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Irodalmi áttekintés 
 

A Ca2+-kötő S100 fehérjecsalád bemutatása 

A Ca2+ amellett, hogy a csontok fő építőeleme, a jelátviteli útvonalak egyik legfontosabb 

másodlagos hírvivője, és olyan komplex folyamatokban játszik szerepet, mint a géntranszkripció, a 

véralvadás, az izom-összehúzódás vagy az ingerületátvitel, a felejtés és a félelem (1). Ilyen sokrétű 

feladat ellátásához sejtes és molekuláris szinten is működő szabályozási mechanizmusok 

kialakulására van szükség, amely nagyszámú, a kalciumion kötésére képes fehérje evolúciós 

megjelenését feltételezi.   

A Ca2+-kötő fehérjék szupercsaládjába tartoznak a kis molekulatömegű, csak gerincesekben 

előforduló, EF-kéz Ca2+-kötő motívummal rendelkező S100 fehérjék is. Nevüket onnan kapták, hogy 

a durva fehérjetisztítási módszer, a kisózás során még 100%-os telítettségű ammónium-szulfát mellett 

is oldatban maradnak (2,3). Ez a megfigyelés nagyfokú stabilitásukkal is összefügg. A családon belül 

tágan értelmezve jelenleg 25 fehérjét tartanak számon, melyek szerkezetükben és szekvenciájukban 

nagy konzervitást mutatnak. Közülük 16 egy csoportban (S100A1-S100A16) az 1q21, míg az általam 

még vizsgált S100B a 21q22, az S100G az Xp22, az S100P a 4pl16 és az S100Z az 5q13 kromoszóma 

régiókban helyezkednek el (4). A család tagjai sokrétű funkcióval rendelkeznek sejten belül, és kissé 

meglepő módon, az extracelluláris közegben is. Szerepük van a proliferáció, a differenciáció és az 

apoptózis kialakításában, illetve a Ca2+-homeosztázis és a sejtek migrációs és inváziós folyamatainak 

szabályozásában (5,6). Sokrétű funkciójukat számos partner fehérjéhez történő Ca2+-függő 

kölcsönhatásaikon keresztül fejtik ki. 

Az S100 fehérjék szerkezetében nagyfokú homológia figyelhető meg, amit minden esetben 

négy α-hélix és az őket összekapcsoló régiók által kialakított EF-kéz motívumok jellemeznek. A 

legnagyobb különbségek a C- és N-terminális rendezetlen szakaszok hosszában és aminosav-

összetételében találhatóak. A család tagjai leggyakrabban homodimereket képeznek, de léteznek 

tetramer (S100A8 és S100A9), hexamer (S100A12) és oktamer (S100B) szerkezeti formák is. Ez alól 

kivétel az S100G, amely csak monomer formában van jelen. A kialakult homodimereket a két 

alegység két-két α-hélixéből (I-IV és I’-IV’) felépülő X-típusú négy-hélixköteg szerkezet másodlagos 

kötésekkel stabilizál. A fehérjék egyes alegységei két-két EF-kéz motívummal rendelkeznek, melyek 

között a C-terminálison elhelyezkedő, egy, a kalmodulinéhoz hasonló Ca2+-ra magas affinitású (Kd 

≈1–50 μM) kanonikus forma, míg az N-terminálison lévő egy alacsony affinitású (Kd≈200–500 μM) 

úgynevezett “pseudo” vagy „ál” EF-kéz motívum (5). Érdekesség, hogy az S100 fehérjék egyes tagjai 

képesek cinkiont is kötni (S100A2, S100A3, S100A12 és S100B), ami különféle szabályzó 

funkciókat láthat el. Többek között megváltoztathatja a fehérje kötődési képességét és a motívumok 

Ca2+-affinitását is módosíthatja (7). A kanonikus és az „ál” EF-kéz affinitásai közötti nagy különbség 
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miatt a Ca2+ megjelenésekor először a kanonikus forma fogja koordinálni a kationt, de ez már 

elegendő a fehérje aktiválásához szükséges konformációváltozás kialakításához. A folyamat során a 

kezdeti zárt S100 szerkezet egy nyitott állapotba alakul át úgy, hogy a harmadik hélix, ami eddig 

szinte párhuzamos volt a negyedik hélixszel, mintegy 60°-kal elfordul. Az átrendeződés során 

felszínre kerülő hidrofób aminosavakkal már kölcsönhatásba léphetnek a célfehérjék (1. ábra). Ezen 

általános aktiválódási mechanizmus alól kivételnek tekinthető az S100A10 és az S100A3. Az előbbi 

esetében a szerkezet úgy módosult, hogy a fehérje állandó nyitott állapottal rendelkezik Ca2+ jelenléte 

nélkül is. Az S100A3 ezzel szemben nagyon gyenge affinitással köti a kalciumot, így a jelenlétében 

nem képes aktiválódni. Esetében a cinkion veheti át az aktiváló szerepet (8). Az S100 fehérjék atomi 

felbontású szerkezetei azt mutatják, hogy nagyon különböző módokon ismerhetik fel, és kötik meg 

partnerfehérjéiket. Különbözhetnek a kötőfelszínük geometriájában, a hidrofób aminosavak 

elhelyezkedésében és a töltéssel rendelkező régiók kiterjedésében is. 

 

1. ábra: A Ca2+ kötődésének szerkezetre gyakorolt hatása az S100A4-en bemutatva. (A) Az S100A4 dimer 

natív formája (PDB azonosító: 1M31). Az egyik monomer szürkével, míg a másik monomer négy hélixe 

színesen látható. (B) Ca2+ (barna gömbök) kötődését követően a III-as hélix elfordul, és megjelenik az S100-

akra jellemző hidrofób kötőárok (szürke nyilak) (PDB azonosító: 3C1V). A szerkezetek alatt a 

konformációváltozás sematikus ábrázolását mutatom be.   

 

Az EF-kéz motívumok Ca2+-affinitása jóval alacsonyabb, mint a sejtek nyugalmi kalciumion 

koncentrációja (~100 nM). Az extracelluláris térben ez nincs hatással az S100 fehérjék működésére, 

de a sejten belül már korlátozza azok funkcióját. Érdekes módon különböző vizsgálatok azt találták, 

hogy egyes S100 fehérjék képesek kölcsönhatásba lépni célfehérjéikkel még nyugalmi Ca2+ 

koncentráció mellett is, abban az esetben, ha egyikük mennyisége eléri a mikromólos tartományt (9-

11). Ez annak tulajdonítható, hogy termodinamikai okokból az S100 fehérjék Ca2+-affinitása 
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megemelkedik akkor, ha a célfehérjéik is jelen vannak (11,12), és ez már elég lehet ahhoz, hogy a 

véletlenszerűen kialakuló lokális Ca2+-csúcsok közelében aktiválódni tudjanak. Szignál hatására a 

sejtplazmába történő kalciumion influx esetén viszont a sejten belüli S100 fehérjék könnyen 

aktiválódhatnak a beáramlás közelében lokálisan, vagy ha az egész sejtre kiterjedő Ca2+ 

szintemelkedés következik be, akkor akár globálisan is. 

A szervezetben az S100 fehérjék expressziója változatos szintet mutat. Egyes családtagok 

szövet - vagy sejtspecifikusak, de általánosan előforduló fehérjéket is ismerünk. Az S100-ak fontos 

patológiás szereppel is rendelkeznek. Szerepük van a daganatok, az áttétek és olyan krónikus 

gyulladások, mint a reumás izületi gyulladás kialakításában és/vagy fenntartásában (3,13). A család 

ilyen szempontból leginkább vizsgált tagja az S100A4, amely megemelkedett koncentrációja gyakran 

együtt jár a különböző metasztatikus tumorok kialakulásával és a magas halálozási aránnyal bíró 

tumoros megbetegedésekkel (14-17). Korábban kimutatták, hogy ez az összefüggés kapcsolatba 

hozható az S100A4 olyan partnerekkel való kölcsönhatásával, mint a nem-izom miozin 2A (NM2A) 

(18-20), az annexin A2 (ANXA2) (21,22) vagy a p53 (23). 

 

Nem-izom miozin 2, az S100A4 leginkább vizsgált kötőpartnere  

A miozinok a motorfehérjék egyik szupercsaládja, melyek az ATP energiáját felhasználva 

képesek erőt generálni. A családon belül 37 különböző csoportot lehet megkülönböztetni (24). Ezen 

csoportok közül a 2. osztályt fedezték fel először, és emiatt gyakran konvencionális miozinként is 

utalnak rájuk. A miozin 2-t először izomból izolálták, de később nem-izom miozin 2 (NM2) 

paralógokat is találtak olyan funkciókkal, mint a migráció, a sejtadhéziók kialakítása, és a citokinézis. 

Gerincesekben három NM2 paralógot ismerünk: az NM2A-t, az NM2B-t és az NM2C-t (25-27). 

Szekvenciálisan nagyon hasonló fehérjék (64-80%-os egyezés), de különböznek ATP aktivitásukban 

(28,29), sejten belüli lokalizációjukban (30,31) és funkciójukban is (32,33). 
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2. ábra: Az NM2 hexamer szerkezete és a különböző paralógok feltételezett foszforilációs helyei A 

fekete csillaggal jelölt prolinok jelzik a coiled coil határát, attól C-terminális irányban látható a rendezetlen 

farokrégió. A piros csillag jelöli az általam vizsgált foszforilálható aminosavakat és aláhúzással jelöltem a 

foszfomimikált szerineket. Az ábrán látható foszforlációs helyeket Vicente-Manzanares és munkatársai 

gyűjtötték össze (34). Lent a filamentumképződés MLCK-val történő szabályozása látható. 

 

Az NM2 fehérjék egy hosszú (kb. 2000 aminosav) nehéz- és két könnyűláncból (kb. 170 és 

200 aminosavak) épülnek fel. A nehézlánc foglalja magába a motor domént, a motorfunkció során 

„erőkarként” funkcionáló, és a két könnyű lánc kötődéséhez felszínt adó nyaki régiót, illetve az őket 

C-terminális irányban követő α-helikális rudat (kb. 1000 aminosav), amely egy rendezetlen farokban 

végződik (2. ábra). Két nehézlánc α-hélixei által kialakított coiled coil megjelenésével létrejön az 

egységes hexamer, amely így 2 pár könnyűláncból és két nehézláncból áll. Az így kialakult 

hexamerek a sejtben parallel és antiparallel módon felépülő funkcionális filamentumokat képeznek 

úgy, hogy kb. 30 coiled coil rud (60 fej) ellentétes töltéssel bíró régiói között ionos kölcsönhatások 

alakulnak ki (35-37). Ebből a szempontból kiemelt szereppel bír az irodalomban assembly 

competence domain-nek (ACD) nevezett szakasz, amely mintegy „ragadós régióként” iniciálja a 
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filamentumok kialakulását (38). Az összeszerelődés elsődleges szabályozó lépése a regulációs 

könnyűlánc (RLC) foszforilálódása a könnyúlánc-kináz (MLCK) által (2. ábra). A foszforiláció 

hiányában, ATP és fiziológiás ionerő mellett ugyanis a két fej és a coiled coil régió kölcsönhatása 

miatt egy kompakt konformáció (10S forma) alakul ki, ami gátolja a polimerizációt. A foszforilációt 

követően az RLC elengedi a coiled coil szakaszt és a miozin molekulák elongált szerekezetet vesznek 

fel (6S forma), amelyek így már képesek filamentumokká összeállni (34). 

 

NM2A szerepe a sejtmigrációban 

Már régóta ismert, hogy az NM2 molekulák fontos szerepet játszanak a sejtek migrációjának 

szabályozásában. A sejtmozgás során a vezető élen kialakuló kitüremkedésekben vagy protrúziókban, 

melyeket az aktin polimerizációja hoz létre, két jól elkülöníthető régiót figyeltek meg. A sejt 

frontjában az úgynevezett lamellipódium helyezkedik el, melyet vékony, elágazó aktinszálak 

építenek fel. Az itt lévő aktin dinamikus polimerizációja a sejtkitüremkedések kialakulásának 

motorja.  A mögötte található lamellumban ezzel ellentétben vastag, hálózatos szerkezetű 

aktinkötegek találhatók, melyek az elsődleges elemek mellett NM2 filamentumokat és egyéb 

szabályozó fehérjéket is tartalmaznak. A két rész határát a vékony szétágazó aktin szálak aktív 

depolimerizációja, és a lamellumra jellemző vastag kötegekké történő átrendeződése jellemzi (34). 

Nyugalmi állapotban a lamellipódiumban az aktin a sejttesttől kifelé irányuló polimerizációját annak 

retrográd áramlása ellensúlyozza, ezért nem jelennek meg újabb protrúziók. Megfigyelések azt 

mutatták, hogy az NM2 blebbistatinnal (miozin gátlószer) vagy RNS interferenciával történő gátlása 

során a protruziók kialakulásának és azok előrehaladásának mértéke megnőtt annak ellenére, hogy a 

lamellipódium szerkezete nem változott, és csak a lamellum aktin kötegein tapasztaltak 

elvékonyodást (39-41). Ennek valószínű magyarázata lehet, hogy az NM2A alakítja ki a 

lamellumban, és így közvetve a lamellipódiumban is az aktin retrográd áramlását. Ezen felül 

Giannone és munkatársai azt találták, hogy a protrúziók előrenyomulására negatívan hatnak az NM2A 

periódikus összehúzódásai is (41). Összegezve elmondható, hogy a protrúziók kialakulásának 

mértéke az aktin-polimerizáció és a retrográd áramlás mértékének a vektoriális különbözete. Mivel 

az NM2A nagymértékben növeli az aktin retrográd áramlását, ebből adódóan a hiánya protrúziók 

kialakulását, majd előrehaladását, és ezzel a sejt migrációját segíti.  

A fenti egyensúlyt jelentősen befolyásolja a sejtadhéziók megjelenése. Az adhéziók ellenállási 

pontokként viselkednek, és ellensúlyozzák az aktin retrográd áramlását úgy, hogy a sejtmag felé 

haladó visszahúzó erőket az extracelluláris mátrixra vezetik, hasonlóan az autók kuplungjához. Ebből 

az okból „kuplung hipotézisnek” nevezett (34) elképzelés szerint az aktin polimerizációja és annak 

retrográd áramlása kiegyenlítik egymást egészen addig, amíg ki nem alakul egy adhézió. Ekkor a 

retrográd áramlás lecsökken, és protrúziók alakulnak ki, ezzel hajtva előre a sejtet.  
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A sejt hátulsó részén ezzel egyidőben fel kell bontani az adhéziókat. Ezeket a funkciókat is az 

NM2 molekulák végzik, úgy hogy összehúzódásaikkal segítik az adheziók leválását és a sejt hátulsó 

része ennek következtében előrelendül.  

Az áttétképző tumorokban gyakran megfigyelték az S100A4 emelkedett expressziós szintjét, 

ami közvetlenül utalt a sejtek megnövekedett migrációs képességére és a magas halálozási aránnyal 

járó tumorokra (14-17). Mivel az S100A4 a megfigyelések alapján képes az NM2A filamentumok 

széttekerésére, könnyen magyarázhatóvá válik az összefüggés a migrációs képesség növekedése és a 

magas S100A4 szint között. Az S100A4 feltételezhetően képes olyan hatást okozni, mint a 

blebbistatin vagy az NM2A csendesítése, és növelni a migrációs képességet azzal, hogy gátolja a 

sejtmozgást gátló folyamatokban kulcsszerepet játszó NM2A működését (42). Megjegyzendő, hogy 

az S100A4 hatását nem féltétlenül csak az NM2A-val történő komplex kialakulása közvetíti, azonban 

a legtöbb kísérleti eredmény erre a kölcsönhatásra áll rendelkezésünkre (43). 

 

A C-terminális foszforiláció és az S100A4 kölcsönhatás szelektivitása 

Ismert, hogy a kazein-kináz 2 (CK2), a protein-kináz C (PKC) és a TRPM7 (transient receptor 

potential cation channel) kináz foszforilálják az NM2 C-terminális farokrégiónak és annak 

szomszédságában elhelyezkedő coiled coil szakasz egyes Ser és Thr oldalláncait (44-48). Ez a 

szabályozás, valamint egyes partner fehérjék, mint az S100A4 (18-20,42,49), Lgl1 (50,51) vagy az 

S100P (52) kölcsönhatásaikkal képesek a már RLC foszforilált miozinok filamentumképződését 

finomhangolni, és ezzel a sejtmigráció mértékét befolyásolni. A két szabályozástípus között 

valamiféle szelektivitás figyelhető meg a paralógok esetében. Ezt a megfigyelést támogatja az a tény, 

hogy a paralógok szekvenciájában a C-terminálisokhoz közel található a legtöbb különbség (34). 

Ezzel függhet össze, hogy az NM2A a rendezetlen farokrégióban csupán egy prediktált CK2 

foszforilációs helyet tartalmaz, míg az NM2B és az NM2C paralógok több CK2, PKC és TRPM7 

felismerőhellyel rendelkeznek (34) (2. ábra). 

Korábbi eredmények alapján elmondható, hogy az NM2 paralógok C-terminálisán történő 

foszforiláció hatással van a filamentumképződési képességükre. Ezek az eredmények 

ellentmondanak egymásnak abban, hogy ez a hatás mennyire szelektív az NM2A-ra és az NM2B-re 

nézve. Murakami és munkatársai azt találták, hogy az NM2A nem érzékeny a CK2 és PKC általi 

foszforilációkra, míg az NM2B igen (46,49). Dulyaninova és munkatársai ettől eltérő eredményre 

jutottak, ugyanis ők az NM2A filamentumok destabilizálódását is megfigyelték a CK2 közvetített 

foszforilációt követően, de nem tapasztalták ezt a hatást akkor, amikor foszfomimikált miozin 

konstrukciókat vizsgáltak (44,53). Fontos megemlíteni, hogy a két csoport a méréseik során rövidebb 

miozin rúd konstrukciókat alkalmazott, amelyek hozzávetőlegesen a teljes coiled coil szakasz felét 

tették ki. Számos in vivo kísérlet Dulyaninováékkal megegyezően azt sugallta, hogy az NM2A C-
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terminálisának foszforilációja (mind CK2-vel mind pedig PKC-vel) valamilyen módon befolyásolja 

fehérje sejtbeli eloszlását, és egy diffúzabb lokalizációt eredményez. Ezen felül megfigyelték, hogy 

a foszforiláció hatására megnövekszik a sejtek migrációs képessége (53,54). Az irodalmi eredmények 

tehát arra utalnak, hogy a C-terminális foszforiláció képes destabilizálni az NM2A filamentumokat 

is, hasonlóan az NM2B filamentumokhoz. 

Az NM2 paralógok kölcsönhatásait vizsgálva korábban azt mutatták ki, hogy az S100A4, az 

S100P és az Lgl1 kötődése a foszforilációtól eltérően erősen hat az NM2A, de nem befolyásolja az 

NM2B filamentumokat (55,56). Dulyaninova és munkatársai ezen felül azt találták, hogy a CK2 

foszforiláció negatívan hat az S100A4 – NM2A komplex kialakulására, és ezzel gátolni tudja az 

S100A4-közvetített filamentumszétesést. Ismerve az S100A4 – NMIIA komplex atomi felbontású 

szerkezetét (42) elmondható, hogy a CK2 foszforilációs hely távol található az interakciós felszínt 

képző ACD-től (2. ábra). A megfigyelést azzal magyarázták, hogy a foszforiláció hatására az NM2A 

rendezetlen C-terminális farki része visszahajlik a coiled coil szakasz egy pozitív töltésű régiójához 

és ezzel elfedi az S100A4 kötőfelszínét (44). Fontos megjegyezni, hogy a csoport által közölt 

megfigyelések alapján a CK2 foszforilációja romboló hatással van az NM2A filamentumokra és 

közben meg is védi azokat az S100A4-közvetített széteséstől (53).  

Látható, hogy nem teljesen egyértelmű még, hogy az RLC foszforilációját követően mi módon 

befolyásolja az NM2 paralógok filamentumainak stabilitását a C-terminálison végbemenő 

foszforilációs események és a fehérje-fehérje kölcsönhatások. További bizonytalansági tényező, hogy 

a különböző vizsgálatok különböző hosszúságú NM2 konstrukciókkal történtek, sokszor csak olyan 

coiled coil fragmentumokkal, amelyek szabályosan pakolódó aggregátumok, úgynevezett 

parakristályok kialakulását eredményezik (57,58), ellentétben a teljes hosszúságú NM2-re jellemző 

bipoláris filamentumokkal (37). 

A fentiek mellett fontos megemlíteni azt a nemrég feltárt tényt is, hogy in vivo mérések alapján 

az NM2A és NM2B paralógok képesek heterofilamentumokká összeállni (59-61). Viszont ez idáig 

nem ismert, hogy a C-terminális foszforiláció vagy az S100A4 kötődése szelektíven képes-e eltolni 

az egyensúlyt a már kialakult heterofilamentumokból a homofilamentumok irányába, ezzel egy 

szabályozó sorting mechanizmust biztosítva a sejtek számára. 

 

Az annexin A2, egy további S100A4 kötőpartner bemutatása 

Az ANXA2 az EF-kéz motívummal nem rendelkező Ca2+-kötő fehérjéket magába foglaló 

annexin család egyik tagja. Emlősökben 12 annexin fehérjét különböztetnek meg, melyek az A1-11 

és A13 nevet kapták (62). Az ANXA2 neve onnan származik, hogy más tagokhoz hasonlóan képes a 

membránok összekapcsolására (a görög “annex” szó jelentése: összetart) (62,63). Ez a képessége 

meghatározza biológiai funkcióját is, mivel szerepet játszik a vezikuláris transzportfolyamatokban, 
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membránok javításában, exo- és endocitózisban. Tumoros elváltozásokban gyakran figyeltek meg 

megemelkedett ANXA2 expressziós szintet. Az ilyen esetekben az ANXA2 segítette a tumor 

fejlődését úgy, hogy befolyásolta a sejtek adhézióját, proliferációját és apoptózisát (64).  

Az ANXA2 megegyezik a család többi tagjával abban, hogy képes Ca2+-függő módon 

membránokhoz kapcsolódni, a családon belül meglehetősen konzervált szekvenciájú annexin 

doménen keresztül. Az annexin domén, amit általában négy, megközelítőleg 70 aminosavból 

felépülő, úgynevezett annexin ismétlődések építenek fel, alkotja a fehérje C-terminális core régióját 

(CTD, ANXA2: 34-339 aminosavak) (3. ábra). Ennek konvex oldala tartalmazza a különböző 

affinitásokkal rendelkező II-es és III-as típusú Ca2+ kötőhelyeket (a már említett EF-kéz motívumokat 

nevezik I-es típusúnak) (65), amelyek eltérnek a korábban az S100-aknál megismert EF-kéz 

motívumoktól abban, hogy esetükben a Ca2+ koordinációja hiányos és oldatban vízmolekulák segítik 

az ion kötődését (66). Negatív töltésű foszfolipid membránok jelenlétében viszont, a vízmolekulák 

szerepét a lipid oldalláncok vehetik át, ezzel rögzítve a fehérjéket a membránok felszínéhez. A CTD-

től N-terminális irányban egy rendezetlen lineáris szakasz helyezkedik el (NTD, ANXA2: 2-33 

aminosavak), amely a CTD konkáv oldalára visszakötődik (C-NTD). A számozás az első metionin 

lehasadása miatt általában a második aminosavtól indul (62). A család tagjai az NTD-n keresztül 

képesek kölcsönhatásokat kialakítani, és szabályozásuk is ennek bevonásával történik. Az NTD eltérő 

szekvenciájú és hosszúságú lehet, ami paralógspecifikus funkciók kialakulását teszi lehetővé (67). 

 

3. ábra: Az ANXA2 szerkezetet. A CTD négy annexin ismétlődését különböző színekkel tüntettem fel, 
mellettük a számozásukat a hozzátartozó színnel jelöltem. Az I-es ismétlődésen találhatóak a III-as típusú 
Ca2+ kötőhelyek, míg a másik három ismétlődés egy-egy II-es típusú hellyel rendelkezik. A 
kristályszerkezetekben (a felhasznált szerkezet PDB azonosítója: 1XJL) az NTD csak azon része látható, ami 
visszakötődik a CTD-re (C-NTD). Az, hogy az N-terminális régió nem látható a szerkezetben, a domén 
mozgékonyságára utal. A Ca2+-okat a barna gömbök jelképezik. 
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A CTD konkáv felszíne amellett, hogy az NTD C-terminálisának (C-NTD) kötéséért felel, a 

gerincesek ANXA1, ANXA2 és ANXA4 paralógjai esetében szabályozza azok membránaggregációs 

képességét is. Az ANXA1 szerkezete egyedi abból a szempontból, hogy NTD-je a core domén III-as 

ismétlődésére kötődik vissza. Ca2+ hatására ez az interakció megszűnik, és az NTD szabaddá válik. 

Ez a változás szükséges az ANXA1 membránaggregációs képességéhez (68). Az ANXA2 és az 

ANXA4 esetében a Ca2+ kötődése nem jár ehhez hasonló konformációváltozással. Náluk az NTD 

leválását egy összetettebb mechanizmus szabályozhatja. Ennek egyik eleme a fehérjék foszforilációja 

lehet, mivel esetükben korábban PKC foszforilációs helyek meglétét figyelték meg az NTD azon 

régiójában, ami szerepet játszik a domén CTD-re való visszakötődésében (az azonos pozíciójú Ser26 

és Thr6 az ANXA2 és az ANXA4 esetében). Ezen felül az ANXA4 foszfomimikált szerkezetében, 

amelyben a foszforilálható Thr6-ot glutamátra cserélték, az NTD kimozdult a CTD-hez kötött 

helyzetéből, de érdekes módon ez inkább zavarta annak membránaggregációs képességét és nem 

előidézte, mint az ANXA1-nél (69). Az ANXA2 esetében szintén azt találták, hogy az Thr6-al 

megegyező pozícióban lévő Ser26 (PKC) kiegészülve a Ser12 (PKC) (70-72), illetve a Tyr24 (c-Src 

kináz) általi foszforilációval (73) negatívan hat a fehérje membránaggregációs képességére (74-76), 

de szerkezeti eredmények a mechanizmusról nem állnak rendelkezésre. A Ca2+ és a foszforilációs 

szabályozás mellett az ANXA1 és ANXA2 képesek a család többi tagjához viszonyítva relatíve 

hosszú NTD-jükön keresztül S100 fehérjéket megkötni, ami szintén befolyásolni tudja funkciójukat 

(77-79).  

Az S100A10 – ANXA2 kölcsönhatás már régóta ismert. Korábban a két fehérjét p11-nek és 

p36-nak, az általuk kialakított szimmetrikus heterotetramer komplexet pedig p90-nek nevezték 

(80,81). Később számos S100 fehérjéről (S100A4, S100A6 és S100A11) kimutatták, hogy képesek 

kölcsönhatni az ANXA2-vel (78), de szerkezeti munka csak az S100A10 – ANXA2 esetében történt 

(82,83). Az S100A10 jelenlétének pozitív hatása az ANXA2 membránaggregációs képességére jól 

ismert és vizsgált például olyan intracelluláris membránok fúziójánál, mint a kromaffin granulomok 

exocitózisa (84), de tanulmányozták már sejt-sejt kapcsolatok esetében is, mint az apoptotizált sejtek 

fagocitózisa (85), tight junction-öknél (86) vagy tumor sejtek adhéziójánál (87).  

A fentieknek megfelelően elmondható, hogy az ANXA2 funkciójának szabályozása 

sokszereplős folyamat. Szerepet játszik benne a Ca2+ (membránkötés), foszforilációs események 

(membránaggregáció gátlása), az S100 fehérjékkel történő kölcsönhatás (membránaggregáció 

serkentése), illetve a kísérleti körülmények, mint a pH vagy a kísérletek során használt membránok 

összetétele is. Ezidáig számos modell próbálta magyarázni, és összefoglalni a szabályozási 

folyamatokat és a membránaggregáció mechanizmusát, de ezek sok esetben eltérnek egymástól. 

Egyes csoportok azt feltételezik, hogy a membránok összekapcsolását a különböző membránokhoz 
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kötődött ANXA2 fehérjék konkáv felszínei között kialakuló kölcsönhatás indukálja. Mások a fehérje 

N-terminális régiójának szerepét feltételezik, illetve olyan elméletek is vannak, miszerint az ANXA2 

elsősorban az S100A10-el kialakított kölcsönhatása által képes erre (88-91). Ezen felül a foszforilált 

szerkezetek hiányában ezen események szabályozómechanizmusai is tisztázatlanok még. 

 

Aszimmetria az S100 fehérjecsalád komplexeiben 

Az S100 fehérjékről ismert, hogy leggyakrabban homodimereket képeznek, ami befolyásolja 

kölcsönhatásaikat is. Kevés olyan homodimer fehérjéről tudunk, amelyikhez a célfehérjéje 

aszimmetrikusan kötődik. Erre egy ismert példa a protein kináz-A (PKA) szabályozó doménje és az 

A-kináz-horgonyzó fehérje (AKAP) által kialakított kölcsönhatás (92). Az S100 családon belül csak 

szimmetrikus (83,93,94) (4. ábra), vagy feltételezett aszimmetrikus kölcsönhatásokat (95,96) ismert 

az irodalom egészen Kiss és munkatársai által megoldott S100A4 – NM2A komplex szerkezetéig 

(42). Itt az NM2A mintegy 40 aminosav hosszú szakasza kötődik az S100A4 dimer mindkét, Ca2+-

kötés hatására megjelenő kanonikus kötőzsebéhez, és egyben körbeöleli a fehérjét, létrehozva az 

aszimmetrikus komplexet (4. ábra). Egy szerkezetből viszont nem lehet megbízható 

következtetéseket levonni arról, hogy az S100 családon belüli egyedi esetről van-e szó, vagy ez a 

sztöchiometria a korábban véltnél jóval elterjedtebb. Fontos megemlíteni, hogy a fent említett 

szerkezetekben sokszor egy az NM2A-nál rövidebb peptidet használtak (ez alól kivétel az S100A10-

ANXA2 komplex, ahol teljes hosszúságú ANXA2 fehérjével történt a kristályosítás), amelyek esetleg 

túl rövidek ahhoz, hogy aszimmetrikus kölcsönhatást alakíthassanak ki.  

 

4. ábra: Aszimmetrikus és szimmetrikus kölcsönhatások az S100 családon belül. A homodimer S100 

fehérjék (fehér és világosszürke az egyes monomerek) (A-C) szimmetrikus és az (D) S100A4 – NM2A (PDB 

azonosító: 3ZWH) aszimmetrikus kölcsönhatásai. Az (A) S100B − p53 (PDB azonosító: 1DT7), az (B) 

S100A10 − ANXA2 (PDB azonosító: 4HRH) és az (C) S100A6 – SIP (PDB azonosító: 2JTT) szerkezetek 

esetében látható a két rövid peptid azonos kötődési módja (kék és türkiz). Az ábra alapját Kiss és munkatársai 

hasonló ábrája biztosította (42). 
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Célkitűzések 

Doktori éveim során az S100 család tagjaival és főleg az S100A4-gyel foglalkoztam. Az 

alábbi kutatási kérdéseket, célokat fogalmaztam meg. 

 Célom volt a foszforilált NM2 paralógok és ANXA2 vizsgálata, illetve a módosítások hatásának 

feltérképezése. Korábbi csoportok már végeztek hasonló vizsgálatokat, de a miozinok esetében 

az irodalom ellentmondásokat tartalmaz, ami abból adódhat, hogy a korábbi modell rendszerek 

a teljes hosszúságú fehérjétől eltérő filamentumképző képességgel rendelkeznek. Ezen felül 

hasonlóan az ANXA2 foszforilációjához, az NM2 foszforilációjának hatásmechanizmusa sem 

ismert az erre irányuló szerkezeti munkák hiánya miatt. 

  A kutatócsoportunk által az S100A4 – NM2A kölcsönhatásról szerzett ismeretek birtokában 

célom volt előállítani az S100 fehérjecsalád minden tagját, hogy családszinten vizsgáljam az 

S100-ak miozin filamentumokra gyakorolt hatását. Korábbi eredmények már kimutatták, hogy 

az S100P is képes destabilizálni az NM2A filamentumokat, de még nem vizsgálták 

szisztematikusan a többi S100 fehérje hatását. Ezen felül célul tűztem ki, hogy meghatározzam 

a család tagjainak szelektivitását az NM2A és az NM2B paralógok esetében. 

 Egyik fontos célom volt a foszforiláció és az S100A4 szelektív szabályozásának feltérképezése 

az NM2A és NM2B által kialakított heterofilamentumok esetében, hogy ezzel megvizsgáljam 

egy általuk közvetített sorting mechanizmus meglétének lehetőségét. 

 További célkitűzésem volt karakterizálni az S100A4 – ANXA2 kölcsönhatását is a már régóta 

ismert S100A10 – ANXA2 interakcióval párhuzamban. A komplex szerkezetének megoldása a 

doktori munkám egyik leghangsúlyosabb eleme volt, hogy ezzel újabb ismereteket 

szerezhessünk az S100A4 komplexek sztöchiometriájáról, azok szimmetrikus vagy 

aszimmetrikus mivoltáról. 

 Az S100 fehérjék miozin filamentumok stabilitására kifejtett hatását egyidejűleg is kívántam 

vizsgálni az NM2 paralógok C-terminálisán bekövetkező foszforilációs események hatásaival, 

hogy összehasonlíthassam a kétféle regulációs mechanizmust. 

 Végezetül vizsgálni kívántam az S100A4 és az S100A10 hatását az NTD-n foszforilált ANXA2 

membránaggregációs képességére. Az eredményeimet felhasználva végső célom volt egy modell 

felállítása, ami magába foglalja az ANXA2 membránaggregációs képességét befolyásoló 

eseményeket és azok mechanizmusát. 
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Eredmények 

 

A foszforilációs “switch” és “dimmer” mechanizmusok az ANXA2 és az NM2 

paralógok regulációjában  

 

Az NM2 C-terminálisán lévő CK2 foszforilációs helyek meghatározása és hatásainak 

feltérképezése 

 Az NM2A esetében az irodalom egy CK2 foszforilációs helyet ismer (Ser1943), de az NM2B 

C-terminálisán az ekvivalens pozícióban lévő 1956-os szerinen túl még 3 potenciális szerin és egy 

threonin található (Ser1952, Thr1960, Ser1965 és Ser1975) (46) (2. ábra). Annak érdekében, hogy pontosan 

meghatározzam az elsődleges CK2 foszforilációs helyeket, és megvizsgáljam a Dulyaninova és 

munkatársai által felvetett elképzelést, miszerint a rendezetlen farok régió foszforiláció hatására 

visszahajlik, előállítottam három rekombináns miozin peptidet. Az M111A (NM2A 1850-1960) 

megfeleltethető az NM2A C-terminálisán található rendezetlen farki régiónak és N-terminális 

irányban a coiled coil szakasz végének. Az NM2B paralóg ezzel ekvivalens pozícióit tartalmazza az 

M121B (1932-1976) peptid. Egy kiméra konstrukció előállítására is szükség volt, mivel az NMR 

körülmények között oldhatósági problémák merültek fel az M121B-nél. A kiméra konstrukció 

(M121AB) tartalmazza az NM2A coiled coil részét és az NM2B rendezetlen farki régióját (NM2A 

1850-1924 és NM2B 1932-1976). Az ilyen hosszúságú miozin peptidekről már ismert, hogy coiled 

coil-t képeznek ugyan, de nem állnak össze magasabb rendű filamentumokká (11). 

A rendezetlen farki rész foszforilálható aminosavainak meghatározásához a fenti három 

konstrukciót CK2-vel foszforiláltam in vitro, és az így kapott peptidek kémiai eltolódásait vizsgáltuk 

NMR spektroszkópiával. A rendezetlen farki régiót és a coiled coil N-terminálisán „felrojtosodó”, 

tehát coiled coil-t nem képző szakaszokat asszignáltuk 1H-15N HSQC spektrumok alapján. A coiled 

coil-t képző aminosavak csúcsai a mérés során kiszélesedtek, (az M111A-nál az 1867-1925 

aminosavak, míg az M121AB-nél az 1873-1924 szakasz és néhány az NM2B rendezetlen farok 

régiójábó származó aminosavak), így a jel erőssége esetükben a detektálható értékhatár alá került. 

Badyal és munkatársai (11) megegyező hosszúságú peptideket használva, hozzánk hasonlóan a coiled 

coil-t felépítő aminosavak jeleinek kiszélesedését és eltűnését figyelték meg. Összehasonlítva a 

foszforilálatlan és foszforilált peptidek spektrális csúcsait látható, hogy az M111A-nál a Ser1943, míg 

az M121AB esetében a Ser1956 és a Ser1975 aminosavak csúcsai mutatnak kémiai eltolódást (5. ábra). 

Az M121AB szekvenciájában talált két CK2 foszforilációs hely kevesebb, mint Murakami és 

munkatársai által prediktált öt hely, de fontos megemlíteni, hogy ők nagyon érzékeny radioaktív 

technikát alkalmaztak a meghatározáskor. Az NMR-ben viszont általánosan elmondható, hogy a 
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szennyezők meglétét akkor lehet 2D/3D módszerekkel megfelelően igazolni, ha az kiteszi a populáció 

legalább 3%-át. Ebből kiindulva, ha a többi hely foszforilációja végbe is ment, akkor azok 

mennyiségének ezen érték alatt kellett lennie. Ebből következik, hogy az NM2B esetében az 1956-

os és az 1975-ös szerinek lehetnek az elsődleges CK2 foszforilációs helyek, és az ezeken felül 

Murakamiék által talált pozíciók csak kismértékben foszforilálódnak. A foszforilcsoport megjelenése 

szignifikánsan megváltoztatta a szerinek kémiai eltolódásait, de a tőlük proximális irányban 

elhelyezkedő aminosavak nem mutattak nagymértékű változást (5. ábra). Ezeket az apró eltéréseket 

másodlagos kémiai eltolódások vizsgálatával tovább elemeztük, és azt az eredményt kaptuk, hogy a 

CK2 foszforiláció hatására csupán kismértékű és lokális szerkezetváltozás következik be (5. ábra). 

Annak érdekében, hogy még több információt megtudjunk a CK2 általi foszforiláció 

hatásáról, kisszögű röntgenszórással (SAXS) vizsgáltuk a konstrukciókat. A SAXS esetében már az 

M121B-t használtuk a kiméra helyett, mivel itt már a fiziológiáshoz hasonló körülmények mellett 

tudtuk a méréseket kivitelezni. Azt találtuk, hogy az M121B aggregációra hajlamosabb, mint az 

M111A (6. ábra). A foszforiláció csökkentette mindkét esetben az aggregációs tendenciát, de ez 

szembetűnőbb volt az M121B esetében (6. ábra). Az NMR eredményekhez hasonlóan a SAXS is azt 

mutatta, hogy a foszforiláció hatására nem következik be jelentős konformációváltozás, ami a 

rendezetlen farok visszahajlását mutatná. Az NMR és SAXS eredmények összesítve tehát nem 

támogatják azt az elképzelést, miszerint a foszforiláció hatására végbemenő változások a rendezetlen 

farok régió visszahajlása során következnének be. Az eredményeim alapján inkább az feltételezhető, 

hogy a foszforilációt követően molekulák közötti taszítás lép fel, ami gyengíti a filamentumok 

összeállását vezérlő ionos kölcsönhatásokat, és ezzel destabilizálhatja a filamentumokat a hosszabb 

miozinok esetében. Ez elsősorban a B paralógot befolyásolja, és csak kismértékben igaz az A 

paralógra.  
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5. ábra: Az M111A és az M121AB peptidek natív és CK2 foszforilált szerkezetének NMR spektroszkópiás 

vizsgálata. (A) Az M111A (vörös), (B) az M121AB (zöld) és a CK2-foszforilált formáik (M111A-P: kék és 

M121B-P: lila) asszignált 1H-15N HSQC spektrumai. Az M111A esetében csak a Ser1943, míg az M121AB 

esetében a Ser1956 és a Ser1975 keresztcsúcsok mutatnak jelentős változásokat a foszforilációt követően. (C) 

Az M111A szekvenciája mentén végzett kémiai eltolódások vizsgálata azt mutatta, hogy a Ser1943-as pozíció 

foszforilációja legerősebben a szomszédos aminosavak kémiai eltolódásaira van hatással, ami fokozatosan 

gyengül, ahogy távolodunk a foszforilációs helytől. Az 5 pozícióval távolabb elhelyezkedő aminosavak esetén 

már nem okoz különbséget a foszforiláció. (D) A kémiai eltolódások az M121AB szekvenciája mentén az 

M111A-tól eltérő képet mutatnak. Itt a foszforiláció hatása már elenyésző a szomszédos pozíciókon is. A 

másodlagos kémiai eltolódások (SCS (Hα)) (az M111A esetében E ábra, míg az M121B esetében az F ábra) 

értékeit vizsgálva látható, hogy a foszforiláció egyik paralóg esetében sem okoz jelentős szerkezeti változást. 
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6. ábra: A foszforiláció NM2 peptidekre gyakorolt hatásának vizsgálata SAXS mérésekkel. Az (A) M111A, 

(B) M111A-P, (C) M121B és az (D) M121B-P peptidek mérésekor a kis szögeknél kapott szórások 

intenzitásainak ábrázolása kettős logaritmikus skálán. A peptideket 10 mg/ml és 0,2 mg/ml koncentrációknál 

mértük. A sötétebb színek a töményebb minták értékeit mutatják (a legkevésbé koncentrált minták szürkén, 

míg a legtöményebbek feketén kerültek ábrázolásra). Az M111A peptid még magas koncentráció mellett is 

homogén. Vele ellentétben az M121B már alacsony koncentráción is hajlamos az aggregációra. Ezt az 

mutatja, hogy a kis szögeknél az intenzitás értékek folyamatosan emelkednek. A foszforiláció mindkét 

paralógnál csökkenti az aggregációs képességet, de ez a hatás sokkal szembetűnőbb az M121B esetében. 

 

Fluoreszcens fehérjével fuzionált NM2 coiled coil konstrukciók előállítása és vizsgálata 

Az M111A és az M121B peptidek túl rövidek ahhoz, hogy filamentumokat képezzenek és a 

korábbi in vitro munkákban használt különböző hosszúságú coiled coil szakaszt tartalmazó 

konstrukciók esetében már régóta ismert, hogy fiziológiás körülmények mellett úgynevezett 

parakristály-szerű struktúrákat képeznek. Ezek nagyméretű (~1 µm), irányultsággal nem rendelkező 

aggregátumok (57,58), melyek eltérnek a teljes hosszúságú NM2 fehérjék által kialakított bipoláris 

filamentumok tulajdonságaitól (36,37). Annak érdekében, hogy jobb modell struktúrákkal 

dolgozhassak, előállítottam a teljes hosszúságú coiled coil szakaszt tartalmazó NM2A (GFP-2A-rúd, 

mCherry-2A-rúd) és NM2B (GFP-2B-rúd) rúd konstrukciókat GFP-vel illetve mCherry-vel 

fuzionálva. Melli és munkatársai, akik hasonló konstrukciókat expresszáltak Sf9 sejtekben (97), azt 

tapasztalták, hogy a coiled coil rúd N-terminális végén a motor domén helyére helyezett fúziós fehérje 

(innentől FFP mint ”fluorescent fusion protein”) elengedhetetlen ahhoz, hogy a teljes hosszúságú 

NM2 paralógoknál megfigyelt kicsi, bipoláris filamentumok alakuljanak ki. Ezen felül a különböző 
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fúziós fehérjék alkalmazása segítette a paralógok megkülönböztetését azon kísérletekben, ahol a 

heterofilamentumokat vizsgáltam. 

A GFP-NM2 rúd konstrukciók fiziológiás ionerő mellett kialakuló bipoláris filamentumait 

elektronmikroszkóppal ellenőriztük, negatív festést alkalmazva. Megmérve 100-100 filamentum 

kontúrhosszát és szélességét azt kaptam, hogy a két paralóg közel azonos paraméterekkel rendelkezik 

(hosszúsági és vastagsági paraméterek a GFP-2A-rúd: 287 ± 58 nm, 12.1 ± 2.9 nm és a GFP-2B-rúd: 

282 ± 48 nm, 12.1 ± 2.8 nm esetében) (7. ábra). A populációk tagjait vizsgálva kétféle konformációt 

lehetett megkülönböztetni. Az elsőnél a filamentumok két végén található GFP-k egymáshoz simulva, 

szorosan helyezkedtek el. A másodiknál azok a filamentumok pólusainál csokorszerűen elágazva 

jelentek meg.  

A filamentumok összeszerelődésének sófüggését vizsgálva azt találtam, hogy a GFP-2A-rúd 

filamentumok alacsonyabb ionerő mellett is szétesnek, mint a GFP-2B-rúd hasonló struktúrái (50%-

os oldhatóság: NM2A = 204 ± 4 mM NaCl, Hill koefficiens 5.4 ± 0.4, és NM2B = 229 ± 3 mM NaCl 

illetve 3.9 ± 0.2), hasonlóan a korábbi, rövidebb konstrukciókat használó munkák eredményeihez 

(44,49) (8. ábra). Fiziológiás sókoncentráció mellett a paralógok kb. 80%-a filamentumot képzett, 

de a GFP-2A-rúd szálak érzékenyebbnek mutatkoztak az ionerő emelkedésére.  

Elmondható, hogy az általam előállított fúziós konstrukciókból kialakuló filamentumok 

paraméterei és megjelenése megegyezik a teljes hosszúságú fehérjékből kialakuló filemntumokkal 

(37). Ezen tulajdonságaik miatt ezek a mesterséges konstrukciók már megfelelő eszközök ahhoz, 

hogy a filamentumok által képviselt magasabb rendezettségi szintet vizsgálni lehessen. 

 



20 

 

 

7. ábra: GFP-2B-rúd filamentumok C-terminális foszforilációval történő szelektív szabályozása. A GFP-

2A-rúd, a GFP-2B-rúd fehérjéket, valamint a CK2 foszforilált változataikat használtuk 150 mM NaCl 

koncentráció mellett, a kialakuló filamentumokat negatív festéssel, elektronmikroszkóp segítségével 

vizsgáltuk. (A) A GFP-2A-rúd, (B) a GFP-2A-P-rúd, (C) a GFP-2B-rúd és a (D) GFP-2B-P rúd filamentumokról 

készült felvételeken megfigyelhető azok sokfélesége. A végeken található fehér pontok az N-terminálison 

elhelyezkedő GFP molekulák. A fehér hosszmérték 100 nm-nek felel meg. 100 filamentum (E) hosszirányú és 

(F) vastagsági eloszlásának ábrázolása (csak a szálak kontrasztos belső részét vettem figyelembe és 

elhagytam a végeken egyes esetekben szétágazó szakaszokat). A GFP-2B-P-rúd filamentumok hossza és 

vastagsága nagymértékben eltér a foszforilálatlan forma által felépítettől (hosszúság: p <0,01 és szélesség: p 

= 0,12 a Mann-Whitney U tesztet alkalmazva), de a GFP-2A-rúd filamentumok esetében csak kismértékű 

változás következett be a foszforiláció hatására. 
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8. ábra: GFP-NM2-rúd filamentumok képződésének sófüggése és a C-terminális foszforilációval 

történő szelektív szabályozása. (A) A GFP-2A-rúd (□) és a GFP-2A-P-rúd (■) filamentumok kialakulásának 

sófüggése. (B) A GFP-2B-rúd (□), GFP-2B-P-rúd (■), valamint a dupla foszfomimikált GFP-2BSS / EE-rúd (○) és 

GFP-2BSS / EE-P-rúd (●) filamentumok kialakulásának sófüggése. A GFP-2BSS / EE-rúd konstrukciónál a Ser1945 

és a Ser1937 aminosavakat Glu-ra cseréltem. A GFP-2BSS / EE-P-rúd ennek a mutáns konstrukciónak a CK2-vel 

foszforilált formája. Minden mintát pelletáltam és a felülúszók fluoreszcenciáját mértem. A mért pontokra 

szigmoid görbét illesztve (szaggatott vonal: foszforilálatlan, teli vonal: CK2 foszforilált fehérje) határoztam meg 

az 50%-os oldhatósági értékeket. Mindegyik adatpont három független mérés átlagát és hibáját (SD) mutatja. 

A GFP-NM2-rúd konstrukciók C-terminális foszforilációinak hatása 

Foszforiláltam a GFP-NM2 konstrukciókat in vitro CK2-vel, hasonlóan a rövid peptidekhez. 

Azt tapasztaltam, hogy a foszforiláció nem okozta egyik paralóg filamentumainak sem a teljes 

szétesését, de jelentősebben hatott a GFP-2B-rúd polimerjeire, és csökkentette azok összeállásának 

mértékét (50% oldhatósági érték = 175 ± 3 mM NaCl-ra csökkent, és 150 mM NaCl mellett a 

molekulák kevesebb, mint 65%-a képzett filamentumot) (8. ábra). A foszforiláció hatással volt a 

filamentumok hosszára és kismértékben a vastagságukra is. Mann-Whitney teszt alapján a rövidülés 

szignifikánsnak adódott (215 ± 58 nm ellenében 282 ± 48 nm, p<0.01), míg a vékonyodás nem 

tekinthető szignifikánsnak (10.1 ± 2.5 nm ellenében 12.1 ± 2.8 nm, p=0.12). Ezzel szemben a GFP-

2A-rúd alkotta filamentumok kismértékben változtak a foszforiláció hatására (50%-os oldhatósági 

érték = 200 ± 4 mM NaCl-ra, a filamentumok 278 ± 58 nm hosszúságúra és 12.2 ± 2.5 szélességűre 

változtak). EM vizsgálatokból kiderült (7. ábra), hogy a GFP-2B-rúd filamentumok végei elágázóbbá 

váltak, és struktúrájukban „fellazultak” (a GFP fejek inkább szétszóródva helyezkedtek el) a 

reverzibilis módosítást követően.  

Az NM2B-nél ismert, hogy a CK2 mellett a PKC és a TRPM7 kinázok is képesek foszforilálni 

(34) a rendezetlen C-terminális szakaszt. Fontos megemlíteni, hogy az NM2A esetében is vannak 

ismert PKC (Ser1917) (98) és feltételezett TRPM7 (Thr1800, Ser1803 és Ser1808) (34) helyek, de ezek nem 
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a rendezetlen farki régióban, hanem a C-terminális coiled coil szakaszon találhatóak. Korábbi in vitro 

és in vivo eredmények alapján elmondható, hogy az NM2B esetében a Ser1935 és Ser1937 foszforilációja 

a filamentumok szétesését serkenti (47,99). Annak érdekében, hogy tanulmányozni tudjam az ezeken 

a helyeken történő foszforiláció hatását együttesen a CK2 közvetítette módosításokkal, QuickChange 

in vitro mutagenezis módszer segítségével a kódoló DNS-ben a fentebb említett két szerint glutamátra 

cseréltem. A foszfomimikáció önmagában is csökkentette a filamentumok kialakulási képességét a só 

függvényében (50%-os oldhatósági érték = 202 ± 3 mM NaCl-ra csökkent), de a variánsok CK2 általi 

foszforilációját követően a hatás még erőteljesebbé vált (50%-os oldékonysági érték = 144 ± 2 mM 

NaCl-ra módosult). A “hiperfoszforiláció” hatására 150 mM só mellett a molekulák már csak 

kevesebb, mint fele rendeződött filamentumba.  

Ezen eredmények azt mutatják, hogy a CK2 foszforiláció és a PKC illetve TRPM7 helyek 

foszformimikálása külön-külön nem képesek nagymértékű változást kialakítani, de mindegyik 

hozzájárul a filamentumok destabilizálásához az NM2B esetében, és együtt már képesek az 

egyensúlyt a monomer miozin irányába tolni. Itt tehát a foszforiláció szinergikus módon, egy 

úgynevezett görgős kapcsolóként működik (dimmer), amit minél jobban bekapcsolunk (minél több 

oldallánc foszforilálódik), annál erősebb lesz a hatás. 

 

Az annexin család N-terminálisának vizsgálata 

A foszforiláció az NM2 paralógok esetében láthatóan egy finom, összeadódó hatású 

szabályozást tesz lehetővé, ami nemcsak a miozin szálak funkcióját befolyásolhatja, de szelektíven 

hathat az NM2B-re. Az ANXA2 esetében ezzel szemben már egy foszforiláció hatására is azonnali 

funkcióvesztést feltételeztek az irodalomban. Ahhoz, hogy jobban megértsük az ANXA2 N-

terminális foszforilációjának hatását, először megvizsgáltam és összehasonlítottam a meglévő 

annexin szerkezetekben ezeket a régiókat. Annak ellenére, hogy az NTD szekvenciálisan 

változatosabb, mint a globuláris CTD, egy rövid konzervált G-T/S-V/I aminosav hármas figyelhető 

meg a C-NTD-n (ANXA2 esetében ez a 25-27-es aminosavak). A szakasz vizsgálatának érdekében 

egymásra helyeztem a PDB-ben megtalálható annexin térszerkezeteket és megnéztem azok Cα-i 

közötti különbségeket (RMSD) (9. ábra). Azt találtam, hogy a G-T/S-V/I szakaszra sokkal 

alacsonyabb konformációs flexibilitás jellemző, mint az NTD más szakaszaira, és a CTD átlagára is, 

ezzel a fehérje egyik legkevésbé mozgékony részét képviselve. A szerkezeteket vizsgálva jól látható, 

hogy a Val/Ile27 szépen beleillik az I. és IV. annexin ismétlődés által kialakított hidrofób zsebbe. A 

Thr26 oldalláncának befelé néző hidroxil csoportja hidrogénkötést alkot a Ser196 és Val334 karbonil-

oxigénjeivel, miközben a kifelé néző metilcsoport Van der Waals-kötést alakít ki az oldat felé nyitott 

Leu301 oldallánccal (100). Az ANXA2 esetében a 26. pozícióban szerin található, ami csak 

hidrogénhidat képes kialakítani, és nem lép kapcsolatba a 301-es leucinnal. Érdekesség, hogy az 
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ANXA1, az ANXA8 és az ANXA13 esetében, ahol nem a szabályos G-T/S-V/I motívum található, a 

Leu301-et Asn vagy Gln váltja fel. Végül a Gly25 segíti az optimális konformáció elérését, hogy a 

Thr/Ser26 és Val/Ile27 aminosavak nehézség nélkül a megfelelő pozíciókba kerülhessenek. Ezek 

alapján feltételezhető, hogy a G-T/S-V/I motívum felelős a C-NTD visszakötődéséért és annak 

szigorúan meghatározott konformációjáért. Figyelembe véve ezt a magasfokú szerkezeti 

hasonlóságot és azt, hogy a Ser26 egyike az ANXA2 három foszforilációs helyének, elmondható, hogy 

annak foszforilációja fontos lehet, és hasonlóan az ANXA4-nél a megegyező pozícióban található 

Thr6 módosításához, itt is kimozdíthatja a C-NTD-t a rögzített (merevebb) pozíciójából. 

 

 

9. ábra Az annexin C-NTD szekvenciális és szerkezeti illesztése (A) Az ANXA2 NTD 

aminosavszekvenciája. Az aláhúzott szakasz az S100A10 kötőhelyet mutatja. A kettőskereszt a Cys9-et jelöli, 

amit fluoreszceinnel jelöltem az Fl-ANXA2 variánsok esetében. A C-NTD-t szaggatott vonalakkal jelöltem. A 

foszforilálható Tyr24 és Ser26 vörösek és a fekete nyíl jelöli az α-kimotripszin hasítóhelyét. Fontos megemlíteni, 

hogy az első pozícióban lévő metionin lehasad, és a 2. pozícióban lévő szerin acetilálódik. (B) A különböző 

annexin fehérjék C-NTD és az első annexin ismétlődését tartalmazó szekvenciák konzerváltságát LOGO-val 

ábrázoltam (az ANXA2 számozását használva). Mivel az ANXA6 két annexin modulból áll, 13 szekvenciát 

használtam 12 helyett. (C) A sertés ANXA1 (PDB azonosító: 1HM6, A és B lánc: lila és rózsaszínű), a humán 

ANXA3 (PDB azonosító: 1AXN, kék), a humán ANXA4 (PDB azonosító: 2ZOC, ciánkén), a humán ANXA5 

(PDB azonosító: ANXA1, zöld), a bika ANXA6 C-terminális modul (PDB azonosító: 1AVC, narancssárga), a 

humán ANXA6 N-terminális modul (PDB azonosító: 1M9I, sárga) és a hidra ANXB12 (PDB azonosító: 1AEI, 

piros) kristályszerkezeteket illesztettem a humán ANXA2 szerkezetére (PDB azonosító: 1XJL, fehér). (D) 

RMSD értékeket számítottam a Cα-atomokra, az ANXA2 atomi pozícióit használva referenciaként. A 

szaggatott vonal jelöli a 24-103-ig tartó régió átlagos RMSD értékét. A kinagyított kép a 24-33-ig tartó C-NTD 

RMSD értékeit mutatja. 
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A C-NTD foszforilációja modulálja az ANXA2 stabilitását 

Az ANXA2 N-terminálisán két PKC (Ser12 és Ser26) (70-72) és egy c-Src kináz (Tyr24) (73) 

foszforilációs helyet ismerünk (9. ábra), melyek módosítása az eddigi eredmények alapján gátolja az 

ANXA2 membránaggregációs képességét (75,76,101). Szerkezeti eredmények, melyek a 

mechanizmus megértéséhez elengedhetetlenek lennének, nem álltak eddig rendelkezésre. 

A Tyr24 foszforilációjának és a Ser26 foszfomimiklásának a fehérje stabilitására gyakorolt 

hatását először oldatban vizsgáltam. Ehhez egy Src-kinázzal az Ephrin-B1-gyel foszforiláltam a 24-

es pozícióban lévő tirozint, míg egy Ser-Glu cserével mimikáltam a PKC foszforilációját, majd 

limitált proteolízis (LP), illetve differenciális pásztázó fluorimetria (DSF) technikákkal 

tanulmányoztuk a hatásukat (F1. táblázat). Korábban már megfigyelték, hogy az ANXA2 N-

terminálisa α-kimotripszinnel történő kezeléssel a Tyr30 és Thr31 aminosavak között lehasítható. Ezt 

kihasználva, Johnson-hoz és munkatársaihoz hasonlóan (102) fluoreszceinnel jelölt (Cys9) ANXA2 

variánsokat α-kimotripszinnel hasítottunk és gélelektroforézissel követtük az NTD proteolízisét. 

Megfigyelhető, hogy az ANXA2pY24 esetében az NTD teljes lehasítódásához 2,1-szer hosszabb időre 

volt szükség a foszforilálatlan ANXA2-höz viszonyítva. Az ANXA2S26E fordítva viselkedett, mivel 

itt 2,6-szoros gyorsulást lehetett tapasztalni. A DSF mérések ereményei megerősítették a limitált 

proteolízis eredményeit. A Tyr24 foszforilációja növelte, míg az S26E mutáció csökkentette az 

ANXA2 hőstabilitását a natív fehérjéhez viszonyítva. Ezek az eredmények jól egybecsengenek a 

hasonló hőstabilitást mutató CD spektroszkópiás megfigyelésekkel (103). A három technikából 

kapott eredményeink alapján kijelenthetjük, hogy a Tyr24 foszforilációja csökkenti a C-NTD, és így 

az egész fehérje stabilitását, míg a Ser26 foszfomimikációnak ellentétes hatása van.  

A C-NTD foszforilációjának hatása az ANXA2 szerkezetére 

Annak érdekében, hogy megértsem a foszforiláció hatásmechanizmusát, atomi szintű 

szerkezeti vizsgálatokba kezdtem. A variánsok szerkezetét fehérje krisztallográfiával oldottam meg. 

Az ANXA2p24Y esetében két szerkezetet is vizsgáltam, melyek közül az egyik 2,9 Å-ös, a másik 3,4 

Å-ös felbontású volt (F2. táblázat). Mindkét szerkezet azt mutatta, hogy a C-NTD konformációja 

megegyezik a vadtípusúéval, de egy erős sóhíd alakul ki a pTyr24 és a Lys302-es aminosavak között, 

ezzel egy újabb ponton rögzítve a C-NTD-t a CTD-hez. A 3,4 Å felbontású szerkezet (PDB azonosító: 

5LQ2) kristálypakolódása ezen felül izomorfnak mutatkozott egy korábban megoldott 

foszforilálatlan ANXA2 szerkezettel (PDB azonosító: 1XJL), ami megengedte, azok közvetlen 

összehasonlítását, mivel így a kristálypakolódások torzító hatásától, ami eltérő lehet eltérő 

kristályformák esetében, eltekinthettem. A megjelenő különbségeket ezért kizárólag a 

foszforilációnak tulajdoníthattam (10. ábra). A natív forma esetében a C-NTD átlagos B-faktora, 
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amely a mozgékonyság mérétkére utal, 62%-al volt magasabb, mint a teljes szerkezet átlagos értéke. 

Ez a különbség 29%-ra csökkent a foszforilációt követően.  

Annak érdekében, hogy tovább vizsgálhassam a Tyr24 foszforilációjának hatását, 300 ns 

hosszúságú MD szimulációs futást végeztünk úgy, hogy a foszforilált variáns esetében is a natív 

ANXA2 (21-339 aminosavak) szerkezetet használtuk és in silico foszforiláltuk a Tyr24-et. Ezzel 

minimalizálva a CTD-ből származó különbségeket. Az MD szimuláció támogatta a korábbi 

megfigyeléseket, miszerint a foszfátcsoport egy további ponton kapcsolja a CTD-hez a C-NTD-t. Az 

RMSF (root mean square fluctuation) értékek azt mutatták, hogy a foszforiláció hatására a 10-24-es 

pozíciók közötti peptidszakasz mozgékonysága látványosan lecsökken a natív ANXA2 azonos 

régiójához viszonyítva (10. ábra). 

 Ezzel ellentétben az ANXA2S26E 1,9 Å-ös felbontású kristályszerkezetében a C-NTD nem 

látható, ami nagymértékű flexibilitásbeli növekedésre utal. Hasonló észrevételt tettek a korábban már 

említett ANXA4 megegyező pozíciójában található Thr6 foszfomimikálását követően is (69). Érdekes 

módon a 33-as fenilalanin, ami natív állapotban az I-es annexin ismétlődés által kialakított mélyedés 

felé néz, kifordul, és helyét az N-terminális irányban lévő Tyr30 veszi át (10. ábra).  

Az 1XJL szerkezetet itt is kiindulási állapotként használva vizsgáltuk az ANXA2pS26 (in silico 

foszforilálás) szerkezetének változását MD szimulációval. Ehhez először módosítottuk a kiindulási 

állapotot úgy, hogy az in silico módon bekerülő foszfátcsoport ne okozzon atomok közötti sztérikus 

ütközéseket (F1. ábra). A foszforiláció a Ser26 és Val27 aminosavak által kialakított kölcsönhatások 

megszűnését, és ezzel a C-NTD levállását okozta. Ezt követően már csak átmenetileg kialakuló ionos 

kölcsönhatások létrejöttét lehetett megfigyelni (pl. Arg304-gyel). Hogy elkerüljük az in silico 

módosítások okozta hibákat és bizonytalanságokat, újra futtattuk az MD szimulációt, de ekkor már 

az ANXA2S26E kristályszerkezetet használva kiindulási állapotként. Itt az RMSF értékek nem csak az 

NTD, de a CTD esetében is megnövekedtek összehasonlítva a foszforilálatlan szerkezettel. 

Megfigyelhető, hogy a pSer26 elsődlegesen a bázikus töltésű Lys28-al, az Arg37-el és az Arg63-al alakít 

ki kölcsönhatásokat, de ezek is csak átmeneti jellegűek (magas RMSF értékek). Az MD szimuláció 

jól mutatja a C-NTD kimozdulását a konzervált lokalizációból és magyarázza, hogy a 

kristályszerkezetben miért nem detektálható a C-NTD (10. ábra). Fontos észrevenni azt is, hogy a 

szimulációk során az NTD flexibilitásának mértéke befolyásolja a CTD mozgékonyságát is. Ezek az 

eredmények jól magyarázzák az oldatban mért LP és DSF mérések eredményeit. 
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10. ábra Az ANXA2 foszforiláció hatására bekövetkező szerkezeti és dinamikai változások (A) A natív 

ANXA2 (PDB azonosító: 1XJL, A lánc), ANXA2pY24 (PDB azonosító: 5LQ2, B lánc) és ANXA2S26E (PDB 

azonosító: 5LPX) szerkezetek és elsősorban a C-NTD régióinak bemutatása (sorban piros, zöld és kék) „putty” 

ábrázolási módban. Itt a mozgékonyság mértékét a láncok vastagsága jelzi. A beillesztett képben az in situ 

előállított ANXA2pS26 konstrukcióval lefuttatott MD szimuláció (az 5LPX kristályszerkezetet kiindulási 

állapotként használva) során a pSer26 által kialakított átmeneti ionos kölcsönhatásokat tüntettem fel. (B) Az 

ANXA2 variánsok (Cα) fluktuációját (RMSF) a 300 ns hosszú MD szimuláció során vizsgáltuk. (C) A szimuláció 

során a 3 ns-onként megjelenő szerkezeteket egymásra illesztettük, ezzel láthatóvá téve a foszforilációs 

események hatását az ANXA2 szerkezeti dinamikájára. (D) Az ANXA2-NTD szerkezeti mobilitását 

fluoreszceinnel jelölt ANXA2 variánsok α-kimotripszinnel történő limitált proteolízisével is vizsgáltam. A 

mintákat Tris-Tricine-SDS gélelektroforézissel szétválasztottam, és az érintetlen ANXA2-sávokat kék fénnyel 

történő megvilágítással mutattam ki. (E) Az intenzitásértékek denzitometriás elemzését normalizáltam, és az 

idő függvényében ábrázoltam. Mindegyik adatpont két független mérés átlagát és hibáját (SEM) mutatja. A 

tömör vonalak jelzik az exponenciális egyenlet illesztését a mért pontokra. (F) A jelöletlen ANXA2 variánsok 

hőstabilitását differenciális pásztázó fluorimetriás kísérletekben vizsgáltam. Mindegyik adatpont három 

független mérés átlagát és hibáját (SEM) mutatja. A tömör vonalak jelzik a Gibbs-Helmholtz-egyenlet 

illesztését a mért pontokra. Lásd még az F1 ábrán és F1 táblázatban. 
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Az ANXA2 és a foszforilált ANXA2 kiváltotta membránaggregáció vizsgálata  

Annak érdekében, hogy kiterjesszem a korábbi méréseimet és megvizsgálhassam az NTD 

membránaggregációban betöltött szerepét, két újabb ANXA2 variánst állítottam elő. Az ANXA2ΔNTD 

egy NTD-vel nem rendelkező, míg az ANXA2S12E-S26E egy, a PKC mindkét foszforilációját mimikáló 

ANXA2-nek felel meg. A lipidaggregáció vizsgálatához nagyméretű unilamelláris vezikulákat 

(LUV) készítettünk úgy, hogy azok összetétele 40:20:40 arányú foszfatidilkolin (PC), 

foszfatidilszerin (PC) és koleszterin (Ch) legyen (104). A lipid aggregáció mértékét az oldat 

turbiditásának detektálásával mértük (minden esetben 100 M LUV-ot használtunk).  

A membránaggregáció kalciumion függését tanulmányozva elmondható, hogy az N-

terminálissal nem rendelkező konstrukció mindegyik másik variánsnál alacsonyabb Ca2+-szint 

mellett képes volt a membránokat összekapcsolni (11. ábra és F3 táblázat). A Ca2+-szint 

emelkedésére először a natív fehérje, azt követően az ANXA2S26E és végül az ANXA2S12E-S26E 

konstrukciók reagáltak: a natív EC50 értéke 160 M, míg a másik kettőé, a fenti sorrendben 300 és 

900 M. Fontos azt is észrevenni, hogy az eredményekben van egy ellentmondás. Az NTD hiánya 

segíti a LUV aggregációt, de a foszfomimikálás, ami a szerkezeti vizsgálatok alapján kimozdítja az 

NTD-t a konzervált helyzetéből, ezzel feltételezhetően a deletált állapothoz hasonló körülményeket 

teremtve, viszont csökkenti az aggregciós képességet. Ez az ellentmondás valamiféle gátló 

mechanizmus kialakulását feltételezi a kettős mutáns esetében, amit a szabadon mozgó NTD és a két 

foszfoszerin (esetünkben az azokat mimikáló glutamátok) alakítanak ki. Az általunk mért EC50 

értékek megfelelnek korábbi megfigyeléseknek, amelyek hasonló hatást találtak a PKC 

foszforilációt/foszfomimikációt követően (74,101). Az ANXA2pY24 az előzőektől eltérően csak 

nagyon kismértékű aggregációra volt képes még nagyon magas kalciumion koncentráció mellett is.  

A Ca2+-függést követően a lipidaggregációs képesség fehérjekoncentrációtól való függését is 

vizsgáltuk (11. ábra és F4 táblázat). Itt 2 mM CaCl2-ot használtunk, hogy annak koncentrációja ne 

legyen limitáló. A natív és az ANXA2ΔNTD konstrukciók között nem volt tapasztalható különbség, 

azaz hasonó koncentrációk mellett képesek a LUV-ok aggregálására. Az ANXA2S26E és az 

ANXA2S12E-S26E konstrukciók csak magasabb koncentrációkban tudták kifejteni hatásukat, de a natív 

ANXA2-höz hasonló mértékben. Velük ellentétben az ANXA2pY24 esetében itt is csak tized akkora 

mértékű LUV-aggregációt tapasztaltunk még a legmagasabb koncentráció mellett is. 

Ezek az eredmények szépen mutatják, hogy az ANXA2 Ephrin B1-el történő Tyr24 

foszforilációja az NM2B rendezetlen C-terminálisán bekövetkező módosításoktól eltérően 

kapcsolóként („switch”) működik, aminek hatására kikapcsolható az ANXA2 membránaggregációs 

képessége, míg a PKC foszforiláció inkább dózisfüggő hatást mutat. 
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11. ábra Az ANXA2 variánsok membránaggregációs képessége (A) 100 µM LUV-ot (PC:PS:Chol, 

40:20:40) titráltunk különböző ANXA2 variánsokkal 2 mM CaCl2 jelenlétében. (B) 100 µM LUV-ot titráltunk 

CaCl2-al 0.5 µM ANXA2 variánsok mellett. A liposzóma aggregációt az oldat fényszórásának detektálásával 

vizsgáltuk (350 nm-en). Mindegyik adatpont három független mérés átlagát és hibáját (SEM) mutatja. A tömör 

vonalak jelzik a Hill-egyenlet illeszkedését a mért pontokra. (C) 500 nM Fl-ANXA2 variánsokat titráltunk LUV-

val. A keveréket pelletáltuk és a felülúszót (S) illetve a pelletet (P) Tris-tricines-SDS gélen futtattuk.  
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Az S100 fehérjecsalád kölcsönhatása az NM2 paralógokkal és az ANXA2-vel  

Az NM2A és NM2B szelektív módon kötik az S100 család tagjait 

Régóta ismert, hogy az S100A4 képes Ca2+ jelenlétében depolimerizálni az NM2A 

filamentumokat (49,55). Később derült ki, hogy a család egy másik tagja, az S100P is hasonlóan 

viselkedik, de kevésbé specifikus kölcsönhatást alakít ki az NM2A-val (52). Ez felveti a kérdést, hogy 

vajon a család többi tagja is képes lehet-e szabályozni a filamentumok összeállását vagy csupán két 

specifikus kölcsönhatásról van szó. Ennek kiderítésére a teljes hosszúságú coiled coil-t tartalmazó 

GFP-NM2-rúd konstrukciókkal megvizsgáltam a család ismert tagjait (12. ábra és 1. táblázat). 

Mivel az S100A4 asszimmetrikus komplexet képez a miozinnal (egy dimer S100A4 egy miozin 

nehézláncot képes megkötni) (42), ugyanezt a sztöchiometriát feltételeztem a többi S100 esetében is 

(erre itt nem részletezett előkísérletek is utaltak). Ebből kifolyólag a depolimerizációs konstans 

értékeket (Kdep: megegyezik azzal az S100 dimer koncentrációval, ami ahhoz szükséges, hogy a 

filamentumok 50%-át megbontsa) dimer S100 koncentrációkra adtam meg.  

 

 

 

12. ábra Az S100 fehérjék által okozott 

filamentum szétesés (A) 500 nM GFP-2A-rúd és 

(B) GFP-2B-rúd filamentumok titrálása S100A1 (■), 

S100A2 (●), S100A4 (▲), S100A6 (▼) és S100P 

(♦) dimerekkel. A centrifugálást követően a 

felülúszók fluoreszcenciáját mérve vizsgáltam a 

filamentumok szétesésének mértékét. Mindegyik 

adatpont három független mérés átlagát és hibáját 

(SD) mutatja. A tömör vonalak jelzik kvadratikus 

kötési egyenlet illesztését a mért pontokra. Csak az 

öt leghatékonyabb S100 fehérjét tüntettem fel az 

ábrán. 
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1. táblázat. S100 fehérjék hatása az NM2 

filamentumok szétesésére:  

A Kdep értékeket 500 nM GFP-NM2-rúd variánsok 

használatával mértem. Mivel az S100A4 – NM2A 

kölcsönhatás aszimmetrikus (s feltehetően a többi 

S100 komplex is ilyen), a Kdep értékek az S100 

dimer koncentrációjára utalnak. Az eredmények az 

illesztett paraméterek átlagát és hibáját (SD) 

mutatják. Az 5 legerősebb S100-at vastagon 

szedve tüntettem fel. A csillaggal jelölt S100-ak 

ellentétes hatást gyakorolnak a filamentumokra és 

inkább az asszociációjukat fokozzák. 

 

A mérések során 500 nM GFP-NM2-

rúd konstrukciót titráltam különböző S100 

fehérjékkel és azt kaptam, hogy az S100A2 

közel olyan hatékony a filamentumok 

szétszedésében (Kdep ≈ 300 nM) mint az 

S100A4 (Kdep ≈ 160 nM) (12. ábra és 1. 

táblázat). Ezt a két fehérjét az S100A1 (Kdep ≈ 

460 nM), az S100A6 (Kdep  ≈ 2 µM) és az S100P 

(Kdep  ≈ 5 µM) követik. A többi S100 esetében 

a depolimerizációs állandó már nagyobb volt, 

mint 10 µM, kivéve még az S100A5-öt (Kdep ≈ 

6 µM) és az S100B-t (Kdep ≈ 7 µM). Mindegyik 

S100 esetében megfigyelhető valamiféle szelektivitás. A GFP-2B-rúd filamentumokat is 

leghatékonyabban az S100A2 és az S100A4 bontotta meg, de a Kdep értékeik sokkal magasabbak 

voltak, mint az NM2A esetében (rendre Kdep ≈ 35 and 36 µM). Átlagosan elmondható, hogy az S100 

fehérjék két nagyságrenddel jobban képesek a GFP-2A-rúd filamentumok szétszedésére. 

 

Az S100A4 hatása a teljes hosszúságú miozin filamentumokra 

Mivel az előző részben használt GFP-NM2-rúd konstrukciók még mindig csak modell 

rendszerek, ezért a legerősebb miozin partner, az S100A4 hatását teljes hosszúságú miozinon is 

teszteltük. Ehhez kétféle miozint használtunk. Az egyik esetben MLCK-val foszforiláltuk az RLC-t 

és ATP mellett mértünk. A másik esetben foszforilálatlan miozint használtunk, de ATP-t nem adtunk 

a mintákhoz, mivel ATP jelenlétében a foszforilálatlan miozinok monomer illetve antiparallel dimer 

állapotokban vannak jelen és nem képeznek filamentumokat. Szedimentációs mérések alapján 

 

GFP-2A-rúd 
szétesés  
Kdep (µM) 

GFP-2B-rúd  
szétesés   
Kdep (µM) 

S100A1 0.46 ± 0.11 43 ± 10  

S100A2 0.30 ± 0.12 35  ± 3 

S100A3 > 30 > 200 

S100A4 0.15 ± 0.02 36  ± 2 

S100A5 5.8 ± 1.4 > 200 

S100A6 2.16 ± 0.15 163  ± 58 

S100A7 > 30 no effect 

S100A8 11.4 ± 2.6 > 200 

S100A9 19.5 ± 7.7 no effect 

S100A10 17.1 ± 1.3 > 200 

S100A11 > 30 > 200 

S100A12 11.2 ± 5.34 > 200 

S100A13 > 30 > 200 

S100A14 > 30 178 ± 108  

S100A15 > 30 < 200 

S100A16* 14.9 ± 2.8    23 ± 2  

S100B 7.4 ± 1.1 > 200 

S100G no effect > 200 

S100P 5.2 ± 1.6 190  ± 32 

S100Z* 29.9  ± 8.9  112 ± 10 

 

GFP-2A-rúd-P 
szétesés  
Kdep (µM) 

GFP-2B-rúd-P 
szétesés  
Kdep (µM) 

S100A2 0.138 ± 0.02 12.0 ± 2.3 

S100A4 0.103 ± 0.01 15.4 ± 1.1 

 

NM2A  
RLC foszforilálatlan 

szétesés  
Kdep (µM) 

NM2A  
RLC foszforilált 

szétesés  
Kdep (µM) 

S100A4 0.139 ± 0.074 0.026 ± 0.013 
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elmondható, hogy az S100A4 Ca2+ jelenlétében a foszforilálatlan és foszforilált RLC-t tartalmazó 

miozin filamentumokat is hatékonyan szétszedi (13. ábra), de az RLC foszforilált miozinból felépülő 

polimerek esetében alacsonyabb Kdep értéket találtam (Kdep ≈ 26 nM) a foszforilálatlanhoz viszonyítva 

(Kdep ≈ 139 nM). Ca2+ hiányában az S100A4 hatástalan volt (Kdep  > 200 µM). Az, hogy az RLC 

foszforilált miozinból felépülő filamentumokat az S100A4 már alacsonyabb koncentráció mellett is 

hatékonyan destabilizálni képes azt mutatja, hogy ezek a módosítások is gyengítik az összeálló 

molekulák közötti kölcsönhatásokat. Hasonló megfigyelést tettek Liu és munkatársai is (105). 

 Érdekes módon az S100A4 nem csak a filamentumokat, de a foszforilálatlan RLC-t 

tartalmazó miozinokból kialakuló (ATP jelenlétében) antiparallel dimereket is monomerekre 

bontotta. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az S100A4 nem csak a filamentumok megjelenését, de 

az enzimatikusan inaktív antiparallel dimer állapot kialakulását is gátolni tudja. 

 

13. ábra Az S100A4 hatása a teljes hosszúságú NM2A filamentumokra (A, B) Számos teljes 

hosszúságú foszforilálatlan RLC-t tartalmazó NM2A molekula kompakt antiparallel dimer szerkezetet vesz fel 

ATP jelenlétében. (C, D) Ezek a dimer struktúrák eltűnnek kalciumionok és S100A4 együttes megjelenésekor. 

A miozin dimerek és az S100A4-kötött monomerek (egyedi EM képek in silico előállított képrekonstrukciójával) 

átlagszerkezetét az EM felvételek melletti kis képeken mutatom be. Az S100A4 a molekulák C-terminálisához 

kötődik (fehér pontok) ezzel megbontva az antiparallel formát. (A) és (C) ábrázolják az S100A4 azon 

képességét, hogy megakadályozza az antiparallel kölcsönhatásokat fiziológiás ionerő mellett. A (B) és (D) 

képeken a sókoncentráció csökkentése elősegíti az antiparallel kölcsönhatások kialakulását, és kiemeli az 

S100A4 hatását. (E) Filamentum szétesési vizsgálatok, a minták S100A4-el történő titrálása RLC foszforilált 

(20 μM ATP jelenlétében) (●) és foszforilálatlan (ATP hiányában) teljes hosszúságú NM2A filamentumokkal, 

CaCl2 jelenlétében (○) és annak hiányában (□). Mindegyik adatpont három független mérés átlagát és hibáját 

(SD) mutatja. A tömör vonalak jelzik kvadratikus kötési egyenlet illesztését a mért pontokra. A fehér 

hosszmérték 100 nm-t jelez. 
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Az S100A2 és az S100A4 kiválogatja az NM2A molekulákat a heterofilamentumokból 

Néhány éve in vitro és in vivo mérésekkel is kimutatták, hogy az NM2A és az NM2B 

paralógok a sejtben heterofilamentumokat képeznek (59-61,97). Annak érdekében, hogy 

megvizsgáljam a két erős NM2A partner hatását ezekre a heterofilamentumokra, két módszert 

alkalmaztam. Az elsőben ko-komplexáltam a teljes hosszúságú NM2A-t a GFP-2B-rúd 

konstrukcióval és EM-el vizsgáltuk az így kialakuló struktúrákat (14. ábra). A tiszta felvételeken a 

lebenyszerű motor domén és a nála sokkal kisebb pontszerű GFP fehérje egymástól jól elkülöníthető. 

Ca2+ és S100A4 jelenlétében a teljes hosszúságú NM2A molekulák látszólagos leválását (a 

filamentum „felfeslését”) tapasztaltam a legtöbb heterofilamentumnál. 

 

14. ábra A GFP-2B-rúd konstrukciók és a teljes hosszúságú NM2A által felépített heterofilamentumok 

és az S100A4 hatása azok összetételére (A) Negatív festésű EM képeken látható, hogy a GFP-2B-rúd 

konstrukció és a teljes hosszúságú NM2A képesek heterofilamentumokat képezni. A GFP-k fehér pontként, 

míg az NM2A fej domének lebenyszerű struktúraként jelennek meg a képeken (kinagyított részek). (B) Az 

S100A4 Ca2+ jelenlétében csökkenti az NM2A „fejek” számát, és főként a GFP-ket láthatunk a 

filamentumokhoz rögzülve. A fehér hosszmérték 100 nm-t jelez. 

 

Egy másik kísérletnél TIRF mikroszkópot használtam. Itt a miozin paralógok 

megkülönböztetése a hozzájuk fúzionált különböző FFP-kel történt (GFP és mCherry). Első lépésként 

meghatároztam egy mCherry illetve egy GFP molekula fluoreszcencia intenzitásának átlagos értéket. 

Ehhez 500 mM NaCl koncentráción lévő miozin rúd konstrukciókat használtam. Folyamatos 

gerjesztés mellett időközönként felvételt készítettem (15. ábra). A képeket az idő függvényében sorba 

rendeztem és olyan szpotokat kerestem (itt minden esetben egy szpot vagy egy 2 FFP-vel rendelkező 

coiled coil miozint, vagy ritkább esetben annak valamilyen magasabb egységét, mint a dimer vagy 

trimer struktúrákat jelentett), amelyeknél tisztán kivehetőek a photobleaching (kifehéredés) által 
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okozott ugrásszerű/lépcsőszerű intenzitásbeli változások. A fluorofórok esetében kerestem 10 ilyen 

szpotot. Átlagolva a 10 szpotból számolt egységnyi fluorofór intenzitások értékeit, megkaptam az 

egy fluorofór átlagos intenzitását. Ismerve ezt az értéket az azonos beállítások mellett mért 

filamentumok esetében, meghatározható volt az őket felépítő molekulák (FFP-k) hozzávetőleges 

száma.  

A kiértékelésnél azt a valószínűsíthető tényt is figyelembe kell venni, hogy az expresszió során 

nem mindegyik fehérje tekeredik fel (folding) megfelelően és válik fluoreszcensé, illetve bármennyire 

is figyelmesen járunk el, a mérések és a tisztítás során fellépő kifehéredés sem zárható ki. Korábbi 

megfigyelések alapján a jelölt molekulák kb. 75%-a fluoreszcens a mérések alatt (106). Emiatt 

feltételezhetően az itt közölt értékek valamennyire (kb. 25%-kal) alulbecsültek. 

 

15. ábra A különböző photobleaching lépések megjelenési formái A (A) GFP-2B-rúd és (B) mCherry-2A-

rúd konstrukciók kifehéredésének lépcsőszerű megjelenése TIRF mikroszkóppal vizsgálva. A mintákat (500 

mM NaCl mellett) folyamatosan gerjesztettem és időközönként felvételt készítettem az FFP-k állapotáról. Az 

ábrán az intenzitások változása látható az idő függvényében. A képek szélén lévő fekete csíkok egy-egy FFP 

elfehéredését mutatják. Ezek száma határozza meg a szpotokban jelen levő FFP-NM2-rúd konstrukciók 

számát. Érdemes megjegyezni, hogy 500 mM NaCl koncentráció mellett a miozinok leginkább egy coiled coil 

szerkezetet alkotnak (ez a hexamer a miozin „monomer”), ami két FFP-t tartalmaz. 
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Az előzetes eredményeket követően kezdtem meg a méréseket. Magas ionerő (500 mM NaCl) 

mellett elsősorban alacsony intenzitású szpotok jelenléte figyelhető meg, melyeket csak egy szín 

dominál (16. ábra). A szpotokban lévő FFP-k száma alapján elmondható, hogy ilyen körülmények 

között a miozin paralógok homodimerekként jelennek meg. Ritkán előfordulnak maximum 10 

molekulából felépülő nagyobb aggregátumok is. Ezek megjelenését több módon is magyarázhatjuk. 

Az egyik lehetőség, hogy a molekulák random aggregálnak, vagy magas ionerő mellett is 

előfordulnak már kis mennyiségben filamentum-szerű képződmények. Egy másik lehetőség, hogy 

ezekben a szpotokban a miozin molekulák között nem alakul ki kapcsolat, csupán térben közelebb 

helyezkednek el egymáshoz, mint a műszer felbontási képessége.  

Vegyes filamentumokat két módon lehetett előállítani. Az első során magas sókoncentráció 

mellett összekevertem a különböző fluorofórokat tartalmazó 2 paralógot, majd alacsony ionerőt 

tartalmazó pufferbe történő higítással azonnal heterofilamentumokat képeztem („copolymerized”). 

Ebben az esetben az egyensúly azonnal beállt, és így a minták rövid időn belül mérhetőek voltak. A 

második módszer során a paralógokból először homofilamentumokat képeztem, és a kialakult 

homofilamentumokat kevertem össze. Néhány órás inkubálást követően a paralógok nagymértékben 

kicserélődtek és heterofilamentumok jöttek létre („exchanged”). 

A fluoreszcens fehérjék quantitálása során (200 nM mCherry-2A-rúd és 200 nM GFP-2B-rúd 

összekeverése esetén) azt találtam, hogy a GFP-2B-rúd konstrukció nagyobb mennyiségben fordul 

elő a heterofilamentumokban. A korábbi vizsgálataim alapján ez annak tudható be, hogy ez a 

konstrukció kevésbé érzékeny az ionerőre, ezért fiziológiás körülmények között szorosabban 

kapcsolódnak egymáshoz. Azokat a szpotokat, amelyek több mint 10 fluorofórt tartalmaztak 

(önkényesen választott érték, de így a nagyon kevés molekulából felépülő szpotok nem torzítják el 

az eredményeket, és a fókusz elsősorban a már filament méretű struktúrákra tevődik) átlagosan 19,1 

GFP-2B-rúd és csak 11,5 mCherry-2A-rúd molekula épített fel (F5 táblázat). Ez az arány (≈ 0,4) 

nagyon hasonlít a Melli és munkatársai által talált értékre. Ők a méréseik során teljes hosszúságú 

miozin paralógokat használtak (97). A filamentumok méretük alapján sokfélék lehetnek, hasonlóan 

az EM méréseknél tapasztaltakhoz (16. ábra). 
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16. ábra Heterofilamentumok képződése és az mCherry-2A-rúd konstrukciók S100A4 általi szelektív 

kiválogatása Az mCherry-2A-rúd (piros) és a GFP-2B-rúd (zöld) konstrukciók fluoreszcenciájának követése 

TIRF mikroszkóppal. A diagrammokon található pontok minden esetben egy-egy filamentumot reprezentálnak, 

és a kísérletben mért intenzitásukból az őket felépítő molekulák körülbelüli számát határoztam meg (az x és y 

tengely értékei). A (A) GFP / mCherry-NM2-rúd paralógok (200-200 nM) 500 mM NaCl mellet nem képeznek 

filamentumokat, és csak gyenge intenzitású szpotok detektálhatóak (többnyire 2 vagy annál kevesebb FFP-

vel rendelkeztek). (B) Az „exchanged” filamentumok inkubálás előtt. Csak mCherry-2A-rúd és GFP-2B-rúd 

homofilamentumok jelennek meg. (C) A „copolymerized” filamentumok. Az ilyen körülmények között megfigyelt 

szálak már heteropolimerek. (D) A (B) lépésben előállított homopolimerek miozin paralógjai 2 óra inkubálást 

követően kicserélődtek és heterofilamentumok megjelenését okozták. (E és F) S100A4 szelektíven csökkenti 

az mCherry-2A-rúd molekulák számát a „copolymerized” (E) és az „exchanged” (F) filamentumok esetében is. 

A szürke vonalak az adatpontokra illesztett lineáris egyenest mutatják. Az (E) és az (F) paneleken látható 

szaggatott vonalak a (C) és (D) részekben megjelenő illesztett vonalakat jelölik, hogy hangsúlyozzák a 

filamentumok összetételének változását. 
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Az S100A2 és az S100A4 hatására a „copolymerized” heterofilamentumokon belül 

drasztikusan lecsökkent az mCherry-2A-rúd molekulák száma (5,6 az S100A4 esetében és 7,8 mikor 

S100A2-t adtunk a mintákhoz), míg a GFP-2B-rúd fehérjék értéke csak kis mértékben változott, ha 

nem volt inkubáció az S100 fehérjék megjelenését követően (17,9 az S100A4 esetében és 18,5 amikor 

S100A2-t adtam a mintákhoz). 30 perces inkubációt követően az mCherry-2A-rúd molekulák száma 

már csak kis mértékben csökkent tovább, de a GFP-2B-rúd konstrukciók mennyisége megnövekedett, 

mintegy kipótolva a filamentumokból eltűnő NM2A molekulákat (mCherry-2A-rúd: 5,5, GFP-2B-

rúd: 23,9 az S100A4-nél, 6,9 és 21,9 az S100A2-nél) (17. ábra és F5 táblázat). Ez azt sejteti, hogy 

azon NM2A molekulák, melyek a kevert filamentumokban képesek megmaradni S100 jelenlétében, 

feltételezhetően a filamentum belsejében helyezkedhetnek el, és az S100 kötőfelszíneiket az NM2B 

molekulák elfedik. Hosszabb idő elteltével ezek az elfedett NM2A paralógok is felszínre kerülhetnek, 

amit szelektív depolimerizációjuk követhet, egészen addig, amíg már csak NM2B molekulák építik 

fel a filamentumot. 

 

17. ábra Az S100A2 és az S100A4 hatása a "copolymerized" heterofilamentumok összetételére A 

diagrammokon található pontok minden esetben egy-egy filamentumot reprezentálnak, míg a kísérletben mért 

intenzitásukból az őket felépítő molekulák körülbelüli számát határoztam meg. (A) 1 μM S100A4 dimer hatása 

a "copolymerized" filamentumok összetételére azonnal, vagy (B) 30 perces inkubációt követően. (C) Az EGTA 

(500 μM) megszüntette az S100A4 aktivitását. (D) 2,5 μM S100A2 dimer hatása a "copolymerized" 

filamentumok összetételére azonnal, vagy (B) 30 perces inkubációt követően. (F) Az EGTA (500 μM) 

megszüntette az S100A2 aktivitását. A szürke vonalak az adatpontokra illesztett lineáris egyenest mutatják. A 

(C) és az (F) paneleken látható szaggatott vonalak a (B) és (E) részekben megjelenő illesztett vonalakat jelölik, 

hogy hangsúlyozzák a filamentumok összetételének változását. 
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Az előzetesen kialakított homofilamentumok összekeverését követően még nem láthatóak 

heterofilamentumok azonnal, de két óra inkubáció elteltével ez megváltozik, és a molekulák részben 

kicserélődnek (átlagosan a GFP-2A-rúd és az mCherry-2A-rúd molekulák száma rendre 17,4 és 12,7 

volt). 2,5 és 1 M dimer S100A2 és S100A4 hozzáadása ezekhez az inkubált heterofilamentumokhoz 

drasztikus változást okozott (F5 táblázat). A 30 perces inkubációt követően rendre csak 4,9 és 5,1 

mCherry-2A-rúd molekulát lehetett detektálni. A GFP-2B-rúd konstrukciók száma eközben 

megnövekedett (S100A2 esetében 23,2, míg az S100A4-nél 25,4). 

Fontos megemlíteni, hogy az S100A2 és az S100A4 okozta szelektív disszociáció Ca2+-függő 

folyamat. EGTA hozzáadását követően percek alatt kialakultak az mCherry-2A-rúd konstrukciókat is 

tartalmazó heterofilamentumok (17. ábra). Ezek a mérések azt mutatják, hogy az S100 fehérjék és 

elsősorban az S100A2 és S100A4 hatékonyan és szelektíven szabályozhatja az NM2A és NM2B 

tartalmú heterofilamentumok összetételét. 

 

Az ANXA2 – S100A4 és az ANXA2 – S100A10 kölcsönhatások oldatbeli vizsgálata 

Az NM2A – S100A4 egy régóta vizsgált, de nem az egyetlen ismert erős affinitású 

kölcsönhatás az S100 családon belül. Szintén elég sokat tudunk az ANXA2 – S100A10 komplex 

szerkezetéről és szerepéről is. A kölcsönhatás során egy heterotetramer komplex (kalpaktin I) alakul 

ki az NM2A – S100A4-el ellentétben, ahol heterotrimer jön létre. Az S100A10 mellett korábban 

megfigyelték, hogy az S100A4 is képes az ANXA2-t megkötni, amivel serkenteni tudja az ANXA2 

kiváltotta plazminogén aktivációt. Ezen kívül azt is kimutatták, hogy az S100A10-zel ellentétben, 

amelynek atomi felbontású szerkezete már ismert, az S100A4 az NTD egészéhez kötődhet (22). 

Annak érdekében, hogy a kölcsönhatás sztöchiometriáját alaposabban megvizsgáljam, szintetikusan 

előállítattam két ANXA2 peptidet. Az egyik a teljes NTD-t (ANXA22-33), a másik pedig csak az első 

14 aminosavat tartalmazta (ANXA22-15). A fragmentumokat és a teljes hosszúságú ANXA2-t 

fluoreszceinnel jelöltem (Cys9), és az S100A4, illetve az S100A10 kötődését fluoreszcencia 

polarizációval vizsgáltam. Ahogy feltételezhető volt, az S100A10 mindhárom konstrukcióhoz erősen 

kötődött (Kd ≈ 10-40 nM). Az S100A4-gyel kialakított kölcsönhatások erőssége jóval kisebb volt, 

viszont a Fl-ANXA22-15 peptid kötődésének erőssége (Kd ≈ 60 µM) eltért a Fl-ANXA22-33 és a Fl-

ANXA2 konstrukciókétól is (előbbi: Kd ≈ 2.4 µM utóbbi: Kd ≈5.0 µM) (18. ábra és F6 táblázat). 

Mivel az S100A4 láthatóan nagyobb affinitással kötődik a kiterjettebb felszínnel rendelkező Fl-

ANXA2 és Fl-ANXA22-33 variánsokhoz, feltételezhetjük, hogy ez az interakció, hasonlóan az 

S100A4 – NM2A és S100B – RSK kölcsönhatásokhoz, aszimmetrikus lehet (42,107). Ebből 

fakadóan a Kd-k későbbi számítása is azzal a feltételezéssel történt, hogy az ANXA2 konstrukciók 

aszimmetrikusan kötődnek a dimer S100A4-hez.  
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Annak érdekében, hogy alaposabban megvizsgálhassam a sztöchiometriát, megismételtem a 

kötési vizsgálatokat 10 M Fl-ANXA22-33 és Fl-ANXA2 konstrukciókat használva. Ez a mennyiség 

a korábban mért Kd értékek feletti, ezért a titrálás során a rendszerbe juttatott S100 molekulák azonnal 

kötésbe kerülnek, hasonlóan, mint az izotermális titráló kalorimetria méréseknél. A módszer ilyen 

módon alkalmas a kötés sztöchiometriájának meghatározására. A korábban mért Kd értékeket fixálva 

a kvadratikus kötési egyenletben azt kaptam, hogy a fluoreszcens ANXA2 konstrukciókat 21,9 M 

illetve 21,7 M S100A4 monomer volt képes megkötni (Ezek a Kd értékek 8,8 és 8.5 M voltak az 

S100A10-el történő titráláskor). Ez a kísérlet egyértelműen mutatja, hogy az S100A4 és az ANXA2 

kölcsönhatása aszimmetrikus, mert egy dimer S100A4 csak egy ANXA2 NTD illetve teljes 

hosszúságú fehérje megkötésére képes. Ezen felül ITC méréseket is végeztünk, hogy két különböző 

módszerrel is megállapítsuk a kölcsönhatás sztöchiometriáját. Az előbbi két konstrukciót itt jelöletlen 

formában tudtuk használni. Az ITC eredmények is azt mutatták, hogy az S100A4 gyengébben kötődik 

az ANXA2-höz (Kd ≈ 11 µM és 8 µM volt rendre az NTD és a teljes hosszúságú ANXA2 esetében), 

mint az S100A10. Ezen felül az ITC megerősítette a korábbi, a sztöchiometria kiderítésére irányuló 

méréseket (18. ábra). 

 

18. ábra Az S100A4 és az S100A10 kölcsönhatása az ANXA2-vel (A és B) 50 nM Fl-ANXA2 variánsokat 

S100A10-el és S100A4-el titráltam (monomer koncentrációkat tüntettem fel). A komplexképződést a Cys9-re 

kötött fluoreszcein fluoreszcencia polarizációjának növekedése alapján vizsgáltam. Mindegyik adatpont három 

független mérés átlagát és hibáját (SEM) mutatja. A folyamatos vonalak jelzik a kvadratikus kötési egyenlet 

szerinti illesztést a mért pontokra. Az ITC méréseknél (C) 40 µM ANXA2-t titráltam S100A4-gyel illetve (D) 35 

µM S100A4 dimert titráltam ANXA22-33-mal. A folyamatos vonalak jelzik a „one set of sites” modell illesztését 

a mért pontokra. 
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A kölcsönhatás vizsgálata membránhoz kötött ANXA2-vel 

Az oldatban végzett méréseket követően azt vizsgáltuk meg, hogy az ANXA2 membránkötése 

miként befolyásolja az S100 fehérjékkel kialakított kölcsönhatását. Ehhez megismételtük az FP 

méréseket, de a mintákhoz a foszforilációs vizsgálatoknál használt liposzómával megegyező 

összetételű (40:20:40 – PC:PS:Ch) LUV-ot is adtunk (104) (19. ábra). Érdekes módon azt 

tapasztaltuk, hogy mindkét S100 fehérje szignifikánsan erősebben kötődött az ANXA2 

konstrukciókhoz. Mivel a kísérletek során 50 nM jelölt ANXA2 konstrukciót kellett használnunk, 

hogy megfelelő jel/zaj arányt érjünk el az S100A10 esetében, ezért a direkt titrálások alkalmazásával 

csak Kd értékek egy felső határát tudtuk megadni. Azt figyeltük meg, hogy a LUV hatására az 

S100A10 kötődése mintegy 4,4 – 7-szeresre erősödött a különböző ANXA2 konstrukciók esetében 

(F6 táblázat). Hasonló növekedést mértünk az S100A4-nél is, ahol a Fl-ANXA2 kötéserőssége 

mintegy megtízszereződött (Kd ≈ 0,8 uM). A membránkötött ANXA2 sztöchiometriáját is 

megvizsgáltuk. Ehhez 1,5 M Fl-ANXA2 /1 mM LUV-ot használtunk. Az S100A4 esetében (a Kd-t 

1,6 M-ra fixáltam) az illesztést követően 3,5 uM fluoreszcens riporter koncentrációt kaptunk. Ez az 

eredmény újból arra utal, hogy az S100A4 aszimmetrikusan kötődik az ANXA2-höz, akkor is, amikor 

az membránkötött állapotban van. 

 

19. ábra Az S100A4 és az S100A10 kölcsönhatása az ANXA2-vel LUV jelenlétében (A) 50 nM Fl-ANXA2 

/ 250 nM S100A10-et titráltunk jelöletlen ANXA22-15 peptiddel LUV nélkül illetve 100 µM LUV jelenlétében 

(PC:PS:Chol, 40:20:40). A folyamatos vonalak jelzik a kompetitív kötési egyenlet illesztését a mért pontokra. 

(B) 50 nM Fl-ANXA2-t titráltunk S100A4-gyel (monomer koncentráció) LUV nélkül illetve 100 µM LUV 

jelentlétében. A folyamatos vonalak jelzik a kvadratikus kötési egyenlet illesztését a mért pontokra. Minden 

mérés 2 mM CaCl2 jelenlétében történt. 
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Az ANXA2 – S100A4 komplex atomi felbontású szerkezete 

Korábban már meghatározták az S100A10  ANXA22-14 (PDB azonosító: 1BT6) és a teljes 

hosszúságú ANXA2-vel (PDB azonosító: 4HRE) kialakított komplexek szerkezetét, viszont az 

S100A4-gyel nem készült szerkezeti munka. Az általam megoldott ANXA2 – S100A4 komplex 2,1 

Å felbontású kristályszerkezete az S100A10 – ANXA2-től (20. ábra) eltérően, és a korábbi 

méréseinkkel összhangban, egy aszimmetrikus komplexet mutat. Meglepő módon a szerkezet 

aszimmetrikus egységében (a kristálypakolódás legkisebb egysége, a kristályrácson belül ezen 

egység tagjai ismétlődnek) látható két ANXA2 lánc (ANXA2-A és ANXA2-B) teljesen eltérően 

kötődik az S100A4-hez. Az ANXA2-A kötési módja nagyon hasonló ahhoz, ahogy az NTD első 13 

aminosava kölcsönhat az S100A10-zel. Az N-terminálison elhelyezkedő acetilcsoportot, ami az 

S100A10 esetében stabilizálja a komplexet és jelenléte fontos a kötés kialkulásához, viszont nem 

lehetett modellezni (nem volt felfedezhető az elektronsűrűségi térképen). Ez arra utal, hogy az 

S100A4-gyel kialakított kölcsönhatásban a szerepe elhanyagolható. 

Az ANXA2-B lánc esetében az előzőtől eltérően az S100A4 dimert a teljes N-terminális 

körülöleli, hasonlóan az NM2A – S100A4 kölcsönhatáshoz. Itt nem csak a 2-14-ig, de a 23-31-ig 

terjedő peptidrégió is α-hélixbe rendeződik, miközben oldalláncaik az S100A4 kanonikus 

kötőzsebeivel alakítanak ki kölcsönhatásokat. A köztes prolin gazdag régió (15-22 aminosavak) 

mintegy laza hídként funkcionál a két lehorgonyzott hélix között. Az N-NTD oldalláncai elsősorban 

hidrofób, míg a C-NTD vegyesen hidrofób és ionos kölcsönhatásokat alakítanak ki. A komplexet az 

ANXA2-CTD régiójában található Phe33 és Leu40 tovább stabilizálja, mivel hidrofób magot hoznak 

létre az S100A4 közel eső alegységén elhelyezkedő Phe89-cel.  

Érdekes, hogy a kialakuló C-terminális -hélixen található Tyr24 karboxilcsoportja és a Lys28 

ε-aminocsoportja hidrogénhíd hálózatot alakítanak ki az S100A4-D láncon elhelyezkedő Glu88-cal. 

A foszforilálható Ser26 pedig Van der Waals kölcsönhatásokkal kapcsolódik a Lys57-D-hez és az 

Asn61-D-hez (S100A4-D lánc oldalláncai). A szerkezet alapján úgy tűnik, hogy mind a Tyr24, mind 

pedig a Ser26 foszforilációja negatívan befolyásolhatja a kölcsönhatást, mivel taszítás lépne fel a 

pTyr24 és Glu88-D között, miközben a Ser26 foszforiláció vagy foszfomimikáció sztérikusan lenne 

kedvezőtlen. A Ser12 az oldat felé mutat, ezért ennek módosítása feltételezhetően nem befolyásolja a 

kölcsönhatást. 
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20. ábra Az ANXA2 – S100A4 komplex atomi felbontású szerkezete Az ANXA2-A (világos narancssárga) 

és az S100A4-C (sötétszürke) láncok közötti túlnyomórészt hidrofób kölcsönhatások (bal panel) nagyon 

hasonlítanak az ANXA2 – S100A10 komplexnél megfigyeltekhez (PDB azonosító: 4HRE). Ezzel ellentétben 

az ANXA2-B lánc (türkiz) NTD-je az S100A4 dimer köré tekeredve alakít ki egy aszimmetrikus komplexet. A 

2-14-ig (középső panel) és a 23-31-ig (jobb panel) tartó peptidszakaszok α-hélixekbe rendeződnek és sorban 

az S100A4-C (sötétszürke) és S100A4-D (világosszürke) láncokhoz kötődnek. Ezen felül az S1004-D lánc 

Phe89-es oldallánca hidrofób magot alakít ki az ANXA2-B lánc Phe33-as és Leu40-es aminosavaival (jobb 

panel). A kalciumionokat barna gömbök jelölik. 

 

Az S100A4 és az S100A10 hatása az ANXA2 közvetített LUV aggregációra 

A foszforilációhoz hasonlóan az S100 fehérjék az ANXA2 LUV-aggregációs képességére 

gyakorolt hatását is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy hatásukra a Ca2+ EC50 értéke a vad típusnál 

tapasztalt 400 µM-ról rendre 50 µM-ra és 200 µM-ra esett az S100A10 illetve az S100A4 jelenlétében 

(2 ill. 20 µM S100-at használtunk, hogy az ANXA2 telített állapotban legyen) (F3 táblázat). Fontos 

megemlíteni, hogy ezek az értékek jelentősen eltérnek egyes korábbi vizsgálatok eredményeitől, ahol 

sokkal alacsonyabb Ca2+ koncentráció igényt figyeltek meg (63,76,101). Ez az eltérés adódhat abból, 
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hogy más puffer körülmények között vizsgálták az aggregációt (pH, sómennyiség, redukálószer) 

illetve, hogy esetleg más szekvenciájú ANXA2-t, vagy összetételű membránt használtak a 

kísérletekhez.  

Egy további mérésnél a CaCl2 koncentrációját 2 mM-ra emeltük, hogy a Ca2+ az oldatban ne 

legyen limitáló, s ekkor ANXA2-vel titráltuk az S100 fehérjéket. Az eredmények szerint a 

membránaggregáció féltelítési értéke lecsökkent a vad típusnál tapasztalt 300 nM ANXA2-ről 200 

nM-ra és 150 nM-ra (F4 táblázat). Az ANXA2ΔNTD LUV-aggregáló képessége változatlan maradt az 

S100 fehérjék jelenléte ellenére. Az eredeményeket összegezve kijelenthetjük, hogy nem csak a 

régóta ismert S100A10, de az S100A4 kötődése is pozitívan hat, míg az NTD hiánya nem igazán 

befolyásolja az ANXA2 membránaggregációs képességet. 

Az S100 fehérjék és a foszforilációs események együttes szabályozása az NM2A 

paralógok és az ANXA2 esetében 
 

Az NM2A foszforiláció hatása az S100A4 és az S100A2 kötődésére 

Dolgozatomban már bemutattam a CK2 foszforilációjának és az S100 fehérjék kötődésének 

hatását a GFP-NM2-rúd filamentumokra. Korábban azt találták in vitro, hogy ez a poszttranszlációs 

módosítás gátolni tudja az S100A4 – NM2A interakciót (44,53). A méréseim alapján viszont ennek a 

magyarázatát nem találtam meg. A foszforilációs hely ugyanis távol esik az S100A4 kötőfelszínétől, 

és konformációs változást sem tapasztaltam a foszforiláció hatására. Annak érdekében, hogy jobban 

megvizsgáljam a CK2 foszforiláció hatását, megismételtem a filamentum-szétesési méréseket, de 

most CK2-vel foszforilált miozin konstrukciókkal. A mérés során nem tapasztaltam az S100 fehérjék 

aktivitásának romlását, sőt az S100 fehérjék Kdep értékei még csökkentek is (138 nM ill.103 nM az 

S100A2 és az S100A4 esetében) (21. ábra és 1. táblázat), ami arra utal, hogy a C-terminális 

foszforiláció inkább elősegíti a filamentumok S100 fehérjékkel történő szétesését és nem gátolja azt. 

 Ugyanerre a megfigyelésre jutottam a GFP-2B-rúd filamentumok esetében is. Itt a Kdep 

értékek 12,2 és 15,4 uM-ra csökkentek az S100A2 és az S100A4 esetében (21. ábra és 1. táblázat). 

A CK2 foszforiláció hasonlóan hatott a GFP-2B-rúd filamentumokra, mint a magasabb ionerő, ami 

szintén arra utal, hogy a foszforiláció okozta fellazulás segítette az S100 fehérjék funkcióját és nem 

gátolta azt (250 mM NaCl mellett a Kdep 11,34 ± 1,42 volt az S100A4 esetében, ha foszforilálatlan 

GFP-NM2B-rúd konstrukciót alkalmaztam) (21. ábra). 
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21. ábra A CK2 foszforilált NM2 filamentumok S100A4 és S100A2 közvetített szétesése Foszforilálatlan 

és foszforilált (A) GFP-2A-rúd és (B) GFP-2B-rúd filamentumokat titráltam S100A2 (foszforilálatlan NM2: ○ és 

foszforilált NM2: ●) és S100A4 (foszforilálatlan NM2: Δ és foszforilált NM2: ▲) dimerekkel. A filamentumok 

szétesésének mértékét a centrifugálást követően a felülúszó fluoreszcenciájának mérésével határoztam meg. 

A görbék jelzik a kvadratikus kötési egyenlet illesztését a mért pontokra (szaggatott vonalak: foszforilálatlan, 

folyamatos vonalak: CK2 foszforilált). A foszforiláció mindkét esetben, de főként GFP-2B-rúd filamentumoknál 

elősegítette az S100-ak által közvetített szétesést. (C) GFP-2B-rúd filamentumok S100A4-gyel történő 

titrálása 150 mM (▲), 200 mM (Δ) és 250 mM (◮) NaCl mellett. Mindegyik adatpont három független mérés 

átlagát és hibáját (SD) mutatja 

 

Az ANXA2 foszforiláció és az ANXA2 – S100 kölcsönhatás együttes vizsgálata 

Az S100A10 kötőfelszíne a C-NTD-n lévő foszforilációs helyektől N-terminális irányban 

helyezkedik el, ezért nem meglepő módon a kötődésének erőssége nem változott akkor, amikor azt 

az Fl-ANXA2pY24 és Fl-ANXA2S26E konstrukciókkal vizsgáltuk. Ezzel ellentétben az S100A4 

kölcsönhatásának affinitását lecsökkentette a Tyr24 foszforilációja (Kd ≈ 10,3 µM) míg a Ser26 

foszfomimikációja növelte (Kd ≈ 2,2 µM) a natív ANXA2-höz viszonyítva (22. ábra és F6 táblázat). 

Érdekes, hogy az utóbbi érték megegyezik az NTD peptid esetében kapott Kd értékkel és egymáshoz 

viszonyított értékeik (ANXA2S26E : ANXA2 : ANXA2pY24 = 2,1 : 1 : 0,44) szépen korrelálnak az 

NTD relatív α-kimotripszinnel történő hasítódási hajlamával (2,6 : 1 : 0,5) a megfelelő variánsok 

esetében. Mivel a mért affinitásbeli különbségek korrelálnak az NTD konformációs flexibilitásának 

különbségeivel, feltételezhetjük, hogy a foszforilációs események a komplex kialakulását csak 

közvetve befolyásolják. A kristályszerkezet alapján mind a Tyr24 mind a Ser26 okozhatna szterikus 

gátlást, de ezek a megfigyelések inkább azt támogatják, hogy a Tyr24 foszforilációját követően 

bekövetkező affinitáscsökkenés az erősebb C-NTD – CTD kölcsönhatás miatt alakul ki. A Ser26 

esetében pedig ennek megszűnése fokozza az S100A4 kötődését.  

Az ANXA2S12E-S26E dupla mutáns alkalmazásával az S100A4 affinitása nem változott 

érdemben, viszont az S100A10 mintegy 20-szor gyengébb affinitást mutatott. Ez hasonló mértékű 

csökkenés, mint a Ser12Asp mutációt tartalmazó ANXA22-15 peptid esetében megfigyelt érték (13-
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szoros affinitás csökkenés) (108) (F6 táblázat). Ez alapján az S100A10 – ANXA2 kölcsönhatást a 

foszforiláció feltételezhetően közvetlenül gyengíti, de valamiféle közvetett hatás itt is megfigyelhető. 

Hasonló mértékű változásokat tapasztaltunk, mikor LUV jelenlétében vizsgáltuk ezen 

interakciókat. A foszforilálatlan Fl-ANXA2-nél tapasztalt 0,8 M-os Kd az Fl-ANXA2pY24 -nél 1,3 

M-ra növekedett, míg az Fl-ANXA2S26E alkalmazásakor 0,4 M-ra csökkent. Ezek az értékek az 

oldatbeli mérésekhez hasonló arányokat adnak (ANXA2S26E : ANXA2 : ANXA2pY24 = 1,6 : 1 : 0,5). 

Az ANXA2S12E-S26E esetében csak egy 1,8-szoros affinitásbeli növekedés történt LUV hatására. Az 

S100A10 kötődése a már megfigyelt 4,4-7-szeres erősödést mutatta LUV jelenlétében.  

Érdekes módon a funkcionális vizsgálatoknál megfigyelt Tyr24 foszforiláció által kiváltott 

lipidaggregáció gátlást mind az S100A10, mind az S100A4 feloldotta (22. ábra).  

 

22. ábra Az S100A4 és az S100A10 kötősés illetve a foszforilációs események közös hatása (A) 0,5 µM 

ANXA2S12E-S26E és 100 µM LUV keverékét titráltuk CaCl2-dal S100 fehérjék jelenlétében illetve hiányában. (B) 

50 nM Fl-ANXA2 variánsokat S100A4-gyel titráltuk (monomer koncentrációkat tüntettem fel). A 

komplexképződést a Cys9-re kötött fluoreszcein fluoreszcens polarizációjának növekedésének követésével 

vizsgáltuk. (C) 100 µM LUV-ot titráltuk ANXA2pY24-el, 2 µM S100A10 illetve 20 µM S100A4 (monomer 

koncentrációk) jelenlétében. Mindegyik adatpont három független mérés átlagát és hibáját (SEM) mutatja. A 

folyamatos vonalak jelzik a Hill-egyenlet illesztését a mért pontokra. 
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Az eredmények diszkussziója 

 

A foszforiláció eltérő mechanizmusokkal szabályozza az ANXA2 

membránaggregációs képességét és az NM2B filamentumok kialakulását 

A fehérjék-foszforilációja az egyik legelterjettem transzlációt követő módosítás. A 

foszforiláció hatására leggyakrabban egy, a funkciót befolyásoló konformációváltozás lép fel (vagy 

a szerkezeti dinamika változik meg), ami egy kapcsolóhoz hasonlóan gátol vagy aktivál (109,110). 

Kutatásaim során kimutattam, hogy az ANXA2 foszforilációs helyein bekövetkező foszforiláció vagy 

foszfomimikáció (és in silico foszforilálása) ellentétes hatású kapcsolóként szabályozzák az ANXA2 

N-termnális doménjének mozgékonyságára és ezzel a fehérje stabilitására. A Tyr24 foszforiláció 

stabilizálja a C-NTD és a CTD közötti kölcsönhatást és ezzel az ANXA2 egyensúlyi konformációját 

az úgynevezett “zárt” állapot felé tolja. A Ser26Glu mutáció ezzel szemben elősegítette a C-NTD 

leválását a CTD-ről, ami az egyensúlyt egy “nyitott” állapot felé viszi. Figyelembe véve az ANXA2 

liposzóma-aggregációs mérések eredményeit egy szabályozó mechanizmus modelljét állítottuk fel 

(23. ábra).  

 

23. ábra A foszforiláció hatása az ANXA2 konformációjára (A) Az NTD flexibilitása megnövekszik a PKC 
általi Ser26 foszforiláció hatására (halványpiros), de csökken a c-Src közvetített Tyr24 foszforilációt követően 
(vörös). (B) Ca2+-kötődésekor (sárga) az ANXA2 a membránhoz asszociál és egy nyitott konformációt vesz 
fel, ahol a C-NTD levállik a CTD-ről. Ez alól kivétel az ANXA2pY24 illetve az ANXA2pS12-pS26 variánsok. Utóbbi 
egy autoinhibíciós nyitott konformációt vesz fel, ami feltehetően a foszforilált szerinek és a CTN-n található 
arginin oldalláncok között kialakuló ionos kölcsönhatások létrejötte miatt alakul ki. 



46 

 

Elmondható, hogy a rokon ANXA1-gyel ellentétben, ahol a Ca2+ kötődésének hatására alakul 

ki a nyitott konformáció, az ANXA2 esetében az aktivációt egy második mechanizmus szabályozza. 

Mivel a natív ANXA2, ami valószínűsíthetően zárt konformációban van, képes lipidaggregációt 

előidézni, feltételezhetjük, hogy egy ilyen második mechanizmus lehet maga a membránhoz való 

kötődés. Hatására az ANXA2 konformációja torzul, ami a nyitott állapot kialakulásához vezet olyan 

módon, mint azt a Ser26Glu mutáns esetében megfigyelhettük. A nyitott állapot már megengedi, hogy 

két különböző membránhoz kötődő ANXA2 molekula a konkáv oldalaikkal összeálljon, és ezzel a 

membránok között is kapcsolatot teremtsen. Fontos megemlíteni, hogy a membránkötés hatására 

kialakuló konformációváltozást már korábban Bellagamba és munkatársai is felvetették (111). Ők azt 

találták, hogy a c-Src katalizálta Tyr24 foszforiláció sebessége körülbelül 6-szorosára növekedett 

akkor, ha foszfatidil-szerin tartalmú liposzómák is jelen voltak. Ez azt jelenti, hogy a kináz számára 

könnyebben elérhetővé vált a C-NTD-n található Tyr24. Az a megfigyelés, miszerint az S100A4 

kötésének erőssége is 6-szorosával növekszik LUV jelenlétében, szintén alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy az ANXA2 nyitott állapotba kerül membránkötődést követően.  

Érdekes, hogy a 26-os pozícióban lévő foszfomimikáló mutáció csekély mértékben hatott az 

ANXA2 LUV-okat összekötő aktivitására, ellenben mindkét foszforilálható szerin (Ser12 és Ser26) 

egyidőben glutamátra történő kicserélése egy nagyságrenddel megnövelte az LUV aggregációhoz 

szükséges Ca2+ koncentrációt, ezzel csökkentve az ANXA2 funkcióját, de nem teljesen gátolva azt. 

Hasonló eredményre jutottak Ayala-Sanmartin és munkatársai is (101). Kiindulva az általunk 

megoldott ANXA2S26E kristályszerkezetből és az MD szimulációk során használt ANXA2pS26 

szerkezetből azt mondhatjuk, hogy a Ser26-on történő PKC foszforiláció hatására a C-NTD levállik a 

CTD-ről és közben a Phe33 oldallánca elfoglalja a Tyr30 pozícióját. Ezen felül a pSer26 ionos 

kölcsönhatásokat alakít ki az Arg37-tel és az Arg63-mal. Ezek a változások magyarázhatják, hogy miért 

csökken a liposzóma-aggregációs képesség Ca2+ érzékenysége a Ser26 foszforilációját követően. 

Továbbá ez a kialakult konformáció elősegítheti az ionos kölcsönhatások kialakulását a pSer12 és az 

Arg77 illetve Arg78 között, ami tovább csökkenti az ANXA2 funkcióját és egy autóinhibíciós nyitott 

állapotot eredményez. Alternatív módon a pSer12 kölcsönhathat az Arg37-tel vagy az Arg 63-mal is, 

amikor a pSer26 kölcsönhat az Arg304-gyel. Ezek az állapotok mind zavarhatják az ANXA2 

membránaggregációját, de még az S100 kötést is.  

Mivel a Glu hidratációs burka jóval kisebb és töltéseinek száma is kevesebb, mint a 

foszfoszerinnek, elmondható, hogy az ANXA2S12E-S26E-nél tapasztalt hatás gyengébb lehet, mint a 

PKC által ténylegesen foszforilált fehérje esetében. Ez megmagyarázhatja, hogy mi miért 

tapasztaltunk gyengébb gátlást a dupla foszfomimikációt követően, mint mikor PKC-vel 

foszforilálták az ANXA2-t (76,101). Ennek pontosabb vizsgálatához nagy felbontású 3D szerkezeti 

munkák kellenének olyan ANXA2 fehérjével, amelyiknél mind a 12-es mind a 26-os pozíció 
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foszforilálva van. Látható, hogy a PKC katalizálta foszforiláció egy finom szabályozást tesz lehetővé, 

ahol különböző mértékben, de nem teljesen gátlódik az ANXA2 membránaggregációs funkciója.  

Ezzel szemben a Tyr24 foszforilációja szinte teljesen gátolta az ANXA2 funkcióját. Mivel a 

foszforiláció hatására a pTyr24 oldallánca egy újabb helyen köti a C-NTD-t a CTD-hez, egy lehetséges 

magyarázat a LUV aggregációs képesség inhibíciójára az lehet, hogy így az ANXA2 konkáv oldala 

a C-NTD által elfedve marad még a membrán kötődéskor is, ezzel gátolva két ANXA2 fehérje 

kölcsönhatását. 

 

A Ser12 és Ser26 foszforilációja láthatóan nem igazi kapcsolóként szabályozza az ANXA2 

funkcióját, hanem inkább egy additív hatás tapasztalható, aminek két fokozata van. Ehhez hasonló, 

de finomabb, több fokozattal rendelkező szabályozást találtam az NM2 paralógok foszforilációja 

esetén. Ott NMR mérésekkel azt mutattuk ki, hogy az NM2A C-terminálisán a Ser1943 míg az NM2B-

nél a Ser1956 és a Ser1975 az elsődleges célpontjai a CK2 katalizálta foszforilációnak in vitro, míg az 

NM2B esetében korábban érzékenyebb módszerekkel feltételezett egyébb foszforilációs helyek (46) 

csak in vivo jelenhetnek meg, mint azt egy tömegspektrometriára alapozott eredmény alapján 

feltételezhetjük (99). 

A foszforiláció funkcionális következményeit tekintve azt mondhatjuk, hogy külön-külön a 

CK2, PKC és TRPM7 kinázok közvetített foszforiláció és a foszfomimikáció nem képes a GFP-2B-

rúd filamentumok teljes szétszedésére, de a foszforilációs események hatásai összeadódnak. Ezekből 

az eredményekből azt feltételezhetjük, hogy a foszforilálódott helyek számának növekedésével a C-

terminális egyre negatívabbá válik. Ez gyengíti a filamentumok kialakulásáért felelős ionos 

kölcsönhatásokat úgy, hogy intermolekuláris taszítást generál és lépésről lépésre destabilizálja a 

filamentumokat. Korábban azt találták, hogy a relatíve pozitív NM2B C-terminálisának folyamatos 

rövidítésével először kevésbé stabil filamentumokat, majd ahogy egyre nagyobb részek kerültek 

eltávolításra, azok teljes szétesését lehetett elérni (57,112). A C-terminális foszforiláció hatására 

megjelenő negatív töltések hasonló következménnyel járhatnak, mint a pozitív töltésű szakaszok 

eltűnése. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a rendezetlen C-terminális farokrégió elején 

elhelyezkedő szerin-gazdag motívum (1935-1939) egyes tagjainak PKC-vel vagy TRPM7-tel történő 

foszforilációját követően további szerin oldalláncok válhatnak potenciális CK2 célponttá (113), 

feltételezhetjük, hogy a hierarchikus foszforiláció a hatást még erősebbé teheti. 

A GFP-2A-rúd esetében az egyetlen CK2 és egyben az egyetlen foszforilációs hely, amely a 

C-terminális rendezetlen farokrégión található, nem befolyásolja érdemben a filamentumok 

stabilitását. Ez a megfigyelés egyezik Murakami és munkatársai eredményével (46,49), viszont 

ellentmond Dulyaninova és munkatársainak, akik azt találták rövidebb miozin rúd konstrukciókat 

használva, hogy a C-terminális foszforiláció és foszfomimikáció az NM2B-hez hasonlóan elősegíti 
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az NM2A filamentumok szétesését is (44,53). Más csoportok szintén azt találták in vivo kísérletekben, 

hogy a C-terminális foszforiláció befolyásolja az NM2A filamentumok dinamikáját is (53,54). Erre 

az ellentmondásra két magyarázat adható. Először, az NM2A in vivo a már korábban említett helyeken 

is foszforilálva lehet (a coiled coil régióban illetve az RLC foszforilációja is destabilizálhatja a 

filamentumokat) (105) és ezek a foszforilációs események hatásai az NM2B-hez hasonlóan 

szinergikusak lehetnek. Ennek tudatában érthető, hogy az egyetlen CK2 foszforiláció egyedül csak 

nagyon kismértékű változást tudott előidézni. Másodszor, az intakt NM2A filamentumok 

szabályozása sokkal komplexebb módon történhet (114,115), amihez a teljes hosszúságú fehérje 

jelenléte szükséges (amely pl. képes a 10S kompak szerkezeti állapot felvételére), vagy a foszforiláció 

egy másik fehérjén keresztül hat a filamentumok stabilitására. Ezt támasztja alá az az eredmény, hogy 

a rövid peptideknél az NM2A esetében azt találtuk, hogy a foszforiláció lokális változásokat okoz a 

módosított oldallánc szomszédos régióiban, amit nem lehetett látni az NM2B peptid esetén. Ez a 

változás nem csak a filamentumok szabályozásában, de az NM2A más funkcióiban is szerepet 

játszhat (114,116). Összességében elmondható, hogy a GFP-2B-rúd filamentumok stabilitása in vitro 

sokkal érzékenyebb a C-terminális farok régión történő foszforilációra. In vivo foszforilációs 

vizsgálatokkal tovább lehetne ezt a mechanizmust vizsgálni. 

 

Az NM2A szelektív kölcsönhatása az S100 fehérjékkel és funkcionális 

következmények  

Az S100 fehérjék az NM2A filamentumok összeállását gátolják és csak nagyon gyengén 

hatnak az NM2B filamentumokra. Az eredmények alapján elmondható, hogy a régóta ismert S100A4 

ugyan a legerősebb kötőpartnere az NM2A-nak, de az S100A2, az S100A1 (Kdep < 0.5 µM), az 

S100A6, az S100P, az S100A5 és az S100B (1 µM < Kdep < 10 µM) is képesek lehetnek a 

filamentumok szétszedésére in vivo. Az NM2B filamentumokra ezen fehérjék fiziológiásan kevésbé 

releváns koncentrációban képesek csak hatást gyakorolni (Kdep > 30 µM).  

Érdemes megemlíteni, hogy a filamentum széteséshez szükséges effektív S100A4 

koncentráció három nagyságrenddel magasabb, mint az S100A4 – NM2A peptid kötődésének 

disszociációs állandója (42). Hasonló, de kisebb növekedés figyelhető meg az effektív S100A4 

koncentrációban akkor, amikor a peptidnél hosszabb miozin konstrukciókat használtak (55). Ebből 

azt a következtetést lehet levonni, hogy a nagyon szoros NM2A – S100A4 kölcsönhatás 

szabadenergiája szükséges a filamentumokat összetartó ionos kölcsönhatások felbontásához (42,117). 

Az ionerő növelésével szintén gyengíteni lehet a miozinok között lévő összetartó erőket, ami segíti 

az S100 fehérjék filamentum szétszedési képességét. 
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A közelmúltban végzett néhány vizsgálat kimutatta, hogy az NM2A és az NM2B képesek 

heterofilamentumokat képezni in vivo (59,61). Ennek fiziológiás következményei nem ismertek még, 

de a két miozin paralóg egyedülálló kinetikai és mozgékonysági tulajdonságokkal bír (97). Ez 

lehetővé teszi a sejtek számára, hogy finomhangolják az adott NM2-szál mechanikai tulajdonságait. 

Hogy ez a szabályozás miként megy végbe még nem ismert, de eredményeink azt mutatják, hogy az 

S100A4 közösen más S100 fehérjékkel szelektíven eltávolíthatja az NM2A-t a 

heterofilamentumokból. Ez a szelektivitás az NM2A és az NM2B affinitásai közötti több mint két 

nagyságrendű különbségnek köszönhető, amely a C-terminálisuk szekvenciabeli különbségeiből 

adódik, amint azt Kiss és munkatársai korábban kimutatták (55). A kialakult heterofilamentum 

válogatásának egy másik mechanizmusa az NM2B farok hiperfoszforilációja lehet, ami csökkenti 

ennek a miozin paralógnak a filamentumokba szerveződését. Tehát, ha az NM2A és az NM2B 

tartalmú heterofilamentumokban a miozinok könnyen hozzáférhető farki régióját foszforilálnánk, az 

érzékenyebb NM2B nagyobb mértékben válna le a filamentumról, míg az S100 fehérjék hatására az 

NM2A szelektálódna ki. Az NM2 paralógok heterofilamentumokból történő paralóg specifikus 

eltávolítása két célt szolgálhat. Egyrészt növelheti a citoplazmában található NM2-molekulák 

monomer-készletét, amely másutt gyorsan felhasználható lehet, hogy létrehozza az enzimatikusan 

aktív filamentumokat és / vagy a monomer molekulák bizonyos sajátos funkciókat töltenek be, mint 

amire korábban már rámutattak (118). Másrészről az ebből eredő, többnyire homofilamentumok 

jobban képesek paralóg specifikus feladatokat ellátni. Eredményeim jól illeszkednek a korábbi 

feltételezésekhez (119), hogy a sejtek képesek, és szükségük is van a miozin funkciók 

paralógspecifikus szabályozására. 

Könnyen elképzelhető, hogy ha az aktiválódott miozinok, amelyekben az RLC foszforilált 

állapotban van, filamentumba történő összeállása gátlódik, akkor azok enzimatikusan aktivált 

monomer állapotban maradva jelennek meg. Ez magyarázatot adhat a korábban in vivo kimutatott 

aktivált monomerek létezésére (61). Az ilyen típusú monomerek antiparallel dimereket képeznek. 

Ezek egyik lehetséges szerepe az lehet, hogy kiindulópontként funkcionálnak a gyors 

filamentumképződéshez, mivel itt már az első molekulák a megfelelő pozícióban helyezkednek el 

ahhoz, hogy szükség esetén a gyors polimerizáció végbemehessen (37). Eredményeim azt mutatták, 

hogy az S100A4 nem csak a filmanetumok szétszedését segíti elő, de a dimer struktúrákat is 

hatékonyan képes megbontani. Az S100A4 és a többi S100 fehérje, amelyik hasonlóan erős 

kölcsönhatást alakítanak ki az NM2A-val nem csak a már kialakult filamentumok lebontásában 

játszhatnak szerepet, de a monomerek hatékony megkötésén keresztül a későbbi kialakulásukat is 

megakadályozhatják. 
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Fontos megemlíteni, hogy az S100 fehérjék többsége kalciumion jelenlétében képesek 

kölcsönhatni célfehérjéikkel, mint azt a bevezetésben tárgyaltam. Ez azt jelenti, hogy Ca2+ beáramlás 

esetén az S100 fehérjék lokálisan képesek lehetnek kifejteni hatásukat. Közösen azzal a korábbi 

megfigyeléssel, miszerint a TRPM7 okozta Ca2+ beáramlás irányítja a fibroblaszt sejtek mozgásának 

irányát (120-122) feltételezhető, hogy a beáramló Ca2+ aktiválja az S100 fehérjéket (elsősorban az 

S100A4-et) lokálisan, amelyek így már képesek a polarizált sejt vezető szélénél található NM2A 

filamentumok szétszedésére. Az S100-ak ezzel gátolni tudják az NM2 sejmozgásra gyakorolt 

visszatartó hatását, és így a Ca2+ beáramlás helyének irányába tolhatják a sejtmozgást. A Ca2+ 

beáramlása során egyidőben a heterofilamentumok átrendeződése is megtörténhet.  

A Ca2+ koncentráció mellett az S100 fehérjék mennyiségének emelkedése is az aktivitásuk 

mértékének növekedését okozhatja. Klinikai tanulmányok számos tumoros elváltozásnál az S100A4 

mellett az S100A1 (123), az S100A2 (124-126), az S100A6 (127), az S100P (128) és az S100B (129) 

felülszabályozását találták és feltételezhetően a megemelkedett expressziós szint a metasztázis 

kialakulásával is összefüggésbe hozható (130). Az eredményeket összevetve elmondható, hogy az 

S100A4-hez hasonló az NM2A-val szintén erős kölcsönhatást kialakító S100 fehérjék átvehetik az 

S100A4 szerepét olyan szövetekben, ahol az hiányzik. Erre példa lehet az S100A2, amelyet 

elsősorban vastagbél tumoroknál mutattak ki, olyan sejtekben, ahol az S100A4 nem expresszálódik 

(126,131,132). Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy az S100 fehérjék képesek lehetnek egymás 

fiziológiás és patológiás szerepét átvenni vagy kiegészíteni. Erre alapozva célszerűbb lehet a család 

tagjait, mint potenciális biomarkereket együttesen vizsgálni egyes betegségek esetén. 

 

Az S100A10 és az S100A4 különböző módon kötik és aktiválják a foszforiláció 

által gátolt ANXA2-t 

Eredményeim alapján elmondható, hogy az S100A4 egy mérsékelt affinitású (mikromólos 

tartomány) aszimmetrikus kölcsönhatást alakít ki az ANXA2-vel. Annak ellenére, hogy az ANXA2 

– S100A4 komplex kristályszerkezetének megoldását követően az aszimmetrikus egység két ANXA2 

láncot tartalmazott, arra a következtetésre jutottunk, hogy az S100A10-szerű kölcsönhatás 

valószínűsíthetően a kristályszerkezetbe rendeződés során felmerülő műtermék, mivel kimutatható 

volt, hogy az S100A4 aszimmetrikusan kötődik mind a szabad, mind a membránhoz kötött ANXA2-

höz. Érdemes megjegyezni, hogy Streicher és munkatársai korábban vizsgálták az S100 fehérjék 

ANXA1 és ANXA2 NTD-vel kialakított kölcsönhatásait az S100A6 és az S100A11 kötőpartnerekkel, 

és hasonlóan az S100A4-hez, mikromólos affinitást találtak (133). Mindazonáltal a teljes NTD helyett 

csak az N-terminális első 14 aminósavát tartalmazó annexin peptideket alkalmaztak, ezért nem tudták 

kimutatni az S100A4 kötődését az ANXA2-hoz. Ezen elindulva más potenciális ANXA2 – S100 
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kölcsönhatások megismerése is elmaradhatott. Ezért a mai ismereteink alapján kijelenthető, hogy az 

ANXA2 – S100 interakciókat előnyösebb a teljes hosszúságú NTD-vel vizsgálni.  

Érdekes módon azt figyeltük meg, hogy az S100A4 és az S100A10 fehérjék képesek 

megszüntetni a foszforiláció okozta ANXA2 gátlást, de a két fehérje mechanizmusa különböző lehet 

(24. ábra). Az egyik oldalról az S100A4 aszimmetrikusan képes a teljes hosszúságú NTD 

megkötésére, ami azt eredményezi, hogy az ANXA2 konkáv felszínét hozzáférhetővé teszi ezzel, újra 

megengedve a membránaggregációt. A másik oldalról az S100A10 szimmetrikusan köti meg az NTD 

N-terminális részét és így képes két különböző membránhoz kötődő ANXA2 összekapcsolására. 

Alternatív módon az S100A10 összeköthet ugyanazon membránon lévő ANXA2 fehérjéket is. 

 

24. ábra Az ANXA2 lehetséges membránaggregációs mechanizmusai A nyitott állapotban lévő ANXA2 

fehérjék képesek a konkáv felszínükkel összekapcsolódni ezzel molekuláris hidat képezve a membránok 

között (középen). Az S100 fehérjék két módon fejtik ki hatásukat a foszforiláció által gátolt ANXA2-n. Az 

S100A10 (rózsaszín) a szimmetrikus kölcsönhatáson keresztül fokozza a membrán aggregációt. Itt ugyanis 2 

ANXA 2 között az S100A10 teremti meg a kapcsolatot. Az S100A4 (zöld) ezzel szemben teljesen megköti az 

NTD-t és ezzel szabaddá teszi az ANXA2 fehérjék konkáv felszíneit függetlenül attól, hogy valamilyen 

foszforilációs esemény eredetileg ezt gátolná. Ezt követően az ANXA2 fehérjék a hagyományos módon 

képesek egymással kölcsönhatni. 

 

Annak érdekében, hogy a különböző ANXA2-S100 fehérjék kölcsönhatásainak lehetséges 

szerepe értelmezhetővé válljon, fontos tudatában lennünk néhány körülménynek. Először is, az 

S100A4 aktivációja Ca2+-függő, ellentétben az S100A10-zel. Másodszor, bár az ANXA2 és az 

S100A4 interakciós felszíne nagyobb, mint az ANXA2 és az S100A10 (1,903 Å2 és 968 Å2) esetében, 

de az S100A10-el kialakított komplex képződése sokkal kedvezőbb (az S100A10 Kd ≈ 13 nM, az 
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S100A4 Kd ≈ 5 M). Következésképpen az ANXA2-S100A4 komplex valószínűleg nem alakul ki 

intracellulárisan a nyugalmi Ca2+ koncentráció mellett úgy, mint például azt a S100A4 és NM2A 

szubnanomoláris kölcsönhatása megengedi a bevezetőben taglaltak szerint (11). Továbbá, ha az 

S100A10 jelen van, az ANXA2-S100A4 komplex mennyisége elhanyagolhatóvá válik. Az 

extracelluláris környezetben azonban a Ca2+ koncentráció nem limitáló, és feltételezhetően itt az 

S100A4 kifejtheti különböző fiziológiás és patológiás funkcióját, különösen azokban az esetekben, 

amikor kórosan túlexpresszálódik (3,13).  

Az ANXA2–S100 komplexek egy lehetséges fiziológiás funkciója a plazminképződés 

szabályozása lehet. A plazminnak kulcsszerepe van az extracelluláris mátrix átalakításában, és ezzel 

nem csak a normál sejtdifferenciációra, de olyan patológiás eseményekre is hatással vannak, mint a 

tumorsejtek inváziója (134). Mind az S100A4, mind az S100A10 fokozzák az ANXA2 által 

közvetített plazminogén aktivációt úgy, hogy képesek megkötni a kötőszöveti plazminogén aktivátort 

és a plazminogént is a C-terminálisaikon elhelyezkedő lizinekkel (21,22). Ezen kívül 

bebizonyosodott, hogy az exogén módon hozzáadott S100A4 indukálni képes az ANXA2 

transzlokációját humán primer endotélium sejtek felszínére, ami fokozott plazminogén aktivációt, és 

kapillárisszerű csőképződést (azaz angiogenezist) eredményez (22). Ha elfogadjuk, hogy a 

plazmintermelés negatív visszacsatolási mechanizmussal szabályozható, amely magába foglalja az 

NTD plazmin általi hasítását (71,135), figyelemre méltó funkcionális hatást lehetne az S100A4 és 

ANXA2 között kialakuló aszimmetrikus kötődéshez rendelni. Az S100A4, amely az egész NTD-t 

megköti, megvédheti az ANXA2-t a plazminnal történő hasítástól, ezzel megakadályozva a negatív 

visszacsatolás kialakulását. Ha ez in vivo létező mechanizmus, akkor ez szintén hozzájárulhat az 

S100A4-et nagy mennyiségben expresszáló ráksejtek fokozott metasztatikus tulajdonságához. 
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Eszközök és módszerek 

 

Klónozás, fehérje expresszió és tisztítás 

A humán ANXA2A66E-t (UniProt kód: P07355) kódoló pSE420 expressziós vektort Dr. Volker 

Gerke (66) csoportjától kaptuk. A pSE420-ANXA2S26E és a pSE420-ANXA2S12E-S26E konstrukciókat 

QuikChange mutagenezissel állítottam elő. Az ANXA2ΔNTD deléciós mutáns (32-339) és az Ephrin 

B-típusú receptor 1 fehérje kináz doménjét (EphB1-KD, 612-892, UniProt kód: P54762) kódoló 

szekvenciát egy a dohány etch vírus (TEV) proteáz által lehasítható His6-tag mögé klónoztam az 

úgynevezett pEV és pBH5 (pET15b eredetű expressziós vektorok) vektorok alkalmazásával (Dr. 

Reményi Attila csoportjától). 

A humán S100 fehérjék (UniProt kódok: S100A1:P23297, S100A2:P29034, S100A3:P33764, 

S100A4:P26447, S100A5:P33763  S100A6:P06703, S100A7:P31151, S100A8:P05109, 

S100A9:P06702, S100A10:P60903, S100A11:P31949, S100A12:P80511, S100A13:Q99584, 

S100A14:Q9HCY8, S100A15:Q86SG5, S100A16:Q96FQ6, S100B:P04271, S100G:P29377, 

S100P:P25815 and S100Z:Q8WXG8) egy része már korábban klónozásra került a 

munkacsoportunkban (42,136), a többi cDNS-ét izolált RNS-ből állítottam elő illetve az Addgene-től 

szereztem be. Az ANXA2-höz hasonlóan az S100 fehérjék szekvenciáit is pEV vektort használva 

TEV által hasítható His6-tag mögé klónoztam. 

Az N-terminális GFP és mCherry fuzionált humán NM2A (837-1960) és NM2B (844-1976) 

farokszekvenciák (GFP/mCherry-2A-rúd és GFP-2B-rúd, UniProt kód: P35579 és P35580), az 

M111A (1850-1960), az M121B (1856-1976) és M121AB (NM2A1850-1924 coiled coil régió az 

NM2B1932-1976 C-terminális farokkal fuzionáltatva) peptidszekvenciákat szintén pEV vektorba 

klónoztam. QuickChange módszert alkalmaztam a GFP-2BS1935 / 1937E-rúd foszfomimetikus mutáns 

előállítására. A konstitutívan aktív kazein kináz 2 alfa (CK2) alegységének beszerzése az Addgen 

rendszeréből történt (27083 plazmidból) és a kódoló szekvenciát pGEX-3X vektorba klónoztam. 

Az N-terminális ANXA2 fragmenseket, ANXA22-15 (Acetil-Ser2-Gly15-CONH2) és 

ANXA22-33 (acetil-Ser2-Phe33-CONH2), szilárdfázisú kémiai szintézissel állítattuk elő ABI 431A 

peptid szintetizátor (Applied Biosystems) segítségével. Ezt követően RP-HPLC-vel választottam el 

a peptideket a rövidebb fragmensektől Jupiter 300 C18 oszlopot használva (Phenomenex). 

Az előállított konstrukciókat Escherichia coli BL21 (DE3) sejtekben termeltettem. A 

transzformált tenyészeteket Luria-Bertani (LB) tápközegben növesztettem 100 μg ∙ ml-1 ampicillin 

mellett 37°C-on, amíg az optikai sűrűség 600 nm-en elérte a 0,8-as értéket. Ekkor a fehérjék 

http://www.uniprot.org/uniprot/P33764
http://www.uniprot.org/uniprot/P31151
http://www.uniprot.org/uniprot/P05109
http://www.uniprot.org/uniprot/P06702
http://www.uniprot.org/uniprot/P31949
http://www.uniprot.org/uniprot/P80511
http://www.uniprot.org/uniprot/Q99584
http://www.uniprot.org/uniprot/Q9HCY8
http://www.uniprot.org/uniprot/Q96FQ6
http://www.uniprot.org/uniprot/Q8WXG8
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expresszióját 0,5 mM izopropil-P-D-1-tiogalaktopiranozid (IPTG) alkalmazásával indukáltam. Ezt 

követően 3 órán keresztül 37°C-on hagytam a sejtkultúrákat rázódni. Az NMR-hez használt jelölt 

M111A és M121AB peptidek, a CK2 illetve a fluoreszcens fúziós fehérjét tartalmazó NM2 rúd 

konstrukciók (FFP-NM2-rúd) termeltetése ettől eltérően történt. Az indukálás előtt az M111A és az 

M121AB peptideket expresszáló sejteket leülepítettem centrifugálással. Ezt követően PBS-el mostam 

őket, hogy eltávolítsam az LB-táplevest. A sejteket újabb fugálását követően átvittem 1 l minimál 

tápoldatba (50 mM Na2HPO4, 20 mM KH2P04 pH 7,5, 8,5 mM NaCl, 0,1 mM CaCl2, 2 mM MgS04, 

18 mM 15N jelölt NH4CI, 22 mM glükóz és 100 μg ml-1 ampicillin) és indukálás előtt további 45 

percig 37°C-on rázattam őket. Ezt követően a fentebb leírt módon indukáltam a sejteket és rázattam 

őket a minimál tápoldatban 4 órán keresztül. Az FFP-NM2-rúd és a CK2 fehérjék termeltetése 

annyiban tért el a hagyományostól, hogy esetükben a sejteket csak 0,1 mM IPTG használatával 

indukáltam és az expresszió során a sejteket 18°C-on rázattam egy éjszakán keresztül. Az indukciót 

követően a sejteket pelletizáltam 5000 x g-vel. A tisztítási folyamatok sokrétűsége miatt külön 

tárgyalom az egyes fehérjecsoportokat. 

Az ANXA2, ANXA2S26E és ANXA2S12E-S26E-tartalmazó pelletizált sejteket 20 mM Tris pH 8, 

0,1 mM EDTA, 0,1 mM Tris (2-karboxi-etil)-foszfin (TCEP) és 1 mM fenilmetán szulfonilfluorid 

(PMSF) tartalmú pufferben vettem vissza, majd ultrahangos kezeléssel feltártam őket. A 

sejttörmelékeket centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a felülúszót 

egy a lízispufferrel ekvilibrált Fractogel EMD DEAE 650 (S) anioncserélő gyantára (Merck) vittem 

fel. Az áteső pH-ját tömény 4-(2-hidroxietil)-piperazin-1-etánszulfonsav (HEPES) alkalmazásával 

6,5-ösre állítottam be, majd HiTrap SP HP kationcserélő oszlopon (GE Helathcare) tisztítottam az 

ANXA2 variánsok. Ehhez 20 mM HEPES pH 6,5, 0,1 mM TCEP tartalmú pufferrel mostam az 

oszlopot és egy lineáris 30-500 mM NaCl-os gradienssel választottam el az oldatban maradó 

szennyezőktől. 

Az ANXA2ΔNTD fehérjét tartalmazó sejteket 20 mM Tris pH 8, 300 mM NaCl, 0,1 mM TCEP 

tartalmú lízis pufferbe vettem vissza, majd ultrahangos kezeléssel feltártam őket. A sejttörmelékeket 

centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a felülúszót Ni2+-affinitás 

kromatográfiával tisztítottam, Profinity IMAC gyanta használatával (Bio-Rad). Mosó pufferként a 

lízis pufferrel megegyező összetételű oldatot alkalmaztam. His6-taggal ellátott fehérjéket 250 mM-os 

imidazollal kiegészített mosópufferrel eluáltam. Az eluált fehérjékről TEV proteázzal lehasítottam a 

His6-tag-et (Gly-Ser-His klónozó maradék az N-terminálison). A His6-tag TEV proteázzal való 

hasítását követően az ANXA2ΔNTD-t kationcserélő kromatográfiával elválasztottam HiTrap SP HP 

oszlopon pH 6,5-ös puffert használva. 
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A tisztított fehérjéket Amicon Ultracentrifugáló szűrőegységekkel (Merck) töményítettem és közben 

puffercserét is végrehajtottam (20 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP). Végül 

ekvimoláris mennyiségű TCEP-t adtam a fehérjékhez. Ezt követően -80°C-on tároltam őket. 

Az S100 fehérjéket tartalmazó sejteket 20 mM Tris pH 8, 300 mM NaCl, 0,1 mM TCEP 

tartalmú lízis pufferbe vettem vissza, majd ultrahangos kezeléssel feltártam őket. A sejttörmelékeket 

centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a felülúszót Ni2+-affinitás 

kromatográfiával tisztítottam, Profinity IMAC gyanta használatával (Bio-Rad). Mosó pufferként a 

lízis pufferrel megegyező összetételű oldatot alkalmaztam. His6-taggal ellátott fehérjéket 250 mM-os 

imidazollal kiegészített mosópufferrel eluáltam. Az eluált fehérjékről TEV proteázzal lehasítottam a 

His6-tag-et (Gly-Ser-His „klónozási maradék” az N-terminálison). A hasítást követően különböző 

módokon tisztítottam az S100 fehérjéket. 

Az S100A1, S100A2, S100A4, S100A5, S100A6, S100A11, S100A12, S100B és S100P 

fehérjéket tartalmazó oldatokat a TEV hasítást követően 1 mM CaCl2-al egészítettem ki. A mintákat 

20 mM HEPES pH 7,5, 50 mM NaCl, 0,5 mM CaCl2, 0,1 mM TCEP tartalmú pufferrel előzetesen 

ekvilibrált Phenyl Sepharose gyantára (GE Healthcare) vittem fel, majd a mosáshoz az 

ekvilibráláshoz használt puffert használtam. Az elúciót a mosópufferrel végeztem, amelyhez 5 mM 

EGTA-t adtam.  

Az S100A3, S100A8, S100A9, S100A10, S100A13, S100A14, S100A16 és S100G fehérjéket 

dializáltam 20 mM HEPES pH 6,5, 20 mM NaCl, 0,1 mM TCEP-tartalmú pufferben, majd a mintákat 

anioncserélő HiTrap Q HP (GE Healthcare) oszlopra vittem fel. A fehérjéket sógrádienssel 

választottam el a még oldatban maradt szennyezőktől. Az S100 fehérjék 80-350 mS cm-1 

konduktivitáson eluálódtak. Az S100G-t izokratikus elúcióval választottam el. 

Az S100A7, az S100A15 és az S100Z fehérjéket 20 mM Tris pH 8, 300 mM NaCl, 0,1 mM 

TCEP tartalmú pufferben dializáltam. A dialízist követően egy reverz Ni2+-affinitás tisztítást 

végeztem, ahol az immár His6-tag nélküli fehérjék az áteső frakcióban jelentek meg. A mintákat 

koncentráltam Amicon Ultra (Merck) centrifugáló szűrőegységeket használva, majd méretkizárásos 

kromatográfiával (Superdex 75) elválasztottam a szennyezőktől. A művelet során HEPES pH 7,5, 50 

mM NaCl, 0,1 mM TCEP tartalmú puffert használtam. 

A tisztított fehérjéket Amicon Ultracentrifugáló szűrőegységekkel (Merck) töményítettem és 

közben puffert cseréltem (20 mM Hepes pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP). Végül ekvimoláris 

mennyiségű TCEP-t adtam a fehérjékhez. Ezt követően -80 ° C-on tároltam őket. 

Az FFP-NM2-rúd konstrukciókat tartalmazó sejteket 20 mM Tris pH 8, 300 mM NaCl, 0,1 

mM TCEP tartalmú lízis pufferbe szuszpendáltam, majd ultrahangos kezeléssel feltártam őket. A 

sejttörmelékeket centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a felülúszót 
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Ni2+-affinitás kromatográfiával tisztítottam, Profinity IMAC gyanta használatával (Bio-Rad). 

Mosópufferként a lízis pufferrel megegyező összetételű oldatot alkalmaztam. His6-taggal ellátott 

fehérjéket 250 mM-os imidazollal kiegészített mosópufferrel eluáltam. Az FFP-NM2-rúd 

konstrukciókat 20 mM Tris pH 7,5, 50 mM NaCl és 2 mM MgCl2 tartalmú oldatban dializáltam. 

Alacsony ionerőn kialakuló filamentumokat 19 000 x g-vel történő centrifugálással pelletáltam majd 

többször mostam a dialízis pufferrel megegyező összetételű oldattal. A végső fehérje pelletet 20 mM 

Tris pH 7,5, 1000 mM NaCl tartalmú pufferben szuszpendáltam. Ezen az ionerőn a filamentumok 

szétestek, így a pellet visszaoldódott. A fehérjéket -80 ° C-on tároltam. 

Az M111A, M121B és M121AB peptideket tartalmazó sejteket 20 mM Tris pH 8, 300 mM 

NaCl, 0,1 mM TCEP-tartalmú lízis pufferbe vettem vissza, majd ultrahangos kezeléssel feltártam 

őket. A sejttörmelékeket centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a 

felülúszót Ni-affinitás kromatográfiával tisztítottam, Profinity IMAC gyanta használatával (Bio-

Rad). Mosó pufferként a lízis pufferrel megegyező összetételű oldatot alkalmaztam. His6-taggal 

ellátott fehérjéket 250 mM-os imidazollal kiegészített mosópufferrel eluáltam. A peptideket a TEV-

el történő emésztést követően dializáltam 20 mM Tris pH 8, 300 mM NaCl és 0,1 mM TCEP tartalmú 

pufferben. A His6-tag és a TEV eltávolítására reverz Ni2+-affinitás kromatográfiát használtam. Az 

átesőt ezt követően RP-HPLC-vel tisztítottam tovább Jupiter 300 C5 oszlopot (Phenomenex) 

használva. A peptideket egy acetonitril grádienssel eluáltam, amit a minták liofilizálása követett. A 

peptideket por formájában -80°C-on tároltam. 

A CK2-t tartalmazó sejteket 20 mM Tris pH 7.5, 500 mM NaCl, 0,1 mM TCEP tartalmú 

pufferbe vettem vissza, amihez DN-ázt adtam. A sejteket ultrahangos kezeléssel feltártam. A 

sejttörmelékeket centrifugálással eltávolítottam (48 000 x g-t alkalmaztam 20 percig) és a felülúszót 

GST-affinitás oszlopra (Protino Glutathione Agarose 4B (Macherey-Nagel) vittem fel. A mosópuffer 

megegyezett a lízis puffer összetételével. Az eluáláskor a mosó puffert 10 mM redukált glutationnal 

egészítettem ki. A CK2-t dializáltam 50 mM Tris pH 8, 100 mM NaCI és 0,1 mM TCEP tartalmú 

pufferben. Fagyasztás előtt a puffert 5 mM TCEP-vel és 20% glicerinnel egészítettem ki. A Fehérje 

preparátumot -80°C-on tároltam. 

A katalitikusan aktív EphB1-KD expressziója az előbbiektől eltérően történt Escherichia coli 

ArcticExpress sejtekben (Agilent Technologies). A fehérje expresszióját 0,1 mM IPTG-t 

használatával indukáljuk és azt követően 12°C-on 20 órán át rázatjuk. A His6-tag-el rendelkező 

fehérjét a korábbiakhoz hasonló módon Ni2+-affinitás kromatográfiával tisztítottuk, majd 20 mM Tris, 
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150 mM NaCl, 0,1 mM TCEP tartalmú pufferben, 4°C-on dializáltuk. 10%-nyi glicerin hozzáadását 

követően a tisztított fehérjét -80° C-on tároltuk. 

A teljes hosszúságú humán NM2A (MYH9) és NM2B (MYH10) nehézláncok előállítását 

Billington és munkatársai végezték. Azok DNS szekvenciáit cDNS-ből amplifikálták és klónozták 

egy módosított pFastBac1 vektorba (FLAG-pFastBac1). A tisztítás az N-terminálison elhelyezkedő 

FLAG-tag-en (DYKDDDK) keresztül történt. A teljes hosszúságú fehérjék termelése bakulovírus / 

Sf9 sejtrendszer (Invitrogen) alkalmazásával történt. A plazmid DNS-t DH10-Bac E. Coli sejtekbe 

transzformálták és belőlük rekombináns bacmid-et izoláltak a gyártó protokolja szerint. Az első 

generációs bakulovírust úgy állították elő, hogy az Sf9 sejteket transfektálták egy 1:9 arányban 

bacmid DNS-t és polietilénimint (PEIMax, MW 40000, Polysciences) tartalmazó PBS pufferben. 

Bakulovírus 3-5 MOI-t használták az Sf9 sejtek megfertőzésére és a fehérje expressziójára. A teljes 

hosszúságú fehérjék esetében a nehézláncot tartalmazó vírus mellett az Sf9 sejteket a könnyű láncokat 

tartalmazó vírusokkal (RLC = MYL12B) (ELC = MYL6) is megfertőzték. Bakulovírusfertőzött Sf9 

sejteket 48-72 órán keresztül tenyésztették, és centrifugálással gyűjtötték össze. A sejtpelletet -80 °C-

on tárolták. Az Sf9 sejtekben expresszált fehérjéket korábban publikált protokollok (37,137,138) 

szerint tisztították. Röviden, a fagyasztott pelleteket felolvasztották és homogenizálták 10 mM MOPS 

pH 7,4, 5 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA, 0,5 M NaCl, 2 mM ATP, 0,1 mM fenil-metil-szulfonil-fluorid 

és proteáz inhibitor koktél (Roche) tartalmú pufferben. A fehérjéket FLAG-affinitáskromatográfiával 

tisztították M2 FLAG affinitás gél (Sigma) alkalmazásával, majd 0,5 M NaCl és 0,5 mg / ml FLAG-

peptidet tartalmazó pufferrel eluáltak. Az eluált fehérjéket egy éjszakán át dializálták a 

homogenizálásnál és mosásnál használt pufferben, amely ekkor csak 25 mM NaCI-ot tartalmazott és 

kiegészítették 1 mM DTT-vel, hogy a filamentumképződés végbemehessen. A filamentumokat ezt 

követően 60 000 g-vel 30 percen keresztül centrifugálták, és a pelletet megfelelő mennyiségű 

pufferben visszaoldva többször átmosták. Végül 10 mM MOPS pH 7,4, 500 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 

0,1 mM EGTA, 1 mM TCEP-tartalmú pufferben felvették a pelletet. A fehérjék tisztaságát SDS-

PAGE (Invitrogen) alkalmazásával igazolták. A fehérjéket 20 μl-es mennyiségekre osztották és 

folyékony nitrogénben tárolták. 

Fehérjefoszforiláció 

1 μM EphB1-kináz domént adtam 100 μM ANXA2-höz 20 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 

10 mM MgCl2, 200 μM ATP, 1 mM MnCl2, 0,01% Triton X-100, 1 mM TCEP tartalmú pufferben. A 

reakcióelegyet egy éjszakán át szobahőmérsékleten inkubáltam. A fehérjeoldatot ötszörösen 

higítottam 20 mM HEPES pH 6,0-os pufferrel és a mintát HiTrap SP HP kationcserélő oszlopra vittem 

fel, majd lineáris sógrádienst alkalmazva 30-500 mM NaCl koncentrációk között elválasztottam a 
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foszforilált és a foszforilálatlan fehérjéket. A kromatográfia során 20 mM Hepes pH 6,5-tartalmú 

puffert használtam. A Tyr24 mennyiségi és szelektív foszforilációját tömegspektrometriával igazoltuk. 

Az M111A, M121B és M121AB foszforilációját 20 mM HEPES pH 7,5, 150 mM NaCI, 2 

mM MgCl2, 0,5 mM TCEP tartalmú pufferben végeztem. Az oldathoz ötszörös feleslegben adtam 

ATP-t. A peptidekhez 1:20 arányban adtam CK2-t és 4 óráig szobahőn inkubáltam a reakciót. A 

peptideket RP-HPLC alkalmazásával tisztítottam, a korábban leírtak szerint. A GFP-NM2-rúd 

konstrukciókat azonos módon foszforiláltam, kivéve, hogy azokat 500 mM NaCl-tartalmú pufferben 

inkubáltuk 2 órán át, hogy ekkor még depolimerizált állapotban legyenek, ezzel növelve a 

foszforilációs helyek elérhetőségét. Ezt követően további 3 órás inkubálást végeztem 150 mM-ra 

csökkentve a NaCl koncentrációt a reakcióelegyben. Ekkor friss CK2-t is adtam a reakcióhoz, hogy 

a foszforiláció hatékonyságát növeljem. A foszforilálódás mértékét tömegspektrometriával és NMR 

vizsgálatokkal végeztem. 

Az RLC foszforilált teljes hosszúságú miozinokat használó kísérletek során a fehérjéket jégen 

egy éjszakán át foszforilálták 10 mM MOPS pH 7,4, MLCK (10 nM), 0,1 mM ATP, 0,1 mM 

kalmodulin, 0,2 mM CaCl2, 500 mM NaCl, 2 mM MgCl2-t, 0,1 mM EGTA-t és 1 mM TCEP tartalmú 

reakcióelegyben. 

Fluoreszcens jelölés 

Az ANXA2 fehérje variánsokat és az ANXA2-rokon peptideket szelektíven jelöltük a Cys9 

tiol oldaláncán keresztül. Ehhez 3-szoros feleslegben alkalmaztunk 5-jód-acetamido-fluoreszceint (5-

IAF, Sigma-Aldrich # I9271) 20 mM Hepes pH 7,5, 150 mM NaCl és 1 mM TCEP tartalmú pufferben 

és a reakciót 3 órán át sötétben inkubáltuk szobahőmérsékleten. A fluoreszceinnel konjugált ANXA2 

fehérje variánsokat (Fl-ANXA2 néven említem) kationcserélő kromatográfiával elválasztottuk az el 

nem reagálódott festéktől a tisztítási lépéseknél megismert módon. A jelölési hatékonyságot az 

ANXA2 (ε280 = 33 810 M-1 cm-1) és a fluorescein (ε495 = 82,000 M-1 cm-1 és ε280 = 24.600 M-1 cm-1) 

extinkciós koefficienseit felhasználva ellenőriztük. Ezekkel meghatározható volt a jelölt molekulák 

aránya az oldatban. A fluoreszceinnel konjugált peptideket a nem konjugált peptidektől RP-HPLC-

vel választottuk el. 

 

LUV előállítása 

A 40% -os foszfatidil-kolint (Sigma-Aldrich # P3556), 20% foszfatidil-szterint (Sigma-

Aldrich # P7769) és 40% koleszterint (Sigma-Aldrich # P8667) tartalmazó lipidkeveréket 

kloroformban elegyítettük, majd nitrogéngázzal kiszárítottuk őket. A szárított lipideket 1 mM-os 
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töménységbe rehidratáltuk 20 mM Hepes pH 7.5, 150 mM NaCl, 3 mM NaN3 és 0,1 mM TCEP-

tartalmú pufferben. Három ciklusban vortexeltük és ultrahanggal kezeltük, majd a nagy unilamelláris 

vezikulák (LUV-ok) előállítása érdekében a mintát 200 nm pórusméretű polikarbonát membránon 

extrudáltuk Avanti Mini-Extruder (Avanti Polar Lipids) alkalmazásával. 

Kristályosítás, adatgyűjtés és szerkezetmeghatározása 

A kristályosításnál 350 μM koncentrációban alkalmaztam az ANXA2 variánsokat. A komplex 

esetében 800 μM S100A4-t (monomer koncentráció) adtam a vad típusú ANXA2-höz. A mintákat 20 

mM HEPES pH 7,5, 100 mM NaCl, 10 mM CaCl2-ot és 5 mM TCEP-tartalmú pufferben 

kristályosítottam. A kristályosítást 20°C-on „függő” cseppekben végeztem úgy, hogy a fehérjét és a 

kicsapószert azonos térfogatokban kevertem össze. Az ANXA2pY24 kristályok 0,1 M MES pH 6,0, 

0,1 M MgCl2, 4% PEG 6000 (A szerkezet) és 0,1 M Tris pH 8,5, 10% etanol (B szerkezet) tartalmú 

oldatokban jelentek meg. Az ANXA2S26E és az ANXA2-S100A4 komplex fehérjekristályai 0,1 M 

Bis-Tris pH 6.0, 0,2 M ammónium-acetát, 5% PEG 3350 és 0,1 M Bis-Tris pH 6.5, 0,2 M ammónium-

acetát, 4% PEG4000, 1,5 % glicerint tartalmazó oldatok esetében jelentek meg. A kristályokat 20% -

os glicerinnel egészítettem ki a folyékony nitrogénben történő fagyasztás előtt. Az adatokat a Swiss 

Light Source (Villigen) PXIII röntgenforráson gyűjtöttük 100 K-en 1 Å-ös hullámhosszat alkalmazva 

(F2 táblázat). Az adatokat XDS-szel (139) dolgoztam fel. A fázisproblémát PHASER (140) 

molekuláris helyettesítéssel (MR) oldottam meg. Ehhez az S100A4 (141) és az ANXA2 (142) 

nagyfelbontású szerkezeteit használtam keresési modellként. A szerkezet finomítását PHENIX (143), 

a modellezést Coot program segítségével végeztem (144). A kristályszerkezeteket az 5LPU (ANXA2-

S100A4), 5LQ0 (ANXA2pY24, A szerkezet), 5LQ2 (ANXA2pY24, B struktúra) és az 5LPX 

(ANXA2S26E) PDB kódok alatt depozitáltam a Protein Data Bank adatbázisában. 

Molekuláris dinamika (MD) szimulációk 

Az MD méréseket Hetényi Csaba és kutatócsoportja végezte. A kiindulási MD modellekhez 

az ismert Ca2+-kötött ANXA2 (21-339 aminosavak, PDB ID: 1XJL) kristályszerkezetet használták és 

kiegészítették azt a kristályszerkezetben nem látható rendezetlen N-terminális szegmenssel (2-20 

aminósavak). Itt fontos megemlítenem, hogy az ANXA2pS26 esetében a C-NTD láncának 

konformációját módosítani kellett a Ser26 in silico foszforilációját követően, mivel eredeti 

pozíciójában molekuláris ütközéseket okozott volna (F1 ábra). Alternatív módon az ANXA2pS26 MD 

szimulációját ANXA2S26E kristályszerkezetből (29-339 aminosavak) kiindulva is lefuttatták. Ekkor 

az N-terminális első 28 aminosavával egészítették ki a szerkezetet. A rendezetlen régiókat előzetesen 

szimulálták specifikus módosításokkal (pl. N-terminális acetilezés, foszforiláció). A számításokat a 

GROMACS 5 programcsomaggal végezték el (145). Az Amber99sb-ildn erőteret (146) alkalmazták 
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semlegesítő Na+ és számos TIP3P vízmolekula jelenlétével(147), amelyek 10 Å térfogatot töltöttek 

be a fehérjerészek és a dodekaéderes szimulációs doboz élei között. Az MD szimulációkat két lépcsős 

minimalizálási folyamat és az ekvilibrálás előzte meg. Az első lépésben a legmeredekebben csökkenő 

(sd) optimalizálást hajtottak végre. Itt a konvergencia küszöbérték 103 kJ ∙ mol-1 ∙ nm-1 volt. Ezt 

követte a konjugált gradiens (cg) számítása, ahol a konvergenciaküszöb 10 kJ ∙ mol-1 ∙ nm-1 értékre 

változott. Az optimalizált rendszert NPT körülmények között egyensúlyozták 10 ns-os futásokkal. A 

nehéz atomokra kényszerfeltételeket alkalmaztak 103 kJ ∙ mol-1 ∙ nm-2 erőállandóval minden 

optimalizálási és kiegyensúlyozási lépésben. A szimulációk hossza 300 ns volt, egy időfázisban 2 fs. 

Az ANXA2 kötött kalcium ionokat minden lépésben a kristályszerkezetnek megfelelő pozíciókban 

tartották. A nyomás értékek kapcsolási időállandója 0,5 ps, összenyomhatósága 4,5 x 10-5 bar-1 és 

referencia nyomása 1 bar volt. A hosszú távú elektrosztatikában a részecskék esetében Mesh-Ewald 

összegzést használtak. 

Limitált proteolízis (LP) 

500 nM Fl-ANXA2 variánsokat 50 nM α-kimotripszinnel (Sigma-Aldrich # C4129) 

emésztettuk 330 μl 20 mM Hepes pH 7.5, 150 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 3 mM NaN3, and 0,1 mM 

TCEP tartalmú pufferben két párhuzamossal. Különböző időintervallumonként 30 μl mintához 20 μl 

1:1 arányú 5 × SDS puffert és 1 M HCl oldatot adtunk, hogy biztosítsuk a proteáz azonnali 

inaktiválódását. Ezt követően 10 μl mintát 10% Tris-Tricine-SDS gélen megfuttattunk. A géleket 

Gene Genius Bio Imaging rendszerrel (Syngene) digitalizáltuk Dark Reader transzilluminátort 

használva (Clare) fényforrásként. A denzitometriás elemzést a GeneTools szoftverrel végeztük. A 

normalizált sűrűségű adatokat az idő függvényében ábrázoltam, és egy exponenciális függvényhez 

illesztettem. 

 

Differenciál pásztázó fluorimetria (DSF) 

A DSF kísérleteket a StepOnePlus Real Time PCR rendszerrel (Thermo Scientific) végeztük 

MicroAmp Fast 96-Well Reaction Plate (Life Technologies) alkalmazásával. A kísérlet előtt 10 μM 

ANXA2 variánsokat kevertünk 1:1000 arányban higított SYPRO narancsszínű festékkel (Sigma-

Aldrich) 20 mM Hepes pH 7.5, 150 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 3 mM NaN3, és 0.1 mM TCEP tartalmú 

pufferben. A méréseket 20 μl reakciótérfogatban végeztük három párhuzamossal. A hőmérsékleti 

grádienst 1°C ∙ min-1 állítottuk 25 és 80°C közötti tartományban. A fluoreszcencia intenzitást minden 

1°C-os változáskor megmértük. Az olvadási görbékre a Gibbs-Helmholtz-egyenlettel illesztettünk. A 

kitekeredés hőkapacitás különbségi értékét (Δcp) 15 kJ ∙ K-1 ∙ mol-1-ra állítottam, mivel Cooper 

becslése szerint egy globuláris fehérjén belül egy aminosav ΔCp -hez való hozzájárulása körülbelül 

0,05 kJ ∙ K-1 ∙ mol-1 (148). 



61 

 

Fluoreszcenciapolarizációs (FP) vizsgálatok 

A FP mérések során 50 nM Fl-ANXA2 fragmenseket és variánsokat (100 μM LUV 

jelenlétében vagy nélküle) alkalmaztam a korábban leírt pufferben. Az FP értékek változását az S100 

fehérjék hozzáadását követően 384 lyukú mikrolemezeken (Corning # 3676) három párhuzamosban 

mértem a Synergy H4 többmódú mikrolemez-olvasó használatával. A mért pontokra a kvadratikus 

kötési egyenlettel illesztettem a direkt titrálások esetében és egy kompetitív kötési egyenletet 

használtam a leszorításos méréseknél. 

 

Izotermális titráló kalorimetria (ITC) 

Az ITC során a titrálásokat 25 ° C-on 20 mM Hepes pH 7,5-ben, 150 mM NaCI, 1 mM CaCl2 

és 1 mM TCEP-tartalmú pufferben végeztük Microcal VP-ITC készülék alkalmazásával. A kezdő 2,5 

μl-es injektálást követően 400 másodpercenként injektáltunk 7,5 μl-eket. Az adatokra az Origin 

szoftvercsomag ITC-re fejlesztett programját használva illesztettünk (OriginLab) a "One Set of Sites" 

modellel. 

 

LUV kötő- és aggregációs vizsgálatok 

A Fl-ANXA2 variánsok LUV-kötődését azok együttes ülepedésképességével vizsgáltuk. 500 

nM Fl-ANXA2-t 15 percen keresztül inkubáltuk szobahőmérsékleten 20 mM Hepes pH 7,5, 150 mM 

NaCl, 2 mM CaCl2, 3 mM NaN3, és 0,1 mM TCEP-tartlmú pufferben növekvő LUV mennyiség 

jelenlétében (teljes lipidkoncentráció: 0-150 uM), két párhuzamossal. Ezt követően a liposzómákat 

centrifugálással pelletáltuk (30000 x g, 30percig). A felülúszókat eltávolítottuk. A pelleteket felvettük 

20 μl 4x töménységű SDS pufferben. Ezután a pelleteket újra szuszpendáltuk 70 μl 1x töménységű 

méréshez használt puffer hozzáadásával. A mintákat 10% Tris-Tricine-SDS gélen futtattuk meg, és a 

géleket a korábban leírt módon digitalizáltuk. Az LUV aggregációt 100 μM LUV-ot tartalmazó 

oldatok turbiditásának mérésével vizsgáltuk (350 nm-en néztük az oldatok elnyelését 1 cm-es 

úthosszal). A LUV-ok ANXA2-variánsaival végzett titrálását három párhuzamossal végeztük. A 

kísérleti adatokra a Hill-egyenlettel illesztettünk. 

 

NMR spektroszkópia 

Az NMR-méréseket egy Bruker Avance III 700 MHz-es spektrométeren végeztük. A 

hőmérsékletet standard metanolminta segítségével kalibráltuk. A gerinc- és oldalláncok 

asszignációjához szükséges mérésekhez a minták az alábbi összetevőket tartalmazták: ~ 0,5-1 mM 

15N-jelölt fehérje, 20 mM MES puffer pH 6,0-6,7, 150 mM NaCl, 3 mM NaN3, és 10% D20. Minden 

kémiai eltolódást a belső DSS rezonanciához viszonyítottunk, míg a 15N kémiai eltolódási értékeket 
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közvetetten az IUPAC-IUB ajánlott protokollok (http://www.bmrb.wisc.edu/ref_info/cshift.html) 

használatával határoztunk meg. A szekvencia specifikus HN, N és Hα kémiai eltolódási értékeket a 

2D-s 1H-15N-HSQC, a 3D-s HSQC-TOCSY (keverési idő = 70 ms) illetve a 3D-s HSQC-NOESY 

(keverési idő = 150 ms) mérésekből kaptuk. Az M111A asszignálásához felhasználtuk a Badyal és 

munkatársai korábbi munkáját (11). A foszforiláció okozta kémiai eltolódásokat a Δδ paraméterrel 

értelmeztük: 

 

A másodlagos szerkezetben bekövetkező változásokat a Hα-ák környezeteinek másodlagos kémiai 

eltolódásainak (SCS) vizsgálatával elemeztük az alábbi összefüggés alapján: SCS (Hα) = δmért - δrandom 

coil. A random coil értékeket Wishart és munkatársai szerint korrigáltuk (149). 

 

Kisszögű röntgenszórás (SAXS) 

Valamennyi SAXS mérést az ESRF BM29-es mérőhelyen végeztük. Az adatokat az ATSAS 

programcsomag (150) használatával elemeztük. Az M111A, M111A-P, M121B és M121B-P 

peptidekről higítási sort vettünk fel 10-0,2 mg ∙ ml-1-es koncentrációk között, 20 mM HEPES pH 7,5 

és 150 mM NaCl tartalmú pufferben. Az elsődleges adatelemzés a PRIMUS nevű programmal történt. 

Filamentumok szétesésének sófüggése  

A GFP-2A-rúd, a GFP-2B-rúd, a GFP-2BS1935 / 1937E-rúd konstrukciók és ezek CK2-foszforilált 

formáit 20 mM HEPES pH 7,5, 2 mM MgCl2, 2 mM CaCl2 és 0,1 mM TCEP tartalmú pufferben 

hígítottam különböző NaCl-koncentrációk mellett. Mindegyik hígításnál 500 nM fehérjét 

alkalmaztam. 10 perces inkubációt követően a filamentumokat centrifugálással pelletáltam (19000 x 

g 10 percig). A felülúszók fluoreszcenciáját 384 lyukú lemezeket használva (Corning # 3676) egy 

Synergy H4 többmódú mikrotiterlemez-olvasóval (BioTek) határoztam meg. A gerjesztés 488 nm-en 

történt, míg az emissziót 509 nm-en detektáltam. A kísérleteket három párhuzamost használva 

végeztem. A mért pontokra Hill-egyenlettel illesztettem és az adatokat Origin 8 programmal 

elemeztem. 

 

Elektronmikroszkópia (EM) 

A mérésekhez GFP-NM2-rúd konstrukciót és teljes hosszúságú NM2A-t használtunk 200 nM-

os koncentrációban, 10 mM MOPS pH 7,5, 1 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA és 0,1 mM TCEP tartalmú 

puffert alkalmazva. A mérésekhez minden esetben olyan puffert használtunk, hogy a higítást követően 

a végső NaCl koncentráció 150 mM legyen. A teljes hosszúságú NM2A-t és GFP-2B-rúd konstrukciót 
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tartalmazó heterofilamentumoknál a két fehérjét 500 mM só mellett összekevertem és együtt 

higítottam őket a fiziológiás sókoncentrációra. Ezzel a miozin molekulák másodpercek alatt 

heterofilamentumokat képeztek („copolymerized” filament). 30 perces inkubálás után változó 

koncentrációkban S100A4-et adtam a filamentumokhoz, először CaCl2 nélkül. 30 perces inkubáció 

után mértük meg a mintákat. Ezt követően 200 μM CaCl2-ot adtam a rendszerhez, aminek hatására 

az S100 fehérjék aktiválódtak, és 5 perces inkubáció elegendő volt a filamentumok látványos 

széteséséhez. Mindegyik EM mérés esetében 3 μl-es cseppet adtunk egy szénnel bevont rézhálóra 

(UV fénnyel előkezeltem, hogy hidrofil felületet állítsak elő) és 1% -os uranil-acetáttal festettük. A 

mérésekhez egy szobahőmérsékleten működő JEOL 1200EX II mikroszkópot használtunk. Az 

adatokat AMT XR-60 CCD kamerával rögzítettük. Méretkalibrációs standardként kataláz 

kristályokat alkalmaztunk. A képeket Fiji szoftvercsomag segítségével elemeztem. A filamentumok 

hosszát és vastagságát a szálak kontrasztos részét vizsgálva határoztam meg és kizártam az egyedi 

molekulák nyúlványait, amelyek túlságosan kinyúltak a filament főtömegéből. A statisztikai 

elemzéseket az Origin 8 program segítségével végeztem el. 

NM2 filamentumok kezelése S100 fehérjékkel  

A GFP-NM2-rúd konstrukciókat és a CK2 foszforilált változataikat 500 nM 

végkoncentrációban alkalmaztam, 20 mM HEPES pH 7,5, 2 mM MgCl2, 2 mM CaCl2-ben és 0,1 mM 

TCEP tartalmú pufferben úgy, hogy a végső NaCl koncentráció 150 mM legyen a hígításokat 

követően. Ez alól kivétel volt azon mérések, amelyekben a sókoncentrációt módosítottam (200 vagy 

250 mM). A mintákat S100 fehérjékkel titráltam (dimer koncentrációkat használtam a mérések során 

feltételezve az 1:2-es sztöchiometriát), majd 10 percig inkubáltam, és végül 10-percen keresztül 

19000 x g-vel pelletáltam. A három párhuzamos felülúszóinak fluoreszcenciáját 384 lyukú lemezeken 

(Corning # 3676) egy Synergy H4 többmódú mikrotiterlemez-olvasót (BioTek) használva mértem 

meg. A gerjesztés 488 nm-en történt, míg az emissziót 509 nm-en detektáltam. 

A GFP-t nem tartalmazó teljes hosszúságú miozin filamentumok S100A4 függő szétesésének 

vizsgálatához az NM2A-t úgy higítottuk, hogy az oldat végkoncentrációja 400 nM miozin, 10 mM 

MOPS pH 7,5, 150 mM NaCl, 2 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA és 1 mM TCEP legyen. Ehhez adtuk az 

S100A4-et különböző koncentrációban és 1 mM CaCl2-ot a mérések során. Az RLC foszforilált 

miozinokat összehasonlító kísérletekben a végső keverékek 20 μM ATP-t is tartalmaztak. Az 

oldatokat 30 percen keresztül jégen inkubáltuk, és a mintákat 30 percen át TLA-100 rotorban 

Beckman Optima TLX ultracentrifugával centrifugáltuk. A felülúszókat és pelleteket SDS-PAGE és 

denzitometrálással számszerűsítettük. 
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A filamentum szétesési kísérleteket három párhuzamossal végeztük. A mért pontokra a kvadratikus 

kötési egyenlettel illesztettem Origin 8 programot használva, hogy megállapítsam a különböző 

állapotú miozinfilamentumok szétesésének Kdep értékeit. 

TIRF mikroszkópia 

A méréseket 10 mM MOPS pH 7,5, 1 mM MgCl2, 0,1 mM EGTA és 0,1 mM TCEP tartalmú 

pufferben végeztem úgy, hogy a végső NaCl-koncentráció 150 mM legyen a higítást követően. Ez 

alól kivétel volt a magas sókoncentráció mellett történő mérés (500 mM NaCl). Az S100 fehérjék 

aktiválásához 200 μM CaCl2-ot alkalmaztam és az inaktiváláshoz 500 μM EGTA-t használtam. A 

heterofilamentumok előállításához mCherry-NM2A-rúd és GFP-NM2B-rúd konstrukciókat 

ekvimoláris koncentrációban alkalmaztam (200-200 nM). A TIRF mérésekhez végső hígítási lépést 

végeztem úgy, hogy a végső koncentráció 1 nM legyen mindkét paralógra nézve (ezzel csökkentve a 

háttér intenzitását), és a mintákat azonnal (néhány másodperc) az üveglemezekre pipettáztam. A 

mérések előtt a fedőlapokat 10 percig plazma tisztítóval (Diener ZEPTO) tisztítottam, és a mintákat 

egy H-TIRF modullal kiegészített Nikon Eclipse Ti-E mikroszkóp segítségével vizsgáltam és egy 

Nikon LU-N4 lézeregységgel gerjesztettem (négy lézerrel: 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm). A 

képeket EMCCD kamerával (Andor iXon Ultra 888 EMCCD, 1024x1024 tömb, 13um pixel) 

készítettem. 

A fotobleaching esemény követéséhez magas ionerő mellett a mintákat (500 mM NaCl) 

folyamatosan gerjesztett és róluk megfelelő időközönként képeket készítettem 10 percen át. A GFP-

2B-rúd esetében 30 ms-os, míg az mCherry-2A-rúd esetében 400 ms-os expozíciós időt használtam. 

A szpotok (melyek ebben az esetben általában egy dimer miozin molekulának felelnek meg) 

intenzitásainak változását Fijiben elemeztem. Azoknak a szpotoknak, amelyek esetében a kifehéredés 

jól elkülöníthetően lépcsőszerűen történt, megmértem a kezdeti intenzitásait. Ehhez a Fijiben írt 

módosított Find Maxima programot alkalmaztam. A kezdeti intenzitás megegyezik a szpotot felépítő 

FFP-k teljes intenzitásával, a bleaching lépcsők száma pedig a szpotban található FFP-k számával, 

amik az intenzitását adják. A szpot kezdeti intenzitásának és a megfelelő bleching lépcsőfokok 

számának aránya megadja a szpotban lévő FFP-k átlagos intenzitását. Ezt az átlagos értéket 

kiszámoltam 10 különböző szpotra és átlagoltam őket, hogy megkapjam az átlagos GFP vagy 

mCherry intenzitás értékeket. Ezek birtokában megállapíthattam a mérések során vizsgált szpotok 

intenzitásaiból az őket felépítő körülbelüli molekulaszámot. A mérések során vizsgált egyedi szpotok 

intenzitásait a korábban már említett módosított Find Maxima programot használva automatikusan 

elemeztem. A statisztikák kivitelezéséhez 10 különböző felvételen lévő 30 legintenzívebb szpotot 

használtam csak, hogy ezzel kizárjam a kisebb filamentumok torzító hatását. A statisztikát az Origin 

8 program segítségével végeztem el. 



65 

 

Az értekezés alapjául szolgáló közlemények 
 

Regulation of the equilibrium between closed and open conformations of annexin A2 by N-

terminal phosphorylation and S100A4-binding 

Péter Ecsédi, Bence Kiss, Gergő Gógl, László Radnai, László Buday, Kitti Koprivanacz, Károly Liliom, Ibolya 

Leveles, Beáta Vértessy, Norbert Jeszenői, Csaba Hetényi, Gitta Schlosser, Gergely Katona and László Nyitray 

Structure, 2017. 25 (8): p. 1195-1207. e5 

 
Paralog selective regulation of non-muscle myosin 2 filaments by S100 protein binding and 

C-terminal phosphorylation  

Péter Ecsédi, Neil Billington, Gyula Pálfy, Gergő Gógl, Bence Kiss, Éva Bulyáki, Andrea Bodor, James R.Sellers 

and László Nyitray  
JBC/2018/004277 

  



66 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönettel tartozom Dr. Nyitray László témavezetőmnek, akinek a laborjában megkezdhettem a 

biokémiai pályafutásomat, lehetővé tette kutatásaim megvalósítását és irányította eddigi 

kutatómunkáimat, 

Dr. Kiss Bencének, a DSF, LP, ITC, és az ANXA2 – S100 fehérjék kölcsönhatását vizsgáló 

mérésekben nyújtott segítségéért, illetve a miozin konstrukciók elkészítésében adott tanácsokért, 

Gógl Gergőnek, a szerkezetek megoldásában nyújtott segítségéért és a SAXS mérésekért, 

a laboratóriumban jelenleg is dolgozó és volt munkatársaknak Dr. Biri Beátának, Vadászi 

Henriettának, Dr. Radnai Lászlónak és Dr. Rapali Péternek a segítségükért és a kutatásomban végzett 

munkájukért, 

Dr. Leveles Ibolyának, Dr. Katona Gergőnek és Dr. Harmat Veronikának a fehérje krisztallográfiában 

nyújtott segítségükért, 

Pálfy Gyulának és Dr. Bodor Andreának az NMR mérésekért, 

Dr. Kékesi Katalinnak és Dr. Patthy Andrásnak az MS mérésekért és a peptid szintézisért, 

James R. Sellersnek és Neil Billingtonnak, hogy segítettek a miozinos munkámat befejeznem az NIH-

en levő laboratóriumukban, 

a tanszéken dolgozóknak Dr. Gyimesi Máténak, Bulyáki Évának, Dr. Kardos Józsefnek, Dr. Kovács 

Mihálynak és Martina Máténak, akik hozzájárultak a kutatásomhoz 

Dr. Hetényi Csabának és Jeszenői Norbertnek az MD szimulációk kivitelezéséért 

Dr Liliom Károlynak és Dr. Koprivanacz Kittinek a LUV-ok előállításában adott segítségükért 

Dr. Schlosser Gittának az MS mérésekért  



67 

 

Összefoglalás 

 Az S100 család tagjai kis molekulatömegű, dimer, EF-kéz Ca2+-kötő fehérjék. A csoport 

egyik leginkább vizsgált fehérjéje az S100A4, amelyről ismert, hogy olyan kóros elváltozásokkal 

hozható összefüggésbe, mint a tumorképződés vagy a metasztázis. Az S100A4 és a család más tagjai 

hatásukat olyan kölcsönható partnereken keresztül fejtik ki, mint a nem-izom miozin 2 (NM2) és az 

annexin A2 (ANXA2). Az S100-ak mellett ezen két fehérje szabályozásában fontos szerepet játszik 

a foszforiláció is, amely eltérő mechanizmusokkal befolyásolja működésüket. 

 A nem-izom miozin 2 (NM2) három paralógja fordul elő emlősökben: az NM2A, az NM2B 

és az NM2C. Egyedi és átfedő funkciókkal is rendelkeznek. Többek között szerepük van a sejtek 

migrációjában, sejt-sejt-adhéziók kialakulásában és a sejtpolaritás megteremtésében. A funkcionális 

homo- és heterotípusos bipoláris filamentumok kialakulását elsődlegesen az NM2 nyaki régiójához 

kapcsolódó regulációs könnyűlánc (RLC) foszforilálódása szabályozza. Ezt követően a miozin szálak 

és a coiled coil molekulák közötti egyensúlyt a fehérje-fehérje kölcsönhatások és a C-terminálison 

bekövetkező foszforilációs események paralóg szelektíven képesek tovább befolyásolni és ezzel a 

filamentumok számát és összetételét finomhangolni. Egyrészt az S100 család tagjai (főként az 

S100A2 és az S100A4) közvetítik az NM2A filamentumok szétszerelését. Másrészt az NM2B 

foszforilációja kazein kináz 2-vel, protein kináz C-vel és TRPM7-el additív módon csökkenti ezen 

miozin paralóg polimerizációs hajlamát. Fontos, hogy ez a két különálló mechanizmus képes szelek-

tív módon eltávolítani az NM2 molekulákat még heterotípusos filamentumokból is, ezzel hozzájá-

rulva a miozinok időbeli és térbeli szabályozásához. 

 Az annexin A2 (ANXA2) sokoldalú szerepet tölt be különféle membránokhoz kapcsolódó 

funkciókban, beleértve a membránok javítását, aggregációját vagy az endo- és exocitózist. Ismert, 

hogy funkcióinak szabályozása a rendezetlen N-terminális doménen (NTD) végbemenő 

foszforilációs eseményeken és fehérje-fehérje interakciókon keresztül történik. Az NTD egy rövid 

konzervált motívummal kötődik az ANXA2 fő tömegét képző C-terminális doménjéhez (CTD). Szer-

kezeti vizsgálataim megmutatták, hogy a Tyr24 c-Src kináz katalizálta foszforilációja erősíti, míg a 

Ser26Glu foszfomimikáció megszünteti az NTD és a CTD kölcsönhatását, ezzel befolyásolva az 

ANXA2 stabilitását. Érdekes módon mindkét foszforilációs esemény leszabályozza az ANXA2 

membránaggregációs képességét (a pTyr24 teljesen, míg a foszfomimikálás részben). Ezt a gátlást az 

S100A4 és az S100A10 az NTD-vel kialakított kölcsönhatásán keresztül eltérő mechanizmusokkal 

képes helyreállítani. Az ANXA2-S100A4 komplex kristályszerkezete azt mutatta, hogy az S100A4 

aszimmetrikus kötése a teljes NTD levállását indukálja a CTD-ről, ezzel újra megengedve két 

ANXA2 konkáv felszínei között kialakuló hagyományos kölcsönhatások létrejöttét, míg az S100A10 

az általa kialakított szimmetrikus kölcsönhatás segítségével képes összekapcsolni a gátolt ANXA2-

ket. 
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Summary 

Members of the S100 family are small, dimeric EF-hand Ca2+ binding proteins. One of the 

most studied member of the group is S100A4, which is known to be involved in pathologies like 

tumor formation or metastasis. It is believed that S100A4 and other members of the family function 

by interacting with and regulating partner proteins like non muscle myosin 2 (NM2) and annexin A2 

(ANXA2). Besides S100 binding these two proteins are also regulated by phosphorylation but with 

partially different mechanism.  

Non-muscle myosin 2 (NM2) has three paralogs in mammals: NM2A, NM2B and NM2C. 

They have unique and overlapping functions in cell migration, formation of cell-cell adhesions and 

generating cell polarity. Their assembly in living cells to form homo- and heterotypic bipolar 

filaments is primarily regulated by phosphorylation of the N-terminally bound regulatory light chain. 

The equilibrium between these filaments and single NM2A and NM2B molecules can be further 

controlled selectively via protein-protein interactions and phosphorylation at the C-terminal end of 

the heavy chains. On the one hand, members of the S100 family (mostly S100A2 and S100A4) can 

mediate disassembly of homotypic NM2A filaments. On the other hand, tail phosphorylation of 

NM2B by casein kinase 2, protein kinase C and TRPM7 downregulates filament assembly in an 

additive fashion. Tail phosphorylation of NM2A had a comparatively minor effect on filament 

stability. Importantly, these two distinct mechanisms are able to selectively remove NM2 molecules 

also from heterotypic filaments likely to contribute to the temporal and spatial sorting of the two NM2 

paralogs. 

Annexin A2 (ANXA2) has a versatile role in membrane-associated functions including 

membrane repair and aggregation, endo- and exocytosis and it is known to be regulated by post-

translational modifications and protein-protein interactions occurring in the unstructured N-terminal 

domain (NTD). There a short motif is responsible for clamping the NTD to the core domain (CTD). 

Structural studies indicated that the flexibility of the NTD and CTD are interrelated and oppositely 

regulated by Tyr24 phosphorylation or Ser26Glu phosphomimicking mutation. Crystal structure of the 

ANXA2–S100A4 complex showed that asymmetric binding of S100A4 induces dislocation of the 

full NTD from the CTD, and similarly to the Ser26Glu mutation unmasks the concave side of 

ANXA2. In contrast, pTyr24 anchors the NTD to the CTD and hampers the membrane-bridging 

function of ANXA2. This inhibition can be restored by S100A4 and S100A10 binding.  
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Függelék 
 

 

 

 
F1 ábra Az ANXA2pS26-al végzett MD szimuláció az 1XJL kristályszerkezetet használva mint kiindulási 

állapot (A) A kezdeti C-NTD konformáció (sárga) és az in silico foszforilált ANXA2 (kék). Fontos megjegyezni, 

hogy a pSer26 és a CTD között fellépő ütközések megszüntetése érdekében a C-NTD conformációját 

szignifikánsan megváltoztattam. (B) A pSer26 – Arg304 között lévő minimális távolságok alakulása. 
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F1. táblázat Az LP és DSF mérések eredményei 

 ANXA2 ANXA2pY24 ANXA2S26E 

 - Ca2+ + Ca2+ - Ca2+ + Ca2+ - Ca2+ + Ca2+ 

τ* 4.4 ± 0.1 3.6 ± 0.2 6.7 ± 0.5 7.6 ± 0.6 2.0 ± 0.1 1.4 ± 0.2 
ΔHM (kJ ∙ mol-1)† 475 ± 6 682 ± 12 579 ± 9 756 ± 11 289 ± 5 330 ± 6 
TM (°C)† 53.4 ± 0.1 60.1 ± 0.1 54.6 ± 0.1 61.1 ± 0.1 49.6 ± 0.1 56.9 ± 0.1 
ΔG(25 °C) (kJ ∙ mol-1) 22.3 43.0 31.6 51.3 7.6 8.0 

*Az idővel kapcsolatos értékek (τ) az LP mérésekből adódnak, ahol 500 nM ANXA2 variánsokat emésztettem 50 nM 

α-kimotripszinnel. Az emésztés mértékét a Cys9 –en feljelölt N-terminális lehasadásának mértékével követtem.  

†Olvadási hőmérsékletek (TM) és a kitekeredés entalpiája (ΔHM) a DSF mérések során lettek meghatározva.Itt 5 µM 

ANXA2 variánsokat és 1:1000 arányban Sypro Orange festéket használtam. 

Az értékek az illesztett paraméterek átlagait és hibáját mutatják (SEM). 
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F2. táblázat Fehérje krisztallográfiai adatok és a megoldott modellek statisztikái 

  ANXA2
S26E (5LPX) ANXA2

pTyr24 (5LQ0) ANXA2
pTyr24 (5LQ2) ANXA2-S100A4 (5LPU) 

Adatgyűjtés         

Tércsoport P2 2
1
 2

1
 P 2

1
 2

1
 2

1
 P 2

1
 2

1
 2

1
 P 1 2

1
 1 

Cella paraméterek           

    a, b, c (Å) 54.95, 58.76, 182.09 56.45, 63.47, 268.91 61.37, 99.2, 173.02 71.74, 61.24, 148.16 

    α, β, γ  ()  90, 90, 90 90, 90, 90 90, 90, 90 90, 88.69, 90 

Felbontás (Å)* 47.05 -1.9(1.96-1.9) 47.77 -2.9(3.00-2.9) 86.51 -3.4(3.52-3.4) 49.37 -2.1(2.17-2.1) 

R
meas

 (%)* 11.7 (156.1) 10 (62) 9.3 (63.8) 7 (120.5) 

I/sI* 19.05 (2.30) 18.63 (3.22) 15.76 (2.91) 23.10 (2.42) 

Komplettség (%)* 99.99 (99.98) 99.12 (99.86) 99.23 (99.86) 99.98 (99.87) 

Redundancia* 13.18 (9.34) 9.14 (6.33) 4.9 (3.84) 13.67 (9.95) 

CC1/2* 99.9 (80.8) 99.9 (88.9) 99.9 (81.6) 100 (89.1) 

          

Refinement         

Felbontás (Å) 47.05 -1.9 47.77 -2.9 86.51 -3.4 49.37 -2.1 

Reflexiók száma* 625302 (43675) 202235 (13862) 73652 (5641) 1031323 (74556) 

R
work/

 R
free

 0.1467/0.182 0.2287/0.259 0.2036/0.238 0.182/0.207 

Tagok száma         

    Fehérje 311 631 638 863 

    Glicerin 2 0 0 5 

    Ca
2+

 5 6 10 14 

    Víz 480 7 2 288 

B-faktor         

    Fehérje 32.59 64.37 93.52 76.27 

    Víz 47.9 37.67 65.88 59.88 

R.m.s deviáció         

    Kötéshossz (Å)  0.019 0.003 0.011 0.004 

    Kötésszög (º) 1.47 0.67 1.43 0.75 

Ramachandran          

   Megengedett (%) 98 97 89 97 

    Kieső (%) 0.32 0.32 0.63 0.23 

Az adatokat különálló kristályokról mértem. 
*A legmagasabb felbontású réteg értékei zárójelekben van feltüntetve. 
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F3. táblázat A LUV aggregáció Ca2+ koncentrációfüggése 

 EC50 (µM) Hill koefficiens 

100 µM LUV / 0.5 µM ANXA2 + CaCl2   
 + ANXA2 164 ± 9 2.9 ± 0.4 

 + ANXA2pY24 192 ± 30 1.9 ± 0.6 

 + ANXA2S26E 307 ± 18 2.0 ± 0.2 

 + ANXA2S12E-S26E 911 ± 86 2.2 ± 0.3 

 + ANXA2ΔNTD    134 ± 8 3.4 ± 0.4 

100 µM LUV / 0.5 µM ANXA2 / 2 µM 
S100A10 + CaCl2   

 + ANXA2 28 ± 2 5.4 ± 1.1 

 + ANXA2pY24 38 ± 3 2.0 ± 0.3 

 + ANXA2S26E 53 ± 7 1.9 ± 0.4 

 + ANXA2S12E-S26E 85 ± 27 1.9 ± 0.9 

 + ANXA2ΔNTD    150 ± 15 2.2 ± 0.5 

100 µM LUV / 0.5 µM ANXA2 / 10 µM 
S100A4 + CaCl2   

 + ANXA2 58 ± 30 6.3 ± 34.3 

 + ANXA2pY24 282 ± 35 2.0 ± 0.8 

 + ANXA2S26E 117 ± 9 3.5 ± 0.7 

 + ANXA2S12E-S26E 374 ± 10 2.8 ± 0.1 

 + ANXA2ΔNTD    167 ± 12 3.3 ± 0.7 

Az értékek az illesztett paraméterek átlagát és hibáját (SEM) jelölik 
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F4. táblázat A LUV aggregáció ANXA2 koncentrációfüggése 

 
EC50 (nM) Hill koefficiens 

Relatív mérték 
(%) 

100 µM LUV / 2 mM CaCl2    
+ ANXA2 224 ± 9 2.0 ± 0.3 100 

+ ANXA2pY24 372 ± 39 1.6 ± 0.3 9 

+ ANXA2S26E 336 ± 19 3.3 ± 0.3 81 

+ ANXA2S12E-S26E 250 ± 9 3.7 ± 0.4 72 

+ ANXA2ΔNTD 170 ± 30 3 ± 0.9 73 

100 µM LUV / 2 mM CaCl2 
/ 2 μM S100A10    

+ ANXA2 199 ± 26 1.9 ± 0.5 97 

+ ANXA2pY24 190 ± 29 2.0 ± 0.4 92 

+ ANXA2S26E 148 ± 11 2.0 ± 0.2 92 

+ ANXA2S12E-S26E 202 ± 25 2.2 ± 0.4 76 

+ ANXA2ΔNTD 177 ± 7 3.2 ± 0.5 75 

100 µM LUV / 2 mM CaCl2 
/ 20 μM S100A4    

+ ANXA2 130 ± 18 1.8 ± 0.4 93 

+ ANXA2pY24 92 ± 22 1.6 ± 0.4 87 

+ ANXA2S26E 176 ± 11 2.4 ± 0.3 87 

+ ANXA2S12E-S26E 200 ± 23 3.6 ± 1.0 70 

+ ANXA2ΔNTD 189 ± 8 3.6 ± 0.3 78 

Az értékek az illesztett paraméterek átlagát és hibáját (SEM) jelölik 
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F5. táblázat A heterofilamentumok összetétele és az S100A2 illetve 
S100A4 hatása 

 

 
Átlagos mennyiségek  

mCherry-2A-rúd GFP-2B-rúd 

“Copolymerized” filamentumok 
(150mM NaCl) 

11.5 ± 0.4 19.1 ± 0.6 

+ 2.5 µM dimer S100A4  
+ 100 µM CaCl2 

5.6 ± 0.2 17.9 ± 0.8 

+ 30 perc inkubáció S100 fehérjével  5.5 ± 0.2 23.9 ± 0.9 

+ 500 µM EGTA az inkubált 
mintákhoz 

11.4 ± 0.4 21.2 ± 0.7 

+ 2.5 µM dimer S100A2 
+ 100 µM CaCl2 

7.8 ± 0.3 18.5 ± 0.7 

+ 30 perc inkubáció S100 fehérjével 6.9 ± 0.2 21.9 ± 0.9 

+ 500 µM EGTA az inkubált 
mintákhoz 

11.4 ± 0.7 19.6 ± 0.9 

Érlelt “exchanged” fialmentumok 
(150mM NaCl + 2 óra inkubáció) 

12.7 ± 0.6 17.5 ± 0.8 

+ 1 µM dimer S100A4  
+ 100 µM CaCl2 + 30 perc inkubáció 

4.9 ± 0.2 23.2 ± 0.9 

+ 2.5 µM dimer S100A2  
+ 100 µM CaCl2 + 30 perc inkubáció 

5.1 ± 0.3 25.4 ± 1.4 

“Copolymerized” filamentumok 
(NM2A és NM2B-P) 

(150 mM NaCl) 
12.2 ± 0.4 15.2 ± 0.7 

10 különböző felvételről vett 30 legintenzívebb szpotban meghatároztam 

az mCherry vagy GFP mennyiségét. Ezt a szpotok teljes intenzitásának 

és az egy FFP átlagos intenzitásának hányadosaként kaptam meg. Eb-

ből a 300 értékből csak a 10 FP "fejet" meghaladó filamentumok voltak 

átlagolva, hogy megkapjuk az ebben a táblázatban szereplő értékeket. 

Az értékek az FFP-k számát mutatják, amik egy miozin molekulát jelölnek 

és nem a 2 molekulából felépülő coiled coil hexamereket. A hibák SEM 

értékeket képviselnek. 
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F6. táblázat Az Fl-ANXA2 peptidek és variánsok kölcsönhatása az S100 
fehérjékkel 

 Kd
S100A4 (µM) Kd

S100A10 (nM) 

ANXA22-15 57.4 ± 4.1 41.5 ± 8.1 

ANXA22-33 2.4 ± 0.2 8.8 ± 6.6 

ANXA2 5.0 ± 1.0 12.9 ± 3.4 (8.5 ± 1.3) 

     50 µM LUV-val 0.8 ± 0.1 0.1 ± 0.1* (1.2 ± 0.4) 

ANXA2pY24 10.3 ± 1.2 7.5 ± 1.9 (6.6 ± 2.7) 

     50 µM LUV-val 1.3 ± 0.1 0.4 ± 0.2* (1.4 ± 0.2) 

ANXA2S26E 2.2 ± 0.1 4.0 ± 0.8 (12.6 ± 2.0) 

     50 µM LUV-val 0.4 ± 0.1 0.6 ± 0.6* (1.9 ± 1.3) 

ANXA2S12E-S26E 5.5 ± 0.7 81.3 ± 7.0 

    50 µM LUV-val 3.0 ± 0.2 18.5 ± 6.6 

 nS100A4 nS100A10 

ANXA22-33  2.19 ± 0.07 0.88 ± 0.02 

ANXA2 2.17 ± 0.10 0.85 ± 0.05 

     50 µM LUV-val 2.33 ± 0.29 1.01 ± 0.07 

A disszociációs állandókat (Kd) FP-vizsgálatokkal határoztam meg az Fl-ANXA2 

variánsok (50 nM) alkalmazásával. Az S100A4 ANXA22-33 fragmentummal és a 

teljes hosszúságú ANXA2 változatokkal kimutatott aszimmetrikus kölcsönhatása 

miatt a megfelelő Kd értékek az ANXA2 és az S100A4 dimer közötti kölcsönhatá-

sokra utalnak. Az értékek az illesztett paraméterek átlagát és hibáját (SEM) jelölik. 

A kompetitív kötési vizsgálatokból származó affinitási értékek zárójelben vannak 

feltüntetve. 

* Fontos megjegyezni, hogy a nanomólos tartományban lévő affinitások Kd érté-

keinek hibája nagy mivel a fluoreszcens riporter koncentrációja 50 nM volt. 
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