

való kölcsönhatás tekintetében. 

 Fluoreszcencia polarizáció (FP) méréssel gyorsan és egyszerűen meg lehet határozni 

fehérje-fehérje interakciók affinitását akár 0,1 nM-os tartományban is. A méréseimhez az 

MPT egy olyan változatát használtam, ahol az N-terminális tirozint ciszteinre cseréltem. 

Ennek tiol csoportját jódacetamido-fluoreszceinnel konjugáltam. A mérés során minél 

nagyobb a komplexben lévő fluoreszcensen jelölt molekula egyensúlyi koncentrációja, annál 

nagyobb lesz a mért FP. Mivel a fluoreszcein alapú módszerek nagy érzékenységet 

biztosítanak, így a jelölt peptid koncentrációját le lehetett vinni a Kd közeli nM-os 

tartományba. Eredményeim szerint a vad típusú (Kd = 0,12 ± 0,06 nM) és a C-terminálisán 

trunkált S100A4 mutáns (Kd = 0,28 ± 0,11 nM) gyakorlatilag ugyanolyan erősen kötődik az 

MPT-hez. Teszteltem az S100A4Δ13 fehérje MF1 filamentumra gyakorolt hatását is, ám ebben 

a tekintetben sem tudtam különbséget tenni az S100A4 variánsok között (19. ábra). Tehát 

Ismail és mtsai. eredményeivel szemben nem tudtam jelentős különbséget kimutatni NMIIA-

kötés terén a vad típushoz képest, aminek oka az eltérő módszerek használata is lehet [68]. 

Az S100A4 variánsok szerkezete oldatban 

Az S100A4 rendezetlen farok régió szerepének vizsgálatára együttműködőink kisszögű 

röntgenszórásos kísérletekben (Small-angle X-ray scattering, SAXS) vizsgálták a vad típusú 

és a deléciós S100A4 szerkezetét apo, Ca2+-kötött és peptid-kötött állapotban. A módszer 

előnye, hogy a fehérjék konformációjáról (méret, alak) nanométeres nagyságrendben lehet 

információt gyűjteni oldat fázisban, valamint a méréshez néhány száz mikroliternyi 10-100 

µM töménységű minta is elegendő. Vad típusú S100A4 esetében komoly különbség adódott 

az apo- és Ca2+- kötött állapotok mért értékeiben, kiváló összhangban azzal, hogy a kalcium 
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ion konformáció változást okoz. Ugyanakkor az S100A4Δ13 mutáns esetében ez az eltérés nem 

volt tapasztalható (20. ábra). Ez felvetette annak a lehetőségét, hogy a deléciós mutáns esetleg 

Ca2+-mentes állapotban is aktív konformációban van, és ezért marad el a jelváltozás. Ennek 

vizsgálatára ITC méréseket végeztem, melyek fő kérdése az volt, hogy vajon a deléciós 

variáns kalciummentes körülmények között is kötőképes-e. 

 

19. ábra Az S100A4 random coil C-terminusa nem szükséges az NMIIA-val való interakciójához. 2,5 nM 

Fluo-MPT-t (felül) illetve 5 µM MF1 rúd filamentumot (alul) titráltam S100A4 variánsokkal. A mérések szerint 

sem a variánsok affinitásában, sem a funkciójuk ellátásában nincs jelentős különbség. 

 A mérések tanulsága szerint a deléció nem okoz konstitutívan nyitott (bekapcsolt) 

konformációt, mivel csakis Ca2+ jelenlétében kötődött az MPT a deléciós mutánshoz (21C-D. 

ábra). Mivel mindkét variáns elszenvedi a klasszikus Ca2+-függő konformáció változást, így a 

megfigyelt szerkezeti különbség valami máshoz volt köthető. Ezek alapján egyértelműnek 

tűnt, hogy a különbséget a vad típusú fehérjében meglévő mozgékony C-terminus okozza. 

Molekula dinamikai szimulációt végezvén (100 ns, 300K, 0,1 M NaCl) együttműködőink azt 

találták, hogy a rendezetlen farok pozitív töltésű C-terminusa kölcsönhatásba lép az „üres”, 
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negatív töltésű EF-kéz motívumokkal. Ha a szimuláció során a C-terminális Arg-Lys-Lys 

szekvenciát alaninokra cserélték, a C-terminus EF-kézhez történő asszociációja megszűnt. 

Ugyanezen szimulációkat Ca2+-kötött S100A4-gyel elvégezve arra jutottak, hogy ebben az 

esetben a C-terminális szabadon mozgott még 50 ns után is, míg érdekes módon az alanin 

mutáns esetében a terminális az S100A4 kötőzsebéhez asszociált.  

 

20. ábra Az S100A4 variánsok szórásgörbéi. Kisszögű röntgenszórásos kísérleteket végeztek együttműködőink 

az apo, Ca2+-kötött és MPT-vel komplexben lévő vad típusú és deléciós S100A4-gyel. Kísérleteik szerint az 

S100A4 olyan szerkezeti változáson megy keresztül Ca2+-kötés hatására a 0,15-0,25 Å-1 q régióban, mely az 

S100A4Δ13 esetében nem volt megfigyelhető. A peptid-kötött S100A4 variánsok szórásgörbéiben nem volt 

megfigyelhető jellegzetes különbség. 

 Ez utóbbi jelenség új megvilágításba helyezi Ismail és mtsai. eredményeit. Ők vad 

típusú és különböző C-terminális deléciós S100A4 variáns sejtmigrációra gyakorolt hatását 

vizsgálva azt találták, hogy a C-terminális lizinek alaninra történő cseréje okozta a 

legjelentősebb migráció gátlást. Ez az említett eredményeink alapján akár azzal is 

magyarázható, hogy a mutáns C-terminus az S100A4 hidrofób zsebébe kötve megakadályozta 

a fehérjepartnerekkel történő interakciót [68]. 

Az S100A4 variánsok kölcsönhatása kalcium ionnal 

 A fenti megfigyelések alapján, miszerint az S100A4 C-terminusa kölcsönhat az EF-

kéz motívumokkal, arra számítottunk, hogy az S100A4 variánsok Ca2+-kötésének 

termodinamikai jellemzésével kísérletesen is tetten érhető lesz ez az érdekes jelenség. Ezért 

újfent az ITC módszeréhez folyamodtam. 

 Méréseim szerint az S100A4Δ13 Ca2+-kötésének termodinamikai paraméterei 

szembetűnően eltérnek a vad típusétól (21A-B. ábra). A nagy affinitású EF-kéz Ca2+-kötése 

37°C-on a vad típusú S100A4-nél exoterm, míg az S100A4Δ13 mutánsnál endoterm folyamat. 

Előbbi esetében a kötődés entrópikusan jóval kedvezőbb, mint utóbbinál, ami magyarázható a 
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rendezetlen régió EF-kézről történő disszociációjával, azaz szabadságának növekedésével. 

Érdemes megjegyezni, hogy a vad típusú fehérje esetében eredményeim jól összecsengenek 

Malashkevich és mtsai. valamint Badyal és mtsai. által közölt értékekkel. A vad típusú és 

deléciós S100A4 variánsok kalcium ionnal kialakított kölcsönhatásának termodinamikai 

paramétereit az F3. táblázat tartalmazza. 

 

21. ábra Az S100A4Δ13 Ca2+- kötési mechanizmusa eltér a vad típusétól. 100 µM vad típusú (A) és deléciós 

(B) S100A4-et titráltam 3 mM CaCl2-ot tartalmazó pufferrel 37°C-on. (C) 75 µM S100A4Δ13 fehérjét titráltam 

500 µM MPT-vel 1 mM CaCl2 mellett 25°C-on. Az interakció termodinamikai paraméterei nem térnek el 

jelentősen a vad típusú S100A4 esetén mértektől (vö. 12E ábra). (D) 75 µM S100A4Δ13 fehérjét titráltam 500 µM 

MPT-vel 0,1 mM EGTA mellett. A mutáns S100A4 Ca2+ hiányában nem kötődik az NMII peptidhez, azaz a vad 

típusú S100A4-hez hasonlóan a mutáns is zárt (inaktív) konformációban van. 

 Összefoglalásképp tehát három fontos tényezőre hívtuk föl a figyelmet az S100A4 

szokatlanul hosszú rendezetlen C-terminális régiójával kapcsolatban. Először is sikerült 

többféle módszerrel is igazolnom, hogy az irodalmi adatokkal ellentétben az S100A4 – 

NMIIA kölcsönhatást a rendezetlen C-terminus rész teljes deléciója sem befolyásolja. 

Másodsorban bemutattuk, hogy a C-terminus Ca2+-mentes állapotban az EF-kézhez 

asszociálódik, és befolyásolja ezzel a Ca2+-kötés mechanizmusát. Végül az MD szimulációk 

rámutattak, hogy az abszolút C-terminális lizineknek nem feltétlenül csak a t-PA-függő 

plazminogén aktivációban lehet szerepük [33], de a C-terminális rendezetlen régió „öngátló” 

viselkedését is megakadályozhatják. 
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Az S100A4 NMII izoforma-specifitása 

Az S100A4 negatívan diszkriminálja az NMIIB izoformát 

 A különböző MPT izoformákkal végzett ITC méréseim rávilágítottak arra, hogy az 

NMIIC az NMIIA-hoz hasonlóan nagy affinitással kötődik az S100A4-hez (22. ábra). 

Felmerül a kérdés, hogy a nagyfokú szekvencia hasonlóságot mutató izoformák esetében mi 

okozza az NMIIB „hátrányos megkülönböztetését”. A három NMII izoforma szekvenciáját 

összehasonlítva a legnagyobb különbség természetesen a nem-helikális farok régióban 

található (11. ábra). Hipotézisünk szerint ennek a régiónak fontos szerepe lehet az S100A4 

NMII filamentumhoz való kötődésének kezdeti lépésében, mivel valószínűleg könnyebben 

hozzáférhető, mint a coiled-coilban stabilizált kötőrégió. Ezzel együtt az ITC mérések azt 

mutatják, hogy az S100A4 kötőhely affinitásának kialakításában mérsékelt szerepe lehet, 

mivel az MPN és MPC peptidek kötéserősségében három nagyságrendnyi különbség 

mutatkozik előbbi javára. Mindezek alapján inkább az S100A4 kötőhely helikális részére 

érdemes koncentrálni, ha az izoformák közti tetemes affinitásbeli különbségek okait kutatjuk. 

Kétféle megközelítést alkalmazva sikerült tisztáznom az NMII S100A4 kötőhely helikális 

illetve nem-helikális régiójának izoforma-szelektivitásban betöltött szerepét. 

 

22. ábra Az S100A4 − NMII interakció termodinamikai paramétereinek meghatározása. 75 µM S100A4-et 

titráltam 500 µM MPT-vel 25°C-on. Bár mindhárom izoforma interakciója igen hasonló hőváltozással jár, az 

NMIIA (A) és NMIIC (C) affinitása legalább két nagyságrenddel meghaladja az NMIIB (B) affinitását. 
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Kombinatorikus paralóg szkennelés fág bemutatás segítségével 

  Az izoformák helikális régiójában található különbségek interakcióhoz történő 

hozzájárulását fág bemutatás segítségével terveztem meghatározni. A módszer nagy előnye, 

hogy a vizsgálni kívánt 12 pozíció interakcióhoz való hozzájárulásáról egyetlen kísérletben 

lehet információt szerezni. Az NMIIA1894-1931 peptidet az M13 fág P8 fő burokfehérjéjével 

fúzióban jelenítettem meg. Az MPT-hez képest a megjelenített peptid C-terminusáról 

hiányzik az utolsó hat aminosav (RRMARK), ugyanis a doktorimban bemutatásra nem kerülő 

fág bemutatásos kísérletek rávilágítottak arra, hogy az MPT pozitív töltésű C-terminálisa 

rendkívüli módon csökkenti a peptid fágon történő megjelenítését. A fágmid konstrukció 

részletesen a "Módszerek" fejezetben kerül bemutatásra. A 23. ábrán bemutatott módon 

megjelenített peptid adott pozícióiban az egyes izoformákban ott előforduló összes aminosav-

féleséget megengedtem. A genetikai kód sajátosságai és a mutációs oligonukleotidok 

monomerenkénti szintézise miatt egyes pozíciókban egyéb, egyik izoformában sem szereplő 

aminosavak megjelenését is meg kellett engednem. 

 

23. ábra Az M13 fonalas fágon megjelenített NMII fragmentum. A legfelső sorban a konstrukció alapját 

képző NMIIA peptid, alatta az egyes pozíciókban potenciális megjelenő aminosavak (vö. 11. ábra). Pirossal 

jelöltem azokat a pozíciókat, ahol az erősen kötő NMIIA és NMIIC izoforma különbözik az NMIIB-től. 

Szürkével szerepelnek a genetikai kód miatt bekerülő, egyik izoformában sem előforduló aminosavak. 

  A könyvtár, amit létrehoztam 109 függetlenül létrejött klónt tartalmazott. Ez 

garantálta, hogy a randomizálási séma által diktált 29 × 43 = 215 ( 104,5) variáns mindegyikét 

sikerült megjeleníteni a fág felszínen. Mivel Rapali és mtsai. hasonló méretű, ugyancsak 

dimer DYNLL fehérjével nem tudott megfelelő immobilizációt elérni az erre a célra 

leggyakrabban használt Nunc MaxiSorp mikrotitráló lemezen, a GST-fúziós változattal 

viszont igen, ezért én is ezt az immobilizációs módot választottam [73]. Ennek megfelelően az 

NMIIA peptidet megjelenítő fágok szelekciója egyrészt a specifikus célfehérjét tartalmazó 

GST-S100A4 fúziós fehérjén történt. Másfelől a bemutatott peptidtől N-terminális irányban 

található FLAG-tag-re is végeztem szelekciót Anti-FLAG-tag ellenanyag (AFT) 

immobilizálásával. Ez a kontroll szelekció teszi lehetővé annak megállapítását, hogy pusztán 
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az NMII fragmentum fág felszínére történő kijutását tekintve az egyes randomizált pozíciókra 

milyen szelekciós nyomás hat. 

 A szelekció 2. köre után a GST-S100A4 esetében 300-szoros, míg az AFT esetében 

700-szoros dúsulást tapasztaltam, azaz ennyivel több volt a célfehérjéhez specifikusan kötődő 

fág a csupán BSA-val blokkolt felszínhez kötőkhöz képest. A 2. körben a kétféle célpontról 

eluált fág sokaság kötőképes klónjaiból 30-30 darabot szekvencia analízisnek vetettem alá 

(F4. táblázat). Az AFT-en kapott aminosav előfordulási arányokkal ezután korrigáltam a 

GST-S100A4-en kapott gyakoriságokat (F5. táblázat). Az egyes pozíciókban előforduló 

aminosavak relatív gyakoriságát, illetve az adott pozíció konzerváltságát a klónok aminosav 

szekvenciáiból készített logó ábrázolás segítségével mutatom be (24. ábra) [74]. 

 

24. ábra A paralóg szkennelés eredménye. Felül az S100A4, középen az AFT-en történő szelekció logója. Alul 

az AFT-en tapasztalt gyakoriságok által normált S100A4 logó található. Az adott pozíció magassága a pozíció 

konzerváltságát tükrözi, míg az egyes pozíciók aminosav eloszlása az aminosav egybetűs rövidítésének relatív 

magasságával arányos. A könnyebb átláthatóság miatt a logón a peptidet nem 1894-től, hanem 1-től számoztam. 

 A logók tanulsága szerint két pozícióban mutatkozik jelentős különbség az 

NMIIA/NMIIC és NMIIB által hordozott aminosavak előfordulási gyakoriságában. Az egyik 

a fágon bemutatott peptid 14. pozíciója, ahol az NMIIA/NMIIC - specifikus alanin 54-szer 
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gyakrabban fordul elő az NMIIB izoformában megtalálható aszparaginnál (86,9 és 1,6%). A 

másik a 18. pozíció, melyben az NMIIA és NMIIC aszparaginja 4-szer gyakoribb az NMIIB 

szerinjénél (80 és 20%). Az eltérések okait jobban megérthetjük, ha vetünk egy pillantást az 

S100A4 − NMIIA komplex szerkezetére (25. ábra). Míg az Ala1907 (14. pozíció a fágon 

bemutatott peptidben) kisméretű oldallánca szorosan illeszkedik az S100A4 hidrofób 

felszínéhez, addig az Asn1911 egy kiterjedt 

H-kötés hálózatban vesz részt. Előbbi 

aszparaginra történő cseréje a kémia karakter 

megváltozása és sztérikus okok miatt, utóbbi 

szerinre történő mutációja a H-kötések 

számának redukciója miatt lehet előnytelen. 

Az eddigiekben felvázoltak alapján a fág 

bemutatás eredményeinek ellenőrzésére a következő variánsokat hoztam létre: az NMIIB 

Asn1914Ala, és az NMBII Ser1918Asn egyszeres mutánsokat, ezek duplamutánsát, valamint 

a tükörképi NMIIA Ala1907Asn illetve NMIIC Ala1931Asn mutánsokat. 

Monomer NMII kimérák és pontmutánsok affinitásának meghatározása 

 Az NMII S100A4 kötőhelyének nem-helikális régióját ugyanakkor a fenti módszerrel 

nem lett volna ésszerű vizsgálni, ugyanis az ott lévő nagyfokú diverzitás miatt szinte minden 

pozícióban randomizálást kellett volna végrehajtani. Ehelyett a kötőhely rendezetlen C-

terminusát PCR mutagenezis segítségével kölcsönösen felcseréltem az egyes izoformák 

között (pl. MPTab  = MPTa helikális kötőrégió + MPTb rendezetlen kötőrégió). Az NMII 

kiméra peptidek és pontmutánsok affinitásának vizsgálatát felszíni plazmon rezonancia 

(surface plasmon resonance, SPR) módszerével végeztem. Ennek során His6-S100A4-et 

immobilizáltam BioRad HTG szenzor chipre, mely a chipre kötött tris-NTA és az S100A4 

dimeren található két His6-tag miatt rendkívül stabilnak bizonyult (3-4 óra elteltével sem 

csökkent számottevően az immobilizált S100A4 mennyisége). Az NMII peptideket öt 

koncentrációban injektáltam a chipre (asszociációs fázis), majd a peptidek disszociációját a 

futtató puffer felszínen történő áramoltatása mellett követtem. 

 Méréseim rámutattak, hogy az Asn1914Ala mutáció az NMIIB-ben jelentősen növeli a 

peptid S100A4 iránti affinitását. A Ser1918Asn cserének önmagában nem volt hatása. Az 

NMIIA és NMIIC peptidben az alanin/aszparagin mutáció az elvárásainknak megfelelően 

hasonló mértékben csökkentette a peptidek affinitását, mint ahogy az ellentétes irányú 

aszparagin/alanin csere azt az NMIIB-ben növelte (26. ábra, 4. táblázat). 

25. ábra A paralóg szkennelés eredményének 

racionalizálása.  

Ala1907 
Asn1911 
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26. ábra A fág bemutatás eredményének validálása SPR-rel. Az NMIIA variánsokat a panelekben feltűntetett 

öt koncentrációban injektáltam a His6-tagen keresztül immobilizált S100A4-re. (A-C) Vad típusú MPT, MPTb és 

MPTc, tőlük jobbra (D-F) az MPTA1907N, MPTbN1914A és MPTcA1931N egyszeres mutánsok szenzorgramjai. 

4. táblázat Kiméra és pontmutáns NMII peptidek interakciója S100A4-gyel. 

  
ka (M-1s-1) ± SE kd (s-1) ± SE Kd (nM) 

MPT-hez 
képesti relatív 
affinitás (%)  

affinitás 
növekedés/csökkenés 
a vad típushoz képest  

MPT  4,21E+06 1,77E+04 3,79E-04 3,42E-06 0,09 100,0 1 

MPT A1907N  3,29E+06 2,56E+04 2,19E-02 1,78E-04 6,65 1,4 73,8 
MPTab  3,87E+06 2,05E+04 1,29E-03 8,52E-06 0,34 26,9 3,7 
MPTac  4,78E+06 2,38E+04 1,11E-03 4,52E-06 0,23 38,8 2,6 
MPTb  3,93E+06 1,06E+05 1,21E-01 2,62E-03 30,8 0,3 1 
MPTb N1914A  3,97E+06 4,13E+04 2,24E-03 1,15E-05 0,56 15,9 54,5 
MPTba  7,53E+06 1,49E+05 1,58E-02 1,62E-04 2,1 4,3 14,7 
MPTbc  1,66E+06 8,30E+04 3,62E-02 9,23E-04 21,8 0,4 1,4 
MPTc  4,62E+06 2,01E+04 6,58E-04 3,66E-06 0,14 63,5 1 
MPTc A1931N  1,83E+06 3,77E+04 1,76E-02 1,58E-04 9,61 0,9 67,7 
MPTca  3,98E+06 1,75E+11 2,76E-04 5,45E-01 0,07 129,8 2,0 
MPTcb  3,06E+06 1,43E+04 9,00E-04 7,45E-06 0,29 30,6 2,1 



 
 

44 
 

 A kiméra NMII peptideket vizsgálva általánosságban elmondható, hogy az NMII 

S100A4 kötőhely random coil szakaszok esetében A > C > B sorrend állítható fel 

kötéserősség tekintetében, a különbség rendre kb. kétszeresnek adódik. Ez alól kivétel az 

MPTba konstrukció, ahol meglepő módon a várt négyszeres affinitás növekedés helyett kb. 

tizenötször akkora kötéserősséget mértem az MPTb-hez képest (4. táblázat, F1. ábra). 

A mutációk hatásának vizsgálata coiled-coil NMII fragmentumokon 

 A pontmutációk és nem-helikális kötőrégiók monomer peptideken történő tesztelése 

után azt vizsgáltam, hogy a fent megfigyelt effektusok milyen mértékben érvényesülnek 

dimer NMII fragmentumokban, ahol az S100A4 kötőhely helikális régiója nehezebben 

hozzáférhető, hiszen a coiled-coil részét képezi. Mivel az NMIIC izoforma megfelelő 

fragmentumát nem tudtam megfelelő mennyiségben és tisztaságban előállítani, így az NMIIA 

és NMIIB variánsokkal dolgoztam tovább. A rendszer komplikáltsága miatt (az NMII 

fragmentumok dimer mivolta, ionerő-függő parakristályképzés) a variánsok S100A4-gyel 

történő interakcióját stopped-flow gyorskinetikai mérésekkel jellemeztem. Első lépésben az 

egyes variánsok kötődésének asszociációs sebességi állandóját (ka) határoztam meg úgy, hogy 

állandó koncentrációjú S100A4 Phe45Trp mutánst változó koncentrációjú NMII variánssal 

kevertettem össze BioLogic SFM 300 stopped-flow készülékben 25°C-on (amely 

hőmérsékleten az MF1 stabil dimert képez). Az S100A4 Phe45Trp (S100A4F45W) variáns 

triptofán fluoreszcenciája hozzávetőlegesen a duplájára nőtt az NMII-vel történő interakció 

hatására. A tranzienseket egyszerű exponenciális összefüggéssel illesztettem (27A-B. ábra). 

Ezután az NMII koncentrációjának függvényében ábrázoltam az egyes miozin 

koncentrációkhoz tartozó tranziensek látszólagos sebességi állandóját (kobs) (27C-D. ábra). A 

függvény lineáris szakaszára illesztett egyenes meredeksége megadja a ka-t, amely 

természetesen koncentrációfüggő, és amely értékét µM-1s-1-ban adom meg. A disszociációs 

sebességi állandó (kd) meghatározása úgy történt, hogy az S100A4F45W mutáns adott NMII 

variánssal alkotott komplexét stopped-flow készülékben vagy manuálisan kevertem össze (az 

alacsony kd-val jellemezhető komplexek esetében a photobleaching effektus elkerülése 

érdekében) vad típusú S100A4 húszszoros feleslegével. Utóbbi esetben a disszociációt 

fluoriméter segítségével követtem. A Trp fluoreszcencia csökkenése is egyszerű 

exponenciális lecsengésű, melynek kobs értéke megadja a komplex disszociációját leíró kd-t 

(27E-F. ábra). A komplex disszociációja koncentrációfüggetlen esemény, így a kd 

mértékegysége s-1. Az összes mérést magas ionerőn végeztem (500 mM NaCl), hogy 

elkerüljem a filamentumképződést.  
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27. ábra MF1 variánsok interakciója S100A4F45W-vel. MF1-et (A) és MF1ba-t (B) kevertettem össze állandó 

koncentrációjú S100A4F45W-vel stopped-flow kísérletben 25°C-on. A tranzienseket (szürke) egyszerű 

exponenciálissal (fekete) illesztettem, a kobs értékeket az NMII koncentráció függvényében ábrázoltam: (C) MF1 

(üres kör), MF1A1907N (üres négyzet), MF1A1907L (üres háromszög), MF1ab (teli kör) és (D) MF1bA1907N (üres 

négyzet), MF1ba (teli kör). Az illesztett egyenesek meredeksége adja meg a ka-t. Az erősen kötő variánsok, pl. 

MF1 (E) kd értékét a szövegben részletezett módon manuális keveréssel, a gyengén kötőkét, mint pl. MF1ba (F) 

stopped-flow-val határoztam meg. A többi kölcsönhatás mérési eredményeit az F2. ábrán mutatom be. 
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Az S100A4 MF1 variánsokkal történő kölcsönhatását vizsgálva azt tapasztaltam, hogy az 

asszociáció sebessége az MF1ab fehérje esetében kb. fele akkora volt ahhoz képest, mint amit 

a vad típusú és az Ala1907Asn variánsnál mértem. Hasonló effektus volt kimutatható az 

MF1b variánsok tekintetében, ahol az MF1bAsn1914Ala mutáns harmad akkora ka-val kötődött 

az S100A4-hez, mint az MF1ba kiméra. Az MF1b-vel nem tudtam interakciót kimutatni. 

 A disszociációs sebességi állandók tekintetében az elvárásainknak megfelelően a 

kulcspozícióban lévő alanin aszparaginra történő cseréje (és fordítva) volt a meghatározó (5. 

táblázat). Mindezek alapján elmondható, hogy a kölcsönhatás életidejét és affinitását 

nagymértékben befolyásoló alanin/aszparagin csere, akárcsak a monomer NMII 

fragmentumoknál, a coiled-coillal történő kölcsönhatásban is központi szereppel bír, míg a 

rendezetlen farok a monomer peptideknél megfigyeltekhez képest extra funkcióra tesz szert, 

nevezetesen befolyásolja az asszociáció sebességét.  

5. táblázat S100A4F45W interakciója dimer NMII variánsokkal. 

  ka (µM-1s-1) ± S.E. kd (s-1) ± S.E. Kd (nM) 
MF1 6,59E+00 3,50E-01 6,95E-03 1,32E-04 1,05 
MF1A1907N 7,24E+00 2,10E-01 1,66E+00 7,80E-03 229 
MF1A1907L 4,05E+00 6,79E-02 4,21E-02 6,21E-05 10,4 
MF1ab  3,10E+00 2,00E-01 1,70E-02 1,00E-03 5,48 
MF1b  ––– ––– ––– ––– ––– 
MF1bN1914A 6,30E-01 5,80E-02 9,50E-02 1,00E-03 151 
MF1ba  1,89E+00 1,30E-01 1,69E+00 1,90E-02 894 

 Fontos leszögezni, hogy a monomer és dimer NMII fragmentumok S100A4-gyel 

történő interakciójának sebességi állandói több okból sem hasonlíthatók közvetlenül össze. 

Az S100A4F45W – MPT kötődést stopped-flow-val és manuális keveréssel vizsgálva arra 

jutottam, hogy „oldatban” bár ugyanazon egyensúlyi disszociációs állandót tudtam kimérni, 

mint SPR-rel, ám a sebességi állandók a fluoreszcencia alapú kinetikai mérések esetében egy 

nagyságrenddel meghaladták az SPR-rel mért értékeket. Ennek oka egyfelől lehet az eltérő 

módszerek használata, másfelől a Phe45Trp mutáció is. A kérdés eldöntésére az S100A4F45W 

variánssal történő SPR mérés lehet a megoldás, melynek kivitelezése a jövőben valósul meg. 

Az NMII coiled-coil stabilitásának szerepe a kölcsönhatásban 

 Mivel az S100A4 kötőhely nagy affinitású régiója coiled-coil szerkezetbe van 

temetve, ezen túl pedig kimutattam, hogy az S100A4 kötődése az NMII coiled-coil 

destabilizációját idézi elő, így könnyű belátni, hogy a coiled-coil stabilitása meghatározó 

tényező kell, hogy legyen az S100A4 − NMII kölcsönhatásban. Az viszont egyáltalán nem 
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magától értetődő, hogy az egyes NMII izoformák stabilitása különböző volna. Mint ahogy 

már volt róla szó, az egyes izoformák közti hasonlóság a rúd domén helikális régióját tekintve 

igen magas, és ez a hasonlóság a coiled-coil szerkezetek stabilitását alapvetően befolyásoló 

heptád ismétlődés a és d pozícióira is igaz. A coiled-coil szerkezetet jósló COILS [75] sem 

tesz lényeges különbséget az egyes izoformák között (28A. ábra), és összeadván az egyes 

pozíciók coiled-coil képző valószínűségeit kisebb, mint 1 % eltérés tapasztalható. Ezért talán 

nem meglepő, hogy tudomásom szerint nem létezik olyan tudományos közlemény, amely az 

izoformáknál megfigyelt eltérő filamentum morfológiával, esetleg sejten belüli lokalizációval 

összefüggésben megvizsgálta volna az NMII C-terminális coiled-coil stabilitását. 

 Gyorskinetikai méréseim egyik fontos tanulsága, hogy az S100A4 − MF1bN1914A 

interakció ka értéke tizede a S100A4 − MF1 esetében mért értéknek, és az MF1ba kiméránál 

is csupán harmad akkora sebességi állandót tapasztaltam. Mindezek alapján az merült föl 

bennem, hogy ha az NMIIA és NMIIB coiled-coil stabilitása különböző lenne, ez 

befolyásolhatná az S100A4 kötőhely hozzáférhetőségét, ami pedig ezáltal az interakció 

asszociációs sebességi állandóját. Ennek kiderítésére elvégeztem a korábban már az MF1-gyel 

kivitelezett, hődenaturációs CD spektroszkópiás kísérletet MF1b-vel is, mely legnagyobb 

megdöbbenésünkre azt mutatta, hogy utóbbi olvadáspontja hozzávetőlegesen 15°C-kal 

magasabb (28B. ábra). Fontos azonban hozzátenni, hogy ez kifejezetten az MF1 coiled-coil 

egészére jellemző adat, amely arról nem nyújt információt, hogy az S100A4 kötőhely és 

annak közvetlen környezete milyen lokális (in)stabilitással rendelkezik a különböző 

izoformákban. 

 
28. ábra MF1 és MF1b coiled-coilok stabilitása. (A) COILS programmal, 21 aminosavas ablakban jósolt 

coiled-coil valószínűségek az MF1 (fekete) és MF1b (piros) fragmentumra. (B) MF1 (üres kör) és MF1b (teli 

kör) CD hődenaturációs görbéinek hőmérséklet szerinti deriváltjai. 
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 Ezen probléma tesztelésére létrehoztam az MF1A1907L mutánst, amelyben 

várakozásaim szerint az a pozíciójú alanin cseréje leucinra a coiled-coil lokális stabilitásának 

növekedéséhez vezet. A stopped-flow mérések rámutattak, hogy bár az említett mutáció 

jelentősen növelte a kd-t, a vad típushoz képest 60%-ára csökkent a ka (5. táblázat). Tehát az 

S100A4 kötőhely dimerizációjának mesterséges erősítésével csökkenteni tudtam az S100A4 

asszociációjának sebességét, kísérletesen bizonyítva ezzel az NMII lokális stabilitásának 

szerepét a kölcsönhatásban. 

Az NMII mutánsok S100A4-függő filamentum disszociációja 

 Végezetül megvizsgáltam, hogy az egyes kimérák és pontmutánsok filamentumainak 

disszociációját milyen mértékben lehet előidézni S100A4-gyel. Az MF1 esetében 

gyakorlatilag nem lehetett az interakciót elrontani, sztöchiometrikus S100A4 koncentráció 

mellett az MF1A1907N esetében is disszociált a filamentumok 85%-a (29A. ábra). Az MF1ba 

konstrukció esetében ez az érték 43 %-nak adódott, míg az MF1bN1914A mutánsnál 81%-os 

hatékonyságot mértem. A vad típusú NMIIB filamentumok gyakorlatilag „érintetlenek” 

maradtak (29B. ábra). Mindezek alapján elmondható, hogy az S100A4 NMIIB-vel szemben 

mutatott izoforma szelektivitásának legfőbb oka az NMIIB izoformában lévő 

alanin/aszparagin csere. 

 

29. ábra MF1 és MF1b filamentumok S100A4-függő disszociációja. (A) MF1 (üres kör), MF1ab (teli 

négyzet) és MF1A1907N (üres négyzet), valamint (B) MF1b (üres kör), és MF1b (teli négyzet) és MF1N1914A (üres 

négyzet) disszociációja S100A4 hatására. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

Az S100A4 ‒ NMIIA komplex rendhagyó szerkezete 

 Ahogy bevezetőmben már esett róla szó, munkám kezdetekor az S100 családot 

illetően csak olyan kölcsönhatásokról volt atomi felbontású szerkezet, melyek esetében két 

peptidlánc szimmetrikusan kötődik az S100 dimerhez (2. ábra). Doktori munkám során 

ezekkel szemben egy teljesen új, aszimmetrikus kölcsönhatási módról sikerült fellebbentenem 

a fátylat. Ennél egyetlen fehérjelánc hat kölcsön az S100 dimer mindkét kanonikus 

kötőzsebével, egy eddig ismeretlen kötőrégiót is használva, melyet a 3. és 4. hélixek 

alakítanak ki. Az interakciós felszín, az NMIIA S100A4-kötőhely viszonylagos hosszú 

mivoltának (43 aminosav) köszönhetően, 2559 Å2-nek adódik, mely egyetlen peptid ligandum 

láncra vonatkoztatva a legmagasabb érték az ismert S100 komplex szerkezetekben. Ez a 

kiterjedt interakciós felszín, valamint a számos poláros és apoláros másodlagos kötés 

magyarázhatja az S100 családban ugyancsak szokatlanul nagy 0,1 nM-os affinitást. 

 Az NMIIA kötődése által indukált aszimmetria, valamint vélhetően a többféle 

kölcsönható partner megléte is megköveteli, hogy az S100A4 fehérje megfelelő multifunkciós 

szerkezeti elemekkel rendelkezzen. Erre a legjobb példa a 2. hurok, mely az egyik alegység 

esetében az NMIIA helikális kötőrégiójának hidrofil aminosavaival hat kölcsön, míg a másik 

alegységben az NMIIA hidrofób rendezetlen régiójával alakít ki másodrendű kötéseket. Tehát 

a 3D szerkezetünk bizonyíték arra, hogy a 2. hurok régió azon túl, hogy az S100 családban 

nagyfokú szekvenciális diverzitást mutat, és hozzájárulhat az S100 fehérjék célfehérje 

specifitásához, az adott S100 paralógokban konformációs promiszkuitása révén fontos 

szereppel bírhat az egyes interakciók finomhangolásában is. 

 Munkámmal párhuzamosan Elliott és mtsai. NMR spektroszkópiával meghatározták a 

vad típusú S100A4 – NMIIA komplex szerkezetét, mely szinte minden tekintetben 

megegyezik az általunk publikált kristályszerkezettel (30B. ábra) [76]. Az utóbbi években 

emellett egyre több olyan munkát közölnek, mely arra utal, hogy ez az aszimmetrikus 

kölcsönhatási mód általánosabb lehet az S100 családban, mint ahogy eddig gondoltuk. 2011-

ben Rezvanpour és mtsai. NMR-rel kimutatták, hogy az S100A10 – ANXA2 peptidek 

szimmetrikus komplexéhez aszimmetrikus módon kötődik az AHNAK peptid. Később 

sikerült kristályosítaniuk a hármas fehérjekomplexet is. Ebben a rendezetlen, 10 aminosavas 

AHNAK peptid az S100A10 3. és 4. hélixei által kialakított felszínre kötődik, amely analóg 

az S100A4-nek az NMII hosszú, amfipatikus hélixét fogadó régiójával (30C. ábra) [77]. 
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Nemrég egy igen hasonló interakciót írtak le Gao és mtsai., ám az ő esetükben az S100A10 

„derekához” két darab rövid, rendezetlen SMARCA3 peptid kötődött (30D. ábra) [78]. 

 

30. ábra „Rendhagyó” S100 – célfehérje komplex szerkezetek. (A) S100A4 – NMIIA kristályszerkezete 

(3ZWH). (B) S100A4 – NMIIA NMR szerkezete (2LNK). (C) S100A10/ANXA2 – AHNAK kristályszerkezete 

(4DRW). (D) S100A10/ANXA2 – SMARCA3 kristályszerkezete (4HRE). Az S100 láncokat szürkék, míg az 

ANXA2 peptidek cián, a rendhagyó módon kötődő láncok pedig piros színnel lettek ábrázolva. 

 Kicsit visszaugorván az időben Fersht csoportja az S100 – p53 kölcsönhatásokat 

gélszűréssel és MALS-sal (multiangle light scattering) tanulmányozva ugyancsak az 

aszimmetrikus kötődés mellett tette le a voksot, ám elméletüket nem tudták atomi felbontású 

szerkezettel alátámasztani [79]. Emellett NMR spektroszkópiás méréseik tanulsága szerint a 

p53 transzaktivációs doménjének kb. 40 aminosava hat kölcsön az S100-akkal, amely hossz 

ugyancsak arra utal, hogy egyetlen p53 lánc kötődik az S100 homodimerhez [31]. Koltzscher 

és mtsai. S100P esetében azt találták, hogy a fehérje dimerizációját gátló mutáció 

következtében a fehérje nem képes a partnerfehérje ezrinhez kötődni, azaz a kölcsönhatáshoz 

a két S100P alegység együttes jelenléte szükséges. Ez egy újabb példája lehet az S100 

családban nemrég bizonyított aszimmetrikus interakciónak [80]. A legérdekesebb példa talán 

az ANXA2 fehérje esete lehet, melynél Semov és mtsai. leírták, hogy az S100A10-zel történő 

kölcsönhatásához elegendő a rendezetlen N-terminálisának 1-13. pozíciója, míg az S100A4 

esetében a maximális affinitás kialakításához a teljes, 30 aminosavas régióra szükség van. 

Szerkezetünkből kiindulva elképzelhető, hogy a hosszabb kötőhely egy aszimmetrikus 

interakciós módot tesz lehetővé. Ha ez valóban így lenne, az az első bizonyítékot szolgáltatná 

arra, hogy két különböző S100 fehérje ugyanazzal a partnerrel különbözőképpen kölcsönhatva 

potenciálisan eltérő biológiai funkciót lát el. 

 A doktori munkám nyomán, a fenti kételyek eloszlatására laborunkban szerteágazó 

szerkezeti munkák indultak be, melyek a közeljövőben újabb S100A4 – célfehérje komplexek 

atomi felbontású szerkezetének megoldását eredményez(het)ik, hozzásegítvén minket az 
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S100A4 szerteágazó funkcióinak jobb megértéséhez és hatékony terápiás szerek 

fejlesztéséhez. 

Az S100A4 – NMII interakció izoforma szelektivitása 

 A "Bevezető" fejezetben részletesen szót ejtettem arról, hogy az egyes NMII 

izoformák részben eltérő funkcióval bírnak, és hogy melyek azok a biokémiai paraméterek, 

melyek a különböző izoformák eltérő lokalizációjához és funkciójához köthetők. Mindezek 

alapján érthető, hogy túltermelődése esetén az S100A4 NMIIA-val történő kölcsönhatása  

miért pont a sejtmotilitást befolyásolja. Érdekes eljátszani a gondolattal, hogy mi történne, ha 

affinitás tekintetében az S100A4 nem tenne különbséget az NMII izoformák között. 

Tételezzük fel, hogy az S100A4 a citoplazmában nem mutat kitüntetett lokalizációt, hanem 

diffúz eloszlással jellemezhető (az irodalmi adatok alapján ez jogos feltételezés). Ebben az 

esetben túltermelődése esetén bár továbbra is kölcsönhatna az NMIIA-val, viszont a 

normálisnál magasabb koncentráción az NMIIB filamentumok disszociációját is előidézve 

megszűntetné a sejt polarizációt és nagy valószínűséggel a sejtosztódásra is végzetes hatással 

lenne. Ez azt jelentené, hogy a tumorsejt nemcsak, hogy polarizáció hiányában nem tudna 

irányított mozgást végezni, hanem osztódni sem lenne képes. Ebből a gondolatmenetből 

kiindulva rendkívül izgalmas, hogy mi is determinálja az S100A4 NMII szelektivitását, azaz 

az NMII mely (néhány) aminosava dönt életről és halálról. 

 Fág bemutatás segítségével sikerült rámutatni egyetlen pozícióra a helikális kötőrégión 

belül, melyben a két izoforma specifikus aminosavát (alanin és aszparagin) egymásra cserélve 

két nagyságrenddel lehetett növelni illetve csökkenteni az adott NMII variáns affinitását. Az 

interakció három szintjén (miozin nehézlánc monomer, dimer és filamentum) sikerült 

igazolni, hogy az NMIIB Asn1914Ala mutációjával szinte teljes mértékben meg lehet 

szűntetni az NMII izoformák esetében régóta ismert, S100A4-gyel szemben mutatott eltérő 

interakciós készséget. 

 A rendezetlen farok domén szerepe ezzel szemben eltérő volt monomer és dimer 

fehérjék esetében. Míg a monomereknél a kölcsönhatáshoz történő hozzájárulás csupán a kd 

csökkentésén keresztül érvényesült, addig a coiled-coil NMII konstrukcióknál jelentős 

különbség mutatkozott a ka tekintetében is, az NMIIA C-terminális régió javára. Ez arra 

enged következtetni, hogy ez a régió egyféle primer kötőhelyként szolgál az S100A4 számára 

egészen addig, míg hozzá nem tud férni a kötőhely nagy affinitású, α-helikális régiójához. 

Fontos megemlíteni, hogy az alanin/aszparagin cserével szemben a coiled-coil és random coil 

régiók kombinálása esetében nem beszélhetünk reciprocitásról. Az NMIIA C-terminális 
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régiója a vártnál nagyobb affinitásnövekedést eredményezett az NMIIB helikális S100A4-

kötő régiójához fuzionálva. Ennek okát sajnos nem sikerült kideríteni. Lehetséges, hogy az 

NMIIB két említett régiója negatívan kooperál egymással az S100A4-kötést illetően. Ezáltal 

az NMIIB C-terminális NMIIA terminálisra történő cseréje nem csupán azért előnyös, mert az 

NMIIA nem-helikális szekvenciája nagyobb affinitású, hanem azért is, mert lecserélésekor 

megszűnik az eltávolított NMIIB szegmensen keresztüli negatív kooperáció is. 

 Végezetül egy igen új jelenségre hívtam föl a figyelmet, miszerint az izoformák eltérő 

coiled-coil stabilitása is fontos tényező lehet az izoforma szelektivitás vonatkozásában. A 

téma nehéz vizsgálhatóságát az okozza, hogy nagy kihívás egyértelműen igazolni, hogy a 

coiled-coil mely régiói mutatnak eltérő stabilitást. Nyilvánvalóan hiába magasabb a kb. 250 

aminosav hosszú NMIIB fragmentum olvadáspontja 15°C-kal az NMIIA ugyanezen 

darabjához képest, ha a különbségek oka az említett fragmentumok N-terminálisában 

keresendő. A rövidebb NMII darabok, melyek az ACD-t és az S100A4 kötőhelyet 

tartalmazzák, viszont valószínűleg nem képeznek stabil coiled-coilt. Mélyrehatóbb 

vizsgálatokkal (pl. számos további NMII konstrukció létrehozásával) talán több információt 

lehetne nyerni azzal kapcsolatban, hogy az NMII coiled-coil szabályozásban rendkívül fontos 

régiójában mekkora a coiled-coil lokális stabilitása. Doktori munkámban egy pontmutáns 

létrehozásával vizsgáltam ezt a kérdéskört. A heptád ismétlődés a pozíciójában lévő Ala1907-

et leucinra cseréltem NMIIA-ban. A mutáció hatására az S100A4-gyel történő interakció ka-ja 

a 60%-ára esett vissza. A jelenség legegyszerűbb magyarázata szerint a csökkenést a leucin 

azáltal éri el, hogy növeli a coiled-coil stabilitását. Amennyiben ez igaznak bizonyul, úgy ez 

az eredmény lesz az első példa arra, hogy az NMII lokális stabilitása az S100A4 

asszociációjának befolyásolásán keresztül hatással van az NMII ‒ S100A4 interakcióra. 

 Eredményeim értékelésénél mindenképp figyelembe kell venni, hogy nem teljes 

hosszúságú NMII fehérjékkel dolgoztam, így az említett tényezők a fiziológiás 

minifilamentumok esetében más súllyal eshetnek latba. Reményeink szerint azonban a 

közeljövőben egy együttműködés keretein belül megvalósulhat az NMIIB Ala1914Asn 

mutáció tesztelése teljes hosszúságú, heterohexamer miozinnal is. 

Az S100A4-függő NMII filamentum disszociációjának mechanizmusa 

 A monomer NMIIA peptidekkel végzett molekuláris kölcsönhatás vizsgálatokból és az 

S100A4 ‒ NMIIA atomi felbontású 3D szerkezetének meghatározásából kiderült, hogy az 

S100A4 szubnanomólos affinitással kötődik az NMIIA-hoz, és arra is fény derült, hogy egy 

teljesen új, aszimmetrikus kölcsönhatási módot mutatva nagy felületen hat kölcsön azzal. 
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Ugyanezt a szokatlan sztöchiometriát tapasztaltam az NMIIA parakristályok S100A4-függő 

disszociációját vizsgálva is. A dimer NMIIA-val végzett kísérletek rámutattak, hogy az 

S100A4 kötődése csökkenti a coiled-coil stabilitását, és becslésem szerint 15 aminosavnyi 

coiled-coil letekeredését idézi elő. A coiled-coil fragmentumokkal végzett stopped-flow 

mérések ezen túl arra is rávilágítottak, hogy dimer NMII esetén a rendezetlen szerkezetű 

kötőrégió szekvenciája mintegy dokkoló helyként szolgálhat az S100A4 számára befolyásolva 

a kölcsönhatás asszociációs rátáját. Ezek alapján a következő mechanisztikus modellt 

állíthatjuk föl (31. ábra): 

1. Az S100A4 kötődik az NMII nem-helikális farok régiójához, 

2. "szétnyitja" a C-terminális coiled-coilt magára tekervén abból egy kb. 30 

aminosav hosszú régiót, 

3. ezzel együtt az interakciótól N-terminális irányban további kb. két heptád 

hosszú szakaszon széttekeredik a coiled-coil, mely az ACD destabilizációjához 

vezet, 

4. így az S100A4 a kötődése révén fellépő közvetlen sztérikus hatással együtt az 

NMII filamentum szétesését idézi elő, illetve gátolja annak összeállását. 

 

31. ábra Az NMII filamentum dinamika S100A4 általi regulációja. Az S100A4 az NMII coiled-coil és 

random coil határán elhelyezkedő szekvenciához (narancs) kötődvén a kötőhelytől N-terminális irányban lévő, 

„gyengén cipzározó” aminosavak által dimerizált ACD C-terminálisát destabilizálja, ezáltal befolyásolván a 

filamentum összeszerelődését. A modell a kristályszerkezetünk (PDB: 3ZWH) és a 202 aminosavas cortexillin 

coiled-coil (PDB: 1D7M) kristályszerkezet felhasználásával készült PyMol segítségével. A szerkezeti modell 

nem energiaminimalizált, kizárólag demonstrációs célokat szolgál. 
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Az S100A4, mint terápiás célpont 

 A bevezetőben részletesen tárgyaltam az S100A4 különböző betegségekben betöltött 

szerepét. Arról is szót ejtettem, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a sejten kívüli S100A4 

kutatása, hiszen egyre több bizonyítékunk van arra, hogy az S100A4 egy kulcsmolekula lehet 

a tumor-sztróma kölcsönhatásban. Ezen szempontokat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy 

az S100A4 egy rendkívül ígéretes terápiás célpont, hiszen (1) egerekkel végzett kísérletek 

alapján génjének kiütése nem okoz látható fenotípusos változást, (2) klinikai és kísérletes 

kutatások is igazolják számos betegségben betöltött közvetlen szerepét, valamint (3) 

funkcióinak nagy részét a sejten kívül látja el, így fizikailag könnyen elérhető a terápiás 

szerek számára. 

 Annak ellenére, hogy rengeteg klinikai munka említi meg az S100A4-et, mint remek 

diagnosztikus markert és potenciális terápiás célfehérjét számos ráktípus esetében, az ez 

irányban végzett konkrét kutatásokról keveset lehet olvasni. Az utóbbi két évben két olyan 

munka látott napvilágot, melyben a szerzők S100A4 specifikus, monoklonális ellenanyagokat 

fejlesztettek az S100A4 in vivo funkcióinak gátlására. Klingelhöfer és mtsai. kísérletében az 

S100A4 interakciós felszínére fejlesztett antitest egerekben hatodára csökkentette a 

metasztázis előfordulásának gyakoriságát és felére csökkentette a tumorba belépő T-

limfociták számát [81]. Ex vivo kísérleteik rámutattak, hogy az ellenanyag hozzáadásával 

vissza lehetett szorítani a fibroblasztok S100A4-indukált invázióját, illetve a T-sejtek 

fibroblasztok közé történő belépését is. Hernández és mtsai. xenograft modelleken vizsgálták 

az általuk fejlesztett monoklonális S100A4 ellenanyag hatását [82]. Eredményeik szerint az 

antitest alkalmazása visszaszorította az S100A4 túltermelése miatt bekövetkező tumor 

növekedést és érképződést. Ezek az eredmények tehát nem csak hipotézis szintjén, hanem 

kísérletesen is igazolták az extracelluláris S100A4 ígéretes terápiás célpont mivoltát. 

 Mindazonáltal érdemes figyelembe venni, hogy az ellenanyag alapú terápiás szerek 

sajnos igen költségesek, ezért érdemes mindenképp más alternatívákat is számításba venni. A 

legkézenfekvőbb megoldás a monomer NMIIA fragmentum lehet, hiszen egyfelől affinitása a 

legjobb ellenanyagokéval vetekszik (Kd = 0,1 nM), másfelől nagy valószínűséggel nem 

immunogén, mivel egy humán fehérje darabjáról van szó. Emellett már elvégeztem olyan fág 

bemutatásos kísérleteket, melyek az NMIIA affinitás fejlesztését célozták, és előzetes 

eredményeim szerint a vad típusúhoz képest legalább egy nagyságrenddel tudtam növelni a 

peptid kötéserősségét. Azt viszont szem előtt kell tartani, hogy a 45 aminosav hosszú, 

rendezetlen NMIIA fragmentum élő szervezetben valószínűleg rövid életidővel jellemezhető. 
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Így jövőbeni kutatásaink egyfelől arra irányulnak majd, hogy olyan peptidomimetikumokat 

hozzunk létre, melyek farmakokinetikájukat tekintve jobban alkalmazhatók terápiás célokra. 

Másfelől részben az én kutatásom, részben más munkák felhívták a figyelmet az S100A4 

Cys81 oldalláncának kitüntetett szerepére [71, 76]. Ez a pozíció nem csak közvetlenül tölt be 

kulcsszerepet az NMIIA-val történő kölcsönhatásban, hanem oxidációra való hajlama miatt 

közvetett módon befolyásolhatja az S100A4 partnereinek kötődését. Úgy gondolom, hogy 

egy, az S100A4 „derekára” megfelelő erősséggel kötődő peptid konjugátuma egy tiol 

specifikus reagenssel (legyen az akár egy, a peptid terminálisán lévő tiol oldallánc) egy 

specifikus, kovalens S100A4 gátlószert eredményezne. Egy ilyen peptid típusú inhibitor akár 

az áttétképződés, akár az ízületi gyulladás olcsó és hatékony gyógyítását is lehetővé tehetné. 
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MÓDSZEREK 

Rekombináns humán S100A4 és NMII variánsok előállítása 

 A humán S100A4 (Uniprot P26447) gént tartalmazó vektor Jörg Klingelhöfer, míg az 

NMIIC-t (Q7Z406) kódoló DNS Robert Adelstein laboratóriumából származott. Az NMIIA 

(P35579) és NMIIB (P35580) fragmentumokat kódoló DNS HEK sejtek mRNS könyvtárából, 

reverz transzkripció segítségével készültek. A pontmutáns és kiméra fehérjéket megaprimeres 

PCR módszerrel hoztam létre. 

 Az S100A4 variánsokat egy módosított pET15b vektorba (pEV) klónoztam NdeI és 

BamHI hasítóhelyek segítségével. Az S100A4 konstrukciókat E. coli BL21 DE3 (New 

England Biolabs, NEB) sejtvonalba transzformáltam. A transzformált sejteket 10 ml térfogatú 

LB tápoldatban egy éjszakán át (ON) növesztettem, melyeket aztán 1L LB-be oltottam át, és 

37°C-on 200 rpm-mel rázattam őket OD600 = 0,8 denzitásig. A fehérje expressziót 0,5 mM 

IPTG-vel indukáltam 3 órán keresztül. A sejteket ezután 10 percig 5000 × g-vel történő 

centrifugálással ülepítettem le, majd 40 ml térfogatú 50 mM HEPES pH 8, 300 mM NaCl, 0,1 

mM TCEP (Tris(2-carboxyethyl)phosphine) tartalmú pufferben (feltáró puffer) vettem föl 

őket. A sejtszuszpenziót ultrahangos roncsolás segítségével tártam föl Branson 250 szonikátor 

használatával. A sejttörmeléket 20 percig 30000 × g-vel történő centrifugálással ülepítettem, a 

felülúszót pedig Ni2+-affinitás kromatográfia segítségével tisztítottam tovább (Bio-Rad). A 

minta oszloptöltetre történő felvitele után az oszlopot 20 oszloptérfogatnyi feltáró pufferrel 

mostam, majd 250 mM imidazol tartalmú oldattal eluáltam a fehérjét. Az eluátumhoz TEV 

proteázt adtam, majd ON szobahőmérsékleten inkubáltam. Másnap a teljesen megemésztődött 

mintát kiegészítettem 1 mM CaCl2-dal, és fenil-szefaróz (Amersham BioSciences) 

oszloptöltetre vittem föl. Az oszlopot 20 oszloptérfogatnyi 20 mM HEPES pH 7,5, 20 mM 

NaCl, 0,5 mM CaCl2, 0,1 mM TCEP tartalmú oldattal mostam, majd 5 mM EGTA (ethylene 

glycol tetraacetic acid) tartalmú pufferrel eluáltam. A mintát 20 mM HEPES pH 7,5, 20 mM 

NaCl, 0,1 mM TCEP pufferbe dializáltam, Amicon Ultra ultraszűrő (Millipore) segítségével 

3-5 mM töménységűre koncentráltam, kiegészítettem ekvimoláris mennyiségű TCEP-vel, 

majd -80°C-on tároltam. 

 A GST-S100A4 esetében az S100A4 szekvenciáját BamHI és XhoI enzimekkel 

pGEX4TI alapú pETARA vektorba klónoztam. Az expresszió E. coli BL21 DE3 Rosetta 

(Novagen) sejtekben történt 28°C-on történő 4 órás indukcióval, 0,3 mM IPTG-vel. A sejteket 

20 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP pufferben tártam fel, majd 

centrifugálás után a sejtfelülúszót glutation-szefaróz 4B (GE Healthcare) gyantára vittem fel. 
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A fúziós fehérjét 20 oszloptérfogatnyi feltáró pufferrel történő mosás után 10 mM redukált 

glutation tartalmú oldattal eluáltam, majd az eluátumot -80°C-on tároltam. 

 A dimer miozin konstrukciókat az előzőeknek megfelelően klónoztam, majd E. coli 

Rosetta sejtekben expresszáltam. A lecentrifugált sejteket 50 mM NaH2PO4 pH 8, 100 mM 

NaCl oldatban vettem föl, szonikáltam, majd a mintát 20 percig 30000 × g-vel centrifugáltam. 

Az NMII filamentumot tartalmazó pelletet ezután 1M NaCl tartalmú oldatban oldottam 

vissza, szonikáltam, majd 20 percig 30000 × g-vel lecentrifugáltam a vissza nem oldódó 

frakciót. Az így keletkezett felülúszót Ni2+-affinitás kromatográfia segítségével tisztítottam és 

emésztettem TEV proteázzal az S100A4 esetében már leírtakhoz hasonlóan, ám NaH2PO4 

pufferben. A teljesen megemésztett mintát ezután 20 mM HEPES pH 7,5 pufferbe 

dializáltam, az NMII filamentumot 20 percig 30000 × g-vel lecentrifugáltam. A pelletet 20 

mM HEPES pH 7,5, 20 mM NaCl, 0,1 mM TCEP oldattal mostam, centrifugáltam, majd 20 

mM HEPES pH 7,5, 1M NaCl, 1 mM TCEP pufferben oldottam vissza kb. 0,3 – 1 mM 

koncentrációban. A mintákat 30 percig 135000 × g-vel ultracentrifugáltam, a felülúszót -

80°C-on tároltam. 

 Az MPT izoformákat, kimérákat és pontmutánsokat, valamint az MPN és MPC 

peptidet ubikvitinnel fúzióban állítottam elő. Ehhez SacII és BamHI hasítóhelyekkel 

klónoztam a peptideket His10-ubikvitin mögé pUC19 vektorban. A fehérjék expressziója és 

Ni2+-affinitás kromatográfiás tisztítása az S100A4-nél leírtak szerint történt, utóbbinál 

NaH2PO4 puffert használtam. Az eluátumot ezután ON 4°C-on YUH (yeast ubiquitin 

hydrolase) proteázzal emésztettem, miközben a mintát 20 mM TRIS pH 8, 300mM NaCl, 0,2 

mM DTT tartalmú oldatba dializáltam. A teljesen megemésztődött mintát Ni2+-oszlopra 

vittem föl, mely során a lehasított miozin peptid az oszlopon átesett, a His10-ubikvitin és His6-

YUH pedig az oszlopon maradt. A peptideket végül fordított fázisú nagy teljesítményű 

folyadékkromatográfiával (RP-HPLC) választottam el Jupiter C5 és C18 oszlopon 

(Phenomenex). A peptidek elúciója 28-35% acetonitrilnél történt. Az MPC-t 100 mM MES 

pufferben vettem föl, majd ekvimoláris jégecetet adtam hozzá. Ilyen körülmények között 

szelektíven tudtam a peptid α-amino csoportját acetilálni. Az acetilált forma 1%-kal később 

eluálódott a C18 RP-HPLC oszlopról, mint a módosítatlan változat. Az MP0 házilag lett 

szintetizálva szilárd fázisú technikával ABI 431A peptid szintetizátor segítségével (Applied 

Biosystems), N-(9-fluorenyl)methoxycarbonyl módszerrel. 

 Az összes peptid és fehérje molekulatömegét tömegspektrometriával ellenőriztük. A 

pEV vektorba klónozott fehérjék N-terminálisán klónozási maradékként megtalálható volt a 

Gly-Ser-His-Met szekvencia a His6-tag lehasítása után. A koncentráció meghatározás 
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általában a tirozin 280 nm-en történő fényelnyelése alapján, míg az MPN0 és MPC esetében 

kvantitatív aminosav analízissel történt. 

Izotermális titráló kalorimetria (ITC) 

 A méréseket VP-ITC készülékkel kiviteleztem (MicroCal). A fehérje-fehérje 

interakciók esetében a „One set of sites” egykötőhelyes modellt, a Ca2+-os titrálásoknál a 

„Two sets of sites” két kötőhelyes modellt illesztettem a mérési adatokra. A konkrét 

körülményeket az adott mérésnél feltüntettem. Az ITC táblázatban bemutatott hibák az 

illesztések hibái. 

Cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia 

 A CD méréseket Jasco J-715 spektropolariméterben végeztem. A monomer NMIIA 

peptidek esetében a mérőpuffer összetétele 20 mM Tris pH 7,5, 20 mM NaCl, 1 mM CaCl2 és 

0,1 mM TCEP volt, és a megfelelő jel-zaj arány eléréséhez 0,01 cm úthosszú küvettában 

mértem. Az NMIIA peptidek koncentrációja 50 µM, míg az S100A4 110 µM volt a kísérletek 

során. A dimer NMII-vel történő mérések esetében 500 mM NaCl-t tartalmazott a puffer az 

NMII filamentumképzés elkerülése miatt. A hődenaturációs kísérletek során 0,1 cm úthosszú 

küvettát használtam, a 6 µM töménységű NMIIA oldatok felfűtését 1°C/min sebességgel, 

Peltier termosztálással végeztem. Az S100A4 koncentrációja ezen kísérletek esetében 15 µM 

volt. Feltételezvén, hogy a coiled-coil letekeredése a dimer coiled-coil és monomer random 

coil állapotok közötti átmenet, a denaturációs görbéket a Greenfiled és mtsai. által közölt 

összefüggéssel illesztettem [83], mely ki lett egészíve a pre- és poszttranzíciós lineáris fázisok 

paramétereivel:  

       

    
 

 
   
 
 
 
  

 
 
 
 
     

   
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
                                        

ahol         a 222 nm-en mért moláris reziduális ellipticitás,     a miozin totál 

koncentrációja,     a denaturáció van’t Hoff entalpiája,    a coiled-coil látszólagos 

olvadáspontja, a      és      a monomer és dimer miozin moláris reziduális ellipticitása, míg 

az      and       a pre- és poszttranzíciós egyenesek meredeksége. A paramétereknél 

feltüntetett hiba az illesztés hibája. 
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Fluoreszcencia polarizáció (FP) 

 A méréshez az MPT N-terminális tirozinja helyett ciszteint tartalmazó variánst a 

fentebb leírtak szerint állítottam elő. A peptidet 100 µM töménységben vettem föl 100 mM 

HEPES pH 7,5, 1 mM TCEP pufferben, majd 5-jódacetamido-fluoreszceint (Sigma-Aldrich 

#I-9271) adtam hozzá. Az elegyet sötétben 2 órát inkubáltam szobahőmérsékleten, majd a 

fluoreszcein konjugált peptidet (Fluo-MPT) RP-HPLC segítségével választottam el. A 

liofilizált peptidet DMSO-ban oldottam fel, és -20°C-on tároltam. Az S100A4 variánsok 

affinitásának meghatározásához 2,5 nM Fluo-MPT oldatot készítettem FP pufferben (20 mM 

HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 0,1 mM TCEP, and 0,05% Tween-20), melyhez 

az S100A4 variánsokat különböző koncentrációban adtam (0,26 - 15 nM dimer). 2 

órainkubáció után az egyes pontok fluoreszcencia polarizációját három párhuzamossal 

szobahőn mértem meg 384-lyukú mikrotitráló lemezen (Corning #3676), Synergy H4 

készüléket használva (BioTek). Az adatokat a következő egyenlettel illesztettem:  

                      
                                 

    
 

ahol Kd az egyensúlyi disszociációs állandó, [S] az S100A4 totál koncentrációja, [M] a Fluo-

MPT totál koncentrációja, FP a mért fluoreszcencia polarizáció, FPmin and FPmax a szabad és 

teljes mértékben S100A4-kötött Fluo-MPT esetében mért FP. A bemutatott grafikonokon a 

három mérés átlagát és azok standard hibáját ábrázoltam. A méréseknél bemutatott hiba az 

illesztés hibája. 

Filamentum disszociációs tesztek 

 5 µM NMIIA 1712Q-1960E rudat titráltam S100A4 variánsokkal három 

párhuzamossal 20 mM HEPES pH 7,5, 100 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 2 mM MgCl2, 0,1 mM 

TCEP tartalmú pufferben. Az egyes pontok turbiditását egyfelől az oldat fényszórását követve 

mértem SPEX Fluoromax-2 spektrofluoriméterben (Jobin Yvon) 320 nm-es gerjesztő és 

emissziós hullámhosszokat használva. Másfelől turbidometriás kísérleteket is kiviteleztem, 

melyek során az adatpontok abszorbanciáját mértem 320 nm-en 96-lyukú mikrotitráló 

lemezen (Nunc #269620) Synergy H4 készülékben (BioTek), 350 µl térfogatban, mely 1 cm-

es fényútnak felel meg. A bemutatott grafikonokon a három mérés átlagát és a hozzájuk 

tartozó standard hibát ábrázoltam. A méréseknél prezentált hiba az illesztés hibája. 
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Fág bemutatás 

A fág bemutatáshoz használt fágmid konstrukció alapjául egy, Pál Gábor laboratóriumában 

használt vektor szolgált. Ebbe klónoztam be XhoI és KpnI hasítóhelyek segítségével az 

NMIIA1894-1931 peptidet kódoló DNS-t. Az NMIIA-P8 fúziós fehérje expressziója pTac által 

szabályozott (32. ábra). A promótert a MalE szignálszekvencia követi, mely a fúziós fehérje 

  

32. ábra Az NMIIA-P8 fágmid konstrukció. Sárga háttérrel jelöltem az XhoI és KpnI restrikciós endonukleáz 

felismerőhelyeket, a piros betűk pedig a variált pozíciókat jelölik. A DNS szekvenciában a degenerált 

nukleotidok IUB kódjai: K = G/T, M = A/C, N =A/C/G/T, R = A/G, S = G/C, W = A/T, Y = C/T). 
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periplazmatikus térbe történő exportjához szükséges. Ezt követően a FLAG-tag található, 

melyet egy rövid GS-linkerrel kapcsoltam össze az NMIIA peptiddel. Az NMIIA-t egy 

hosszabb linker követi, mely az M13 fonalas fág fő burokfehéjéjében, a P8-ban folytatódik.  

 A megfelelő pozíciók variabilitásának létrehozásához kombinatorikus Kunkel 

mutagenezist használtam [84]. Elsőként a variálandó pozíciók kodonját egyetlen hosszú 

oligonukleotid segítségével stop kodonokra cseréltem (5’- CTGCAGCGCGAGCTGTAAGACTAA 

ACTGAGTAATAATAATAATAATAACGCGAAGTCTAATAACTATAAAACTAACTCAGGCGCGGG-3’). 

Az így kapott ún. stop templáton végeztem el a Kunkel mutagenzist a degenerált pozíciókat 

tartalmazó oligoval (5’-CTGCAGCGCGAGCTGGAMGACGYTACTGAGNCTRMCGAMKSTMTGARC 

CGCGAAGTCWCCWCCCTAARGAACARGCTCAGGCGCGGG-3’). A PAGE tisztított, 87 

aminosavas oligonukleotidokat az Integrated DNA Technologies cégtől rendeltem. A 

kétlépcsős mutagenezist az indokolja, hogy a Kunkel mutagenezis hatékonysága csupán 

körülbelül 80%-os. Ennek következtében, ha a mutagenezist a vad típusú templáton 

végeznénk el, a fágmid könyvtár 20%-a vad típusú lenne. A stop templát beiktatásával viszont 

a nem mutálódott templát DNS-ről nem termelődik fúziós fehérje.  

 A tisztított Kunkel mutagenezis terméket E. coli SS320 (F pilus +) elektrokompetens 

sejtekbe elektroporáltam, majd a sejteket M13KO7 helper fággal (NEB #N0315) fertőztem. A 

fertőzött sejtkultúrát ON 37°C-on rázattam 2YT táptalajban, majd izoláltam a fág könyvtárat. 

A fágok szelekciójához a célpont fehérjéket az alábbiak szerint immobilizáltam Maxisorp 

(Nunc) ELISA lemezen. A lemezre 30 µg/ml koncentrációban GST-S100A4-et (20 mM TRIS 

pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP) és 2000-szeres hígításban Anti-FLAG-tag antitestet 

(AFT, Sigma-Aldrich #F3165) (100 mM Na2CO3 pH 9,4) immobilizáltam Maxisorp (Nunc) 

ELISA lemezen. A célpont fehérjékkel burkolt felszínt ezután BSA-val (5 mg/ml) 

blokkoltam, majd a fág könyvtárat (20 mM TRIS pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP, 1 

mM CaCl2, 5 mg/ml BSA, 0,05% Tween-20) a felszínekre mértem, és 2 órát szobahőn 

inkubáltam. A nem kötődő fágokat ezután 20 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP, 

1 mM CaCl2, 0.05% Tween-20 tartalmú pufferrel alaposan lemostam. A GST-S100A4-ről a 

specifitás növelésének érdekében a fágokat 20 mM TRIS pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM 

EGTA pufferrel eluáltam, míg az Anti-FLAG antitestről a standard 0,1 M sósavval történő 

elúciót alkalmaztam (utóbb esetben a fág oldatot TRIS pufferrel semlegesítettem). Az eluált 

fágokkal 1/10 térfogatban OD600 = 0,5 denzitású E. coli XL1Blue sejtkultúrát fertőztem. A 

fertőzött kultúra M13 helperrel történő felülfertőzése után újból fágokat termeltem, és megint 

elvégeztem a szelekciót. Minden szelekciós kör végén ellenőriztem az a GST-S100A4-ről és 

AFT-ről eluált fágok titerét. A fágok dúsulását úgy tudtam nyomon követni, hogy mind GST-
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S100A4, mind AFT esetében célpontfehérje mentes, azaz kizárólag BSA-val burkolt kontroll 

felszíneken is elvégeztem a „szelekciót”. A specifikus célpontról és a BSA-ról eluált fágok 

titerének hányadosa adja meg a dúsulás mértékét. 

 A megfelelő dúsulást mutató 2. szelekciós körben eluált fág sokaság egyedi klónjainak 

specifikus kötőképességét ELISA tesztben ellenőriztem torma peroxidáz konjugált 

monoklonális Anti-M13 antitest (GE Healthcare, #27-9421-01) segítségével. A BSA kontrollhoz 

képest legalább háromszoros jelintenzitást eredményező 30 db klón DNS-ét szekvencia 

analízisnek vetettem alá, amihez Big Dye Terminator v3.1 cycle Sequencing Kitet (Applied 

Biosystems) használtam. Az egyes pozíciók aminosav gyakoriságát normáltam, amihez az Anti-

FLAG antitesten történő párhuzamos szelekció eredményéből származó gyakoriságok adatait 

használtam. Az Anti-Flag-en kapott aminosav gyakoriságok függetlenek a megjelenített peptid 

S100A4-kötő képességétől, és arról informálnak, hogy adott pozíciókban mennyire torzul a 

pusztán a kiindulási könyvtára jellemző kodon gyakoriságok alapján várt aminosav eloszlás. 

Torzulás akkor jelentkezik, ha egyes pozíciókban egyes aminosavak pozitív vagy negatív 

irányban befolyásolják a peptid megjelenítésének hatékonyságát. A kötőképes klónok 

populációjára jellemző szekvencia mintázatot WebLogo program segítségével határoztam meg a 

DNS szinten egyedi klónok aminosavsorrendje alapján (http://weblogo.berkley.edu) [74]. A 

fágmid- és fág-könyvtár készítése, a fágokkal történő munka során Sidhu és mtsai. által leírt 

protokoll szerint jártam el, így a módszerről részletesebben ott lehet olvasni [85]. 

Felszíni plazmon rezonancia (SPR) 

 Az SPR méréseket ProteOn XPR36 (Bio-Rad) készülékkel végeztem HTG szenzor 

chipen. Futtató pufferként 20 mM HEPES pH 7,5, 300 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 0,1 mM 

TCEP, 0,005% Tween-20 oldatot használtam. A készülék felépítése lehetővé teszi, hogy a 

felhasználó szimultán 36 db kölcsönhatást vizsgáljon. Ez annak köszönhető, hogy a 6 db 

csatornát hordozó ún. „multi channel module” (MCM) horizontális és vertikális orientációban 

is képes a szenzor chipre illeszkedni (33. ábra). A HTG szenzor chip a tandem 3 példányban 

jelenlévő NTA (Tris-NTA) csoportnak köszönhetően lehetővé teszi, hogy a His-címkével 

ellátott fehérjék rendkívül stabilan rögzüljenek a felszínen anélkül, hogy kémiai módosulást 

szenvednének el. Ráadásul a konkrét esetben nem csak a Tris-NTA volt a stabilabb kikötést 

biztosító aviditás forrása, hanem maga az S100A4 is, amely homodimerként egyszerre két 

His-címkét tartalmaz. Mindezek eredményeként a rendszer szinte szivárgásmentesnek 

bizonyult, a His6-S100A4 órákig aktív állapotban felszínre rögzítve maradt. Kísérleteimben a 

His6-S100A4-et öt vertikális felszínen immobilizáltam 300-600 RU denzitásban. A hatodik 



 
 

63 
 

felszínt kontrollként üresen hagytam. A különböző MPT variánsokból ötpontos felező hígítási 

sort készítettem, a hatodik csőbe puffert tettem kontroll gyanánt. Az egyes MPT variánsok öt 

koncentrációban történő szimultán injektálása 60 µl/perc áramlási sebességgel történt. A 

felszínt minden egyes injektálás után 500 µM EGTA tartalmú pufferrel regeneráltam. Ebben a 

koncentrációban alkalmazván a kelátort az S100A4 elveszíti a kötött Ca2+-ot, azaz az analit 

pillanatszerűen disszociál, ezzel szemben az NTA funkciós csoportról nem távozik a Ni2+, 

tehát az immobilizált S100A4 a chipen marad! 

 

33. ábra A ProteOn XPR36 működési elve (www.bio-rad.com). A vertikális ligand csatornákon történik az 

immobilizáció (bal oldalt), erre merőlegesen, a horizontális analit csatornákon keresztül injektálja a készülék az 

interakciós partnert az immobilizált fehérjére (középen). A ligand és analit közötti interakció a ligand ás analit 

csatornák kereszteződésében létrejövő „interakciós foltokon” történik meg (jobb oldalt). 

A nyers szenzorgrammokat az ún. „double referencing” alkalmazásával korrigáltam, vagyis a 

nyers adatokból mind a szabadon hagyott ligand, mind a csak pufferrel injektált analit 

csatorna adatait levontam. A korrigált mérési adatokat az egyszerű 1:1 interakciót feltételező 

Langmuir egyenlettel illesztettem. Az öt ligand csatornán elvégzett párhuzamos mérések azt 

mutatták, hogy a paraméterek jól reprodukálhatók. A méréseknél prezentált hiba az illesztés 

standard hibája. 

Tranziens kinetika – fluoreszcens spektroszkópia 

 A dimer NMII fragmentumok és az S100A4 kölcsönhatásának kinetikai paramétereit 

az esetek egy részében BioLogic SFM 300 készülékkel határoztam meg. Az asszociációs 

sebességi állandók meghatározásához a készülék egyik fecskendőjét 20 mM HEPES pH 7,5, 

500 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 0,1 mM TCEP pufferben kihigított 5 µM S100A4F45W-vel 

töltöttem meg, míg a másikba az interakciós partner NMII variánsból készített kétharmadoló 

higítási sor tagjait mértem. A reakciót az S100A4F45W triptofán fluoreszcenciájának 

növekedésén keresztül követtem 297 nm gerjesztési hullámhosszal és 340 nm-es optikai filter 
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(340 IL 25, Comar Optics) használatával. A 25-25 µl térfogatú oldatok keverése 14 ml/perc 

sebességgel történt, a mérés holtideje 2 ezredmásodperc volt. Minden egyes higítási tagból 

10-12 db tranzienst vettem föl, melyeket azután átlagoltam. A tranzienseket egyszerű 

exponenciális lecsengésű kinetikát feltételezve illesztettem. Ezek illesztéséből meghatározott 

és grafikusan bemutatott kobs értékeknél az illesztés hibáját ábrázoltam. 

 A disszociációs sebességi állandó meghatározásánál egyfelől 5 µM S100A4F45W és 5 

µM NMII komplexét kevertettem össze 100 µM vad típusú S100A4-gyel stopped-flow 

berendezéssel. Másfelől 2,5 µM S100A4F45W és 2,5 µM NMII komplexét tartalmazó 

küvettába manuálisan kevertem 50 µM vad típusú S100A4-et, és a fluoreszcencia változást 

SPEX Fluoromax-2 (Jobin Yvon) spektrofluoriméterben követtem 297 nm gerjesztési és 340 

nm emissziós hullámhosszokat alkalmazva. A stopped-flow méréseket összefoglaló 

táblázatban bemutatott ka illetve kd esetében az egyenes illetve exponenciális illesztés hibáját 

tüntettem fel. 

Fehérje kristályosítás 

 A kristályosítás során használt fehérje komplex előállításához a fentebb bemutatott 

módon tisztított fehérjéket alkalmaztam. A komplex 0,5 µl-ét (2,5 mM S100A4 mutáns, 1,3 

mM MPT) 0,5 µl rezervoár oldattal kevertem össze ülőcseppekben kristályosító robot 

segítségével a Molecular Dimensions MD1-29 és MD1-30 kristályosító oldatait használva. Az 

adatgyűjtésnél használt kristályok 30% PEG 4000, 0,1 M nátrium-citrát pH 5,6 és 0,2 M 

ammónium-acetát tartalmú oldatban nőttek ki. Az adatgyűjtést és szerkezet meghatározást 

Annette Duelli és Katona Gergely végezték, így ezeket dolgozatomban nem fejtem ki, a 

részletek publikációnkban fellelhetők [86]. A krisztallográfiai adatgyűjtés és 

szerkezetfinomítás eredményeit összefoglaló táblázat a „Függelék” fejezetben megtalálható 

(F6. táblázat). 

Kisszögű röntgenszórás (SAXS) 

 Magukban a SAXS mérésekben nem vettem részt, feladatom a mérésekhez szükséges 

nagyfokú homogenitást mutató fehérjeminták előállítása volt. Erre a célra a különböző 

S100A4 variánsokat és komplexeiket 20 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP 

és 1 mM CaCl2 tartalmú pufferben gélszűréses kromatográfiával választottam el Superdex 75 

10/300 GL (GE Healthcare) oszlopot használva. A megfelelő frakciókat ezután Amicon Ultra 

(Millipore) ultraszűrő segítségével 1 mM töménységűre koncentráltam, majd a mintákat egy 

részét a fenti összetételű pufferbe dializáltam, míg más részét a Ca2+-mentes kísérletek 
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számára a fenti puffernek egy olyan változatába, ahol az oldat CaCl2 helyett 0,1 mM EGTA-t 

tartalmazott. A dialízis pufferek dialízis után felhasználásra kerültek a SAXS mérések során 

is, mint oldat referencia, valamint a tömény fehérjeoldatok hígítására használtuk őket. A 

SAXS mérések módszertani részletei az ide vonatkozó publikációnkban megtalálhatók [87]. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A Ca2+-kötő S100 fehérjecsaládba tartozó S100A4 (más néven metasztazin) egy metasztázis 

molekuláris marker, mivel túltermelődése számos ráktípusnál pozitívan korrelál az áttétképző 

hajlammal. Az S100A4 kötődik a nem-izom miozin IIA (NMIIA) nehézlánc C-terminális 

régiójához. A kötődés eredményeként a miozin filamentumok szétesnek, ami növeli a tumor 

metasztatikus hajlamát. Monomer és dimer NMIIA fragmentumokon alapuló kölcsönhatás-

mérések valamint az első S100A4 ‒ célfehérje komplex térszerkezetének meghatározása 

révén merőben új kölcsönhatási módot mutattunk ki az S100 családban. A korábban 

kimutatott szimmetrikus kölcsönhatásokkal szemben egyetlen NMIIA lánc kötődik az 

S100A4 dimerhez, mintegy körbeölelve azt. A szokatlanul nagy affinitású (Kd = 0,1 nM) 

kölcsönhatás következtében a miozinban destabilizálódik az S100A4 kötőhellyel szomszédos 

coiled-coil régió, mely átfed a filamentum képzésben kulcsfontosságú ACD-vel (assembly 

competence domain). Vad típusú és deléciós S100A4 segítségével vizsgáltuk a fehérje 

rendezetlen C-terminálisának szerepét. Az irodalmi adatokkal ellentétben nem tudtuk 

kimutatni, hogy a C-terminális régiónak szerepe lenne a monomer NMIIA-val kialakuló 

kölcsönhatásban, illetve a filamentum szétszerelésében. Ugyanakkor a vadtípusú és a deléciós 

variáns Ca2+-kötési mechanizmusa eltér. Ez a C-terminális régió és az apo-S100A4 EF-kéz 

motívuma közötti ionos kölcsönhatásnak tudató be. Kimutattam, hogy az NMIIB az A és C 

izoformáknál két nagyságrenddel gyengébben köt S100A4-et. Megvizsgáltam, hogy egyes 

miozin szakaszok milyen mértékben járulnak hozzá az izoforma specifitáshoz. Az S100A4-

kötőhely helikális régiójának hozzájárulását fág bemutatás és paralóg szkennelés 

kombinálásával, míg a rendezetlen farok régió szerepét NMII kimérák használatával 

állapítottam meg. Gyorskinetikai mérések alapján, dimer NMII fragmentumok esetében, a 

nem-helikális farok régió jelentősen befolyásolja az asszociáció sebességét. A paralóg 

szkennelés rámutatott, hogy a helikális kötőrégióban egyetlen pozíciónak van kitüntetett 

szerepe. Itt az NMIIB olyan oldalláncot hordoz, amely az A és C izoformához képest 60-

szoros affinitáscsökkenést okoz. Ennek tudható be, hogy az NMIIB filamentum nem 

szerelődik szét S100A4 hatására. Végül kimutattam, hogy az NMIIB coiled-coil lényegesen 

stabilabb, mint az NMIIA ugyanezen régiója. Ez részben magyarázhatja az NMIIB variánsok 

relatíve alacsony asszociációs rátáját. Összefoglalva: megoldottuk az első S100A4 − 

célfehérje komplex 3D szerkezetét, részletes szerkezeti modellt alkottunk az S100A4 indukált 

NMII filamentum szétesés magyarázatára, és feltártuk, hogy az S100A4 NMII izoformákkal 

történő szelektív kölcsönhatása milyen szerkezeti okokra vezethető vissza. 
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SUMMARY 

S100A4 (metastasin), a member of the Ca2+-binding S100 protein family, is a well known 

molecular marker of tumor metastasis, as overexpression of S100A4 is positively correlated 

with poor prognosis in numerous cancers. Binding to the tip of the NMIIA coiled-coil it 

promotes filament disassembly, which inhibits NMIIA function leading to augmented cellular 

motility and metastasis. I studied the mechanism of S100A4-induced NMIIA filament 

disassembly by various binding assays and solved the crystal structure of the S100A4 ‒ 

NMIIA complex. The structure revealed a novel mode of interaction in the S100 family: a 

single, predominantly α-helical myosin chain, which exhibits 0.1 nanomolar affinity to 

S100A4, is wrapped around the S100A4 dimer occupying both hydrophobic binding pockets. 

Thermal denaturation experiments of coiled-coil forming NMIIA fragments indicate that the 

coiled-coil partially unwinds upon S100A4 binding. Based on these results we propose a 

model for NMIIA filament disassembly: a part of the random coil tailpiece and the C-terminal 

residues of the coiled-coil are wrapped around an S100A4 dimer which disrupts the ACD 

(assembly competence domain) causing filament dissociation. I evaluated the role of the C-

terminal random coil region of S100A4 in NMIIA binding. I found that a C-terminal deletion 

mutant binds to the monomeric NMIIA S100A4-site with similar affinity to the wild-type 

protein, and I could not detect any differences in their filament disassembling properties. 

However, the Ca2+-binding mechanism of the two variants is profoundly different, which is 

caused by an interaction between the C-terminal tail and the EF-hands. I discovered that the 

interaction of S100A4 with NMIIB is much weaker than that of with NMIIA and NMIIC. To 

reveal the underlying mechanism of this isoform specificity I carried out combinatorial 

paralog scanning on the α-helical region of NMII S100A4-binding site using phage display. 

Additionally, I determined the role of the non-helical tailpiece in S100A4 binding. Transient 

kinetic binding studies revealed that the non-helical tailpiece affects the association rate of the 

interaction of S100A4 with dimeric NMII fragments. Most importantly, the paralog scanning 

pointed out a single amino acid position, whose substitution is responsible for the 60-fold 

reduced affinity of NMIIB to S100A4. This leads to impaired S1004-induced NMIIB filament 

disassembly. Finally, I showed that stability of the NMIIB coiled-coil significantly exceeds 

that of NMIIA, contributing to the reduced association rate of NMIIB to S100A4. Taken all 

together we presented the first 3D structure of an S100A4 − target protein complex, proposed 

a mechanistic model for S100A4 induced NMII filament disassembly and explained the 

isoform-selective binding of S100A4 to NMIIs. 
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FÜGGELÉK 
F1. táblázat S100A4 – NMII interakciók termodinamikai paraméterei. 

  Kd (nM) ΔH (kJ mol-1) -TΔS (kJ mol-1) NMII / S100A4 

S100A4 + MP0 27500 ± 5390 -4,6 ± 0,5 -21,5 0,63 ± 0,052 
S100A4 + MPC 1790 ± 160 -12,6 ± 0,2 -20,3 0,62 ± 0,053  
S100A4 + MPN* 7 ± 1 -98,6 ± 0,3 50,8 0,38 ± 0,00051 
S100A4 + MPT* 9 ± 1 -63,2 ± 0,2 17,2 0,41 ± 0,00049 
S100A4 + MPTb 125 ± 9 -60,7 ± 0,3 21,2 0,45 ± 0,0050 
S100A4 + MPTc* 2,5 ± 1 -69,4 ± 0,3 20,3 0,5 ± 0,00089 
S100A4Δ13 + MPT* 14,7 ± 1,6 -81,1 ± 0,2 36,3 0,42 ± 0,00054 
S100A4 

F45W/C3S/C81S/C86S + MPT 1540 ± 150 4,8 ± 0,1 -38 0,38 ± 0,0031 
S100A4 + MF2* 6 ± 2 -98,8 ± 1,2 48,5 0,50 ± 0,0029 
S100A4F45W

 + MF2*  11 ± 1 -68,2 ± 0,4 19,4 0,60 ± 0,0018 

*Az interakciók esetében feltüntetett Kd értékek a paraméter felső határát jelölik, mivel a nM-os affinitás 

tartomány az ITC módszer detektálási limitét képezi. Ebből következően a számolt entrópia hozzájárulás értékek 

is pontatlanok. 

F2. táblázat NMIIA coiled-coil fragmentumok hődenaturációja. 

  Tmobs (K) ΔHv (kJ mol-1) Kd (25°C) (nM) 
MF1 308,8 ± 0,1 577 ± 6,3  1,77 
S100A4-kötött MF1 307 ± 0,1 445,1 ± 8,4 30,62 
MF2 299,8 ± 0,1 277,6 ± 5,9 3058 ± 0,0 
S100A4-kötött MF2* 289,9 ± 11,1 80,8 ± 33,4 1491 ± 6,2 

*Az MF2 S100A4-kötött állapotban történő denaturációja szinte teljesen elveszíti kooperatív jellegét, ez okozza 

az illesztett paraméterek rosszul definiáltságát.  

F3. táblázat S100A4 – Ca2+ interakciók termodinamikai paraméterei. 

  S100A4 + Ca2+ S100A4Δ13 + Ca2+ 
Kd1 (µM) 2,7 ± 0,8 0,07 ± 0,01 

ΔH1 (kJ mol-1) 10,1 ± 0,1 -29,8 ± 0,3 

n1 (Ca2+ / S100A4) 1,28 ± 0,02 0,64 ± 0,01 

-TΔS1 (kJ mol-1) -43,2 -12,8 

Kd2 (µM) 30,9 ± 5,7 11,7 ± 1,8 

ΔH2 (kJ mol-1) -4,8 ± 1,2 -10,8 ± 0,5 

n2 (Ca2+ / S100A4) 1,12 ± 0,19  1,32 ± 0,03 

-TΔS2 (kJ mol-1) -22 -18,5 
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F4. táblázat A fág bemutatás során szelektált klónok szekvencia analízise. 

S100A4-en szelektált klónok aminosav szekvenciái AFT-en szelektált klónok aminosav szekvenciái 
RKLQRELEDVTETAESMSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEPNESMNREVTSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEPAECLNREVTSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEPNDAMNREVTSLRNKLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTETAESMNREVTSLKNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATESDESMSREVTTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDATEAAECMNREVTSLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATEADEAMSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTESAEGMNREVTTLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTESTECMSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDATEPAEGLNREVSSLKNKLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTESDECMSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEAADSLSREVSSLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTESDDSMNREVSSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTETADSLNREVTSLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTETTDSMNREVSSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTESADSMNREVTSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEAADGLSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTESADAMNREVSSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTETDDSLSREVTTLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTESTDSMSREVTSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATESNECMNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTESNESLNREVTTLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEPADALSREVTSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDATESADALNREVSSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTESDEGMNREVTSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEAAESMNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTESAEGMNREVSSLRNKLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTETADSMSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTEPDECLSREVTSLKNKLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTETAEGMSREVSTLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEANEGLSREVSSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTESAESLNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATETDEALSREVTTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTESAECLNREVSTLKNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATEAADGMSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEPAECMNREVSTLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTETDDSMSREVTTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDATESTDALSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTEANDGLNREVTSLKNKLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTESAEGMNREVTSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATESDDSMSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTEPAESLNREVSSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTESDDALNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTETAESMNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATEPNDSLSREVTSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDATETADAMNREVSSLRNKLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTEPNDGMSREVSTLKNKLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEPAEALNREVTSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTESTDGLNREVSTLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTEAADCLNREVSTLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTESNEAMSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDVTEAAEGLSREVSSLKNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDATETDEGLSREVSSLRNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELDDVTESADGLSREVTSLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELDDVTEANDGLNREVSSLKNRLRRGDLPFVVP 

RKLQRELEDATESAEGLNREVTTLRNRLRRGDLPFVVP RKLQRELEDVTETADSLSREVSTLRNRLRRGDLPFVVP 
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F5. táblázat Az AFT-normált aminosav gyakoriságok a variált pozíciókban (%). 

  8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
A     40,6     20,7 86,9   19,8                       

C                 29,7                       

D 57,8           0,0 33,4                         

E 42,2             66,6                         

F                                         

G                 18,0                       

H                                         

I                                         

K                                   45,9   68,7 

L                   57,0                     

M                   43,0                     

N             1,6       80,8                   

O                                         

P           20,7                             

Q                                         

R                                   54,1   31,3 

S           28,3     32,4   19,2       46,9 53,4         

T           30,4 11,5               53,1 46,6         

V     59,4                                   
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F1. ábra His6-S100A4 interakciója a vad típusú és kiméra monomer NMII fragmentumokkal. (A-D-G) 

MPT, MPTab és MPTac; (B-E-H) MPTb, MPTba és MPTbc valamint (C-F-I) MPTc, MPTca és MPTcb 

injektálása immobilizált S100A4-re az ábrákon feltüntetett koncentrációkban. Az MPTbc (H) esetében jelentős 

nem-specifikus kötődés volt tapasztalható. 
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F2. ábra NMII coiled-coil variánsok interakciója S100A4F45W-vel. (A-B) MF1A1907N asszociációjának (1,76-

20 µM) és disszociációjának jellemzése. (C-D) MF1A1907L asszociációjának (1,17-20 µM) és disszociációjának 

jellemzése. (E-F) MF1ab asszociációjának (1,76-20 µM) és disszociációjának meghatározása. (G-H) MF1bN1914A 

asszociációjának (1,76-20 µM) és disszociációjának meghatározása. 
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F6. táblázat Röntgen krisztallográfiai adatok és a szerkezetfinomítás paraméterei. 

 

 


