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1. A vizsgált biológiai rendszerek 

Az S100A4 egy közepes méretű Ca2+-kötő homodimer fehérje, amelynek egy monomer 

lánca egy kanonikus és egy pszeudo EF-kéz motívumból és a kettőt összekötő mobilis „csukló” 

régióból épül fel. Megnövekedett szintje a tumoros sejtekben metasztázist okoz, ezért jelen 

ismereteink szerint fontos szereplője lehet más betegségek mellett az áttétképződésnek is.1 A 

metasztatikus tulajdonságát leginkább a sejtváz egyik alkotójával, a nemizom-miozin IIA-val 

alkotott komplexére vezetik vissza. E komplex szerkezete ismert, viszont dinamikai vizsgálatával 

korábban nem foglalkoztak, ami viszont fontos lehet a Ca2+-affinitás nagymértékű 

megnövekedése, a dimer stabilitás megváltozása és a szokatlanul nagy, 0,1 nM Kd-val 

jellemezhető affinitása szempontjából. Az ezrin egy másik, a metasztázisban szintén szerepet 

játszó fehérje, és ismert kölcsönható partnere az S100 család egy másik tagjának, az S100P-nek, 

ezért feltételezhető, hogy az S100A4-hez is kötődhet – az interakció léte vizsgálatunk tárgya volt. 

A p53 jól ismert és sokat tanulmányozott tumorszupresszor fehérje, amely öt különböző 

doménből áll. Az N-terminális rendezetlen szerkezetű TAD doménről bizonyították, hogy 

szintén kötődik az S100A4-hez, de nem ismert a komplex szerkezete és dinamikai tulajdonságai 

– ez a p53TAD rendezetlen-rendezett átalakulása miatt érdekes. A nemizom miozin IIA és IIB 

(NMIIA és NMIIB) filamentumok összeállásának és szétesésének szabályozása is fontos a 

tumormetasztázis szempontjából. Ebben a fehérje-fehérje interakciók mellett többek között a 

kazein kináz 2 (CK2) által történő foszforiláció játszik fontos szerepet. Az irodalomban azt 

feltételezték bizonyos biokémiai kíséreletek alapján, hogy az egyetlen helyen foszforilálódó 

NMIIA C-terminális doménje visszahajlik a coiled coil szakaszra, és így befolyásolja a 

filamentum szétesesét,2 de részletes atomi szintű vizsgálattal ezt nem bizonyították, így a 

feltételezés kérdéses maradt. A coiled coil szakasz stabilitásának ismerete és jellemzései is 

érdekes a filamentumszétesés szempontjából. Ennek NMR spektroszkópiával végzett vizsgálatát 

megnehezíti a jelszélesség növekedése, a jelek ugyanis „láthatalanok” a coiled coil szakaszban.3,4 

Ennek okát sem tanulmányozták még részletesen korábban. 

  

                                                 

1 Bresnick AR et al. (2015), Nat. Rev. Cancer 15(2), 96–109. 
2 Dulyaninova NG et al. (2013) Bioarchitecture, 3(4), 77–85. 
3 Badyal SK et al. (2011) J. Mol. Biol. 405(4), 1004–1026. 
4 Ishigaki T et al. (2007) J. Biochem. 141(6), 855–866. 

A Ca2+-kötött S100A4 dimer és 
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2. Célkitűzések 

Doktori munkám első részében az S100A4 fehérje NMIIA, ezrin és p53 fehérjékkel alkotott 

komplexének szerkezeti és dinamikai vizsgálatát tűztem ki célul.  

Az S100A4-NMIIA komplexet a már korábban is használt 45 aminosavas modellpeptid, az 

MPT segítségével, mindkét résztvevő partner oldaláról vizsgáltuk, különös tekintettel a komplex 

dinamikai viselkedésére. A kötődés során bekövetkező változások elemzése alapján a komplex 

erősségére, a kötődés mechanizmusára, valamint a Ca2+-affinitás jelentős növekedésére kerestem 

magyarázatot.  

A következő vizsgálat célkitűzése annak eldöntése volt, hogy az ezrin két fő doménje,  

az N-ERMAD és a C-ERMAD kötődik-e az S100A4-hez, és ha kialakul egyikkel vagy másikkal 

komplex, akkor a kötődés hogyan hat az S100A4 szerkezetére. Ha mindkét domén kötődik, akkor 

vajon külön-külön vagy egy harmadlagos komplex formájában egyszerre alakítanak ki 

kölcsönhatást az S100A4 fehérjével?  

A p53 esetében a rendezetlen TAD-domén és az S100A4 kölcsönhatását az S100A4 

oldaláról szerkezeti, a p53TAD oldaláról nézve dinamikai szempontból vizsgáltam. 

A kutatás második részében az NMIIA és NMIIB rendezetlen C-terminális végének 

foszforilációját követtük a megfelelő fragmenseken, a jelentős foszforilációs helyek 

meghatározása után ennek a szerkezetre és dinamikára gyakorolt hatását vizsgáltuk. A fő kérdés 

ebben, hogy a foszforiláció okozhat-e olyan jelentős intramolekuláris szerkezeti változást, amely 

magyarázza a foszforiláció filamentumszétesésre gyakorolt hatását?  

Végül a filamentumszétesés szempontjából érdekes az NMIIA coiled coil szakaszának 

szerkezeti-dinamikai vizsgálata. Azokra a kérdésekre kerestem a választ, hogy hogyan történik a 

coiled coil letekeredése és mi okozhatja az NMR szempontjából „láthatalan” coiled coil 

jelkiszélesedését és milyen következményei lehetnek a vizsgált szerkezeti-dinamikai hatásoknak 

a coiled coil és végeredményben a filamentumok stabilitására? 
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3. NMR spektroszkópia és kiegészítő módszerek 

Az NMR spektroszkópia az utóbbi évtizedekben az egyik legfontosabb atomi szintű 

információt szolgáltató módszerré vált a szerkezeti biokémia, azon belül is a kis- és közepes 

méretű fehérjék tanulmányozása területén. Különösen kiemelkedő szerepe van az oldatfázisú 

dinamikai vizsgálatokban, amelyek közel 15 nagyságrendi időskálában vizsgálhatók a különféle 

NMR módszerek segítségével. 

A legtöbbször izotópjelölt fehérjeminta NMR jeleinek azonosítása (asszignáció) után 

számos szerkezeti és dinamikai adatot lehet gyűjteni a tanulmányozott rendszerekről közvetlen 

szerkezetszámolás nélkül is. A másodlagos szerkezeti elemek és a mozgékonyság predikciója, a 

fehérje-fehérje vagy fehérje-kismolekula komplexek interakciós felszíne, a kötődési állandó 

meghatározása, illetve a hőmérsékletváltoztatás szerkezetre gyakorolt hatása mind 

meghatározható a kémiai eltolódások elemzése alapján. A ps-ns skálájú gerincdinamikai mérések 

alapján a fehérje globális és lokális mozgásait lehet jellemezni. Ez két fő elemzési eljárással 

történik leggyakrabban: (1) a rendezetlen és rendezett fehérjékre egyaránt alkalmazható, 

ugyanakkor több közelítésre alapuló redukált spektrális sűrűség-elemzéssel5 és (2) a globuláris 

szerkezettel rendelkező fehérjékre részletesebb és pontosabb adatokat eredményező  

Lipari-Szabó modellfüggetlen analízissel.6 A transzlációs diffúziós együttható is meghatározható 

NMR spekroszkópiai módszerrel, amiből a hidrodinamikai sugárra, a molekulák átlagos 

méretéből pedig az aggregációs készségekre lehet következtetni. 

Munkám során az NMR spektroszkópia mellett két kiegészítő módszert is használtam:  

(1) Az elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD) spektroszkópiával izotópjelzés nélkül is, kevés 

mintából és gyorsan lehet a fehérjék másodlagos szerkezeteinek arányairól, a feltekeredettség 

mértékéről információkat szerezni. A hőmérsékletfüggő ECD spektrumok pedig a fel- és 

letekeredés tanulmányozására kiválóan alkalmazhatók. 

(2) A tömegspektrometria nemcsak a molekulatömegek közvetlen meghatározására használható, 

hanem szerkezeti információk gyűjtésére is: így például a poszttranszlációs módosítások, mint a 

foszforiláció pontos helyeit is meghatározhatjuk ezzel a módszerrel. 

A mérések az ELTE Bruker Avance III 700 MHz-es NMR készülékén, az ELTE JASCO  

J-810 spektrométerén és az ELTE Bruker Daltonics Esquire 3000plus ioncsapdával rendelkező 

ESI-MS készülékén készültek. 

                                                 

5 Farrow NA et al. (1995) J. Biomol. NMR 6(2), 153–162. 

6 Lipari G & Szabó A (1982) J. Am. Chem. Soc. 104(17), 4546–4559. és 4559–4570. 
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4. Eredmények tézispontokban 

1.  Az S100A4 dimer és az NMIIA aszimmetrikus, „átkaroló” komplexének képződése 

során nem történik jelentős globális szerkezeti vagy dinamikai változás az S100A4 

molekulában, de a Ca2+-kötő EF-kéz régiók lokális gerincdinamikai változásai 

magyarázhatják az S100A4 Ca2+-affinitásának jelentős növekedését. 

Jelentősen csökken az EF2-kéz Ca2+-kötő aminosavainak flexibilitása, miközben enyhén nő  

a B-lánc EF1-kéz Ca2+-kötő aminosavainak mozgékonysága. Ez a röntgenszerkezetek  

B-faktorainak tendenciájával összhangba hozható, és többszintű, kapcsolt dinamikai 

rendszerre utal, amely a „célfehérje kötődés és funkcionális feltekeredés” modellt erősíti meg. 

2.  A kötőzsebtől távoli H1 hélixek, amelyek az S100A4 dimer összetartásáért felelősek 

kémiai eltolódás-változást szenvednek, valamint a lassú időskálájú mozgásuk megszűnik 

az MPT kötődése során, ami allosztérikus hatásnak tekinthető és a dimerstabilitás 

növekedésére adhat magyarázatot.  

A Lipari-Szabó modellfüggetlen analízis eredménye alapján látható, hogy a rendszer globális 

dinamikája ugyan nem változik jelentősen (az S2 értékek hasonlóan alakulnak a szabad és a 

komplex formában), az Rex paraméterek jelenléte viszont megszűnik a H1 hélixekben a 

komplex formában. 

 

 

3. Az MPT peptid rendezetlenből rendezetté válik, de már szabad állapotában is inherens 

helicitással rendelkezik, ami a rendívül nagy affinitás magyarázatához járul hozzá az 

entropikus változásokat figyelembe véve.  

fekete: szabad S100A4, üres: a komplex A-lánca, szürke: a komplex B-lánca 
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4. Az S100A4 és az ezrin két fő doménje, a C-ERMAD és az N-ERMAD kölcsönhatásának 

vizsgálata során kimutattam, hogy a C-ERMAD az S100A4 szokásos hidrofób 

kötőzsebébe kötődik aszimmetrikus módon, és a H1 hélixek allosztérikus változást 

szenvednek ebben az esetben is.  

 

 

5. Az S100A4 az N-ERMAD-hoz is kötődik, de külön-külön lép interakcióba a két ezrin 

doménnel harmadlagos komplex keletkezése nélkül.  

Ezt a három fehérje együttes jelenlétében felvett 1H,15N-HSQC spektrumokon megjelenő 

jelek (hiszen a hipotetikus harmadlagos komplexnek nagy mérete miatt egyáltalán nem lenne 

detektálható jele) és a transzlációs diffúziós mérésekből kapott átlagos diffúziós állandók 

értékei egyaránt bizonyítják. 

6. A p53TAD fragmens az S100A4 megszokott hidrofób kötőzsebébe kötődik 

aszimmetrikus módon. Az S100A4 NMR jelei változatos cserejelenségeket mutatnak a 

komplexben.  

A gyors, közepes és lassú csere jelensége az összetett mozgásokra utal a komplexben. Ez a 

változatosság megjelenik a kiszélesedő jelekben, jelkettőződésben, vagy egyféle csúcs 

eltolódásváltozásában. A H1 hélix kémiai eltolódásai ebben az esetben is allosztérikus 

effektust mutatva az átlagosnál nagyobb mértékben perturbálódnak. 

 

 

 

 

szabad S100A4 és S100A4-C-ERMAD komplex  

szabad S100A4 → S100A4-p53TAD komplex  
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7. Kimutattam, hogy a p53TAD domén az S100A4-kötés során rendezetlenből rendezetté 

változik, de több régiója a komplexben is flexibilis marad, és nehezen leírható, összetett 

mozgásokkal rendelkezik. Ezek az információk más adatokkal együtt rámutatnak arra, 

hogy „bolyhos” („fuzzy”) komplexnek tekinthetjük a képződő komplexet.  

A p53TAD dinamikájában a redukált spektrális sűrűség módszerét alkalmazva egyértelműen 

jelentkezik a rendezetlenből rendezetté válása mellett az, hogy maradnak mozgékony régiók 

a komplexben is. Ebben négyféle, különböző flexibilitású aminosavcsoportot lehet 

elkülöníteni a legmozgékonyabbtól az egészen merevig. 

 

 

8. Nem történik jelentős szerkezeti és dinamikai változás a CK2 által egyetlen helyen 

foszforilálódó NMIIA esetében, így a korábban feltételezett C-terminális vég 

visszahajlása nem lehetséges, mindössze a coiled coil szakasz merevségének és a 

rendezetlen szakasz β-redős hajlamának növekedését lehetett kimutatni.  

Az NMIIA fragmensének, az M111A-nak (NMIIA1850-1960) részletes szerkezeti, dinamikai, 

ECD spektroszkópiával végzett hőstabilitási és hőmérsékletfüggő diffúziós NMR mérésekkel 

jellemzett aggregációs vizsgálata vezetett arra a megállapításra, hogy nincs intramolekuláris 

kölcsönhatás a foszforilált miozin fehérje két régiója között. 

 

9. Az NMIIA-val ellentétben az NMIIB esetében az elsősorban két helyen történő 

foszforiláció viszont csökkenti az aggregációs hajlamot. 

A foszforilációs helyeket tripszines emésztést követő tömegspektrometriás vizsgálattal és az 

asszignált 1H,15N-HQC spektrumok segítségével határoztuk meg (NMIIA esetében az S1943, 

az NMIIB esetében pedig S1956 és S1975 foszforilálódik). Az NMIIB-t modellező peptid 

(NMIIA1850-1923–NMIIB1931-1960 kiméra peptid) esetében közel felére csökken az  

Mmért / Melméleti arány a diffúziós NMR mérésekre alapuló aggregációvizsgálat szerint. 

M111A és M111A-P 
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10. Az NMIIA coiled coil régiójának C-terminális végéből készült több fragmens 

tanulmányozása során kimuttam, hogy a coiled coil szakasz letekeredése ezek esetében 

az N-terminális vég felől indulva fokozatosan történik és nem egy teljesen coiled coil és 

teljesen rendezetlen forma egyensúlyi viszonyában való fokozatos változás formájában.  

Ezt a 1H,15N-HQC spektrumon detektálható jelek alapján lehet megállapítani: ugyanis  

az N-terminális fellazultabb szakaszon kis félértékszélességű, éles jeleket kapunk, sőt  

a C-terminális irányából rövidített fragmensek esetében a legkisebb, az M36A  

(NMIIA1850-1885) rendezetlen szerkezetű, nem képes coiled coil képzésére, miközben hasonló 

méretű coiled coil szerkezetek ismertek az irodalomban.7 

11. Bizonyítottam, hogy a coiled coil szakaszok NMR spektroszkópiában korábban is ismert 

jelkiszélesedésének oka a rúd alakú molekula hasonló molekulatömegű gömbszerű 

molekulákhoz képest lassabb bukdácsoló mozgása.  

Erre a gyorsdinamikai mérések alapján a kiszélesedő jelek szomszédos régióiban 

megmutatkozó transzverzális relaxációs állandó (R2) növekedése és a longitudinális 

relaxációs állandó (R1) egyidejű csökkenése alapján lehet következtetni az M57A  

(NMIIA1850-1906) és M78A (NMIIA1850-1927) coiled coil képző fragmensek esetében, miközben 

a HetNOE értékek a flexibilitásra utalnak. Az M36A dinamikai tulajdonságai is megerősítik 

rendezetlen szerkezetét: 

  

                                                 

7 Nikolaev Y & Pervushkin K (2007) J. Am. Chem. Soc.129(20), 6461–6469.  

M36A, M57A és M78A 
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