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Rövid irodalmi áttekintő 

A Ca2+-kötő S100 fehérjecsalád bemutatása 

 Az S100 család tagjai kis molekulatömegű, dimer, EF-kéz Ca2+-kötő 

fehérjék (1,2). Szerkezeteikben nagyfokú homológia figyelhető meg, amit minden 

esetben négy α-hélix és az őket összekapcsoló régiók által kialakított kanonikus és 

„pseudo” vagy „ál” EF-kéz motívumok jellemeznek (3). A kalciumion megjelenésekor 

a kezdeti zárt S100 szerkezet nyitott állapotba alakul át. Ezt követően képes 

kölcsönhatásokat kialakítani a célfehérjékkel. 

 Az S100 fehérjék fontos patológiás szereppel is rendelkeznek. Szerepük van 

a daganatok, az áttétek és bizonyos krónikus gyulladások, mint a reumás ízületi 

gyulladás kialakításában és/vagy fenntartásában (2,4). 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 (5,6). Korábban kimutatták, hogy ez az 

összefüggés kapcsolatba hozható az S100A4 olyan partnerekkel való kölcsönhatásával, 

mint a nem-izom miozin 2A (NM2A) (7,8), az annexin A2 (ANXA2) (9,10) vagy a p53 

(11). 

Nem-izom miozin 2, az S100A4 leginkább vizsgált kötőpartnere 

A miozinok a motorfehérjék egyik szupercsaládja, melyek az ATP energiáját 

felhasználva képesek erőt generálni. Gerincesekben három NM2 paralógot ismerünk: az 

NM2A-t, az NM2B-t és az NM2C-t (12-14). Szekvenciálisan nagyon hasonló fehérjék 

(64-80%-os egyezés), de különböznek ATP aktivitásukban (15,16), sejten belüli 

lokalizációjukban (17,18) és funkciójukban is (19,20). Az általuk felépített funkcionális 

filamentumok összeszerelődésének elsődleges szabályozó lépése a regulációs 

könnyűlánc (RLC) foszforilációja. 

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

kináz (transient receptor potential cation channel kinase) foszforilálják az NM2 C-
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terminális farki régiónak és annak szomszédságában elhelyezkedő coiled coil szakasz 

egyes Ser és Thr oldalláncait (21-25). Ez a szabályozás, valamint egyes partner fehérjék, 

mint az S100A4 (7,8,26-28), Lgl1 (29,30) vagy az S100P (31) kölcsönhatásaikkal 

képesek a már RLC foszforilált miozinok filamentumképződését finomhangolni, és 

ezzel a sejtmigráció mértékét befolyásolni. A fentiek mellett fontos megemlíteni azt a 

nemrég feltárt tényt is, hogy in vivo mérések alapján az NM2A és NM2B paralógok 

képesek heterofilamentumokká összeállni (32-34). 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 annexin A2 (ANXA2) az EF-kéz motívummal nem rendelkező Ca2+-kötő 

fehérjéket magába foglaló annexin család egyik tagja. Az ANXA2 sokoldalú szerepet 

tölt be különféle membránokhoz kapcsolódó funkciókban, beleértve a membránok 

javítását, aggregációját vagy az endo- és exocitózist. A fehérje C-terminális doménje 

(CTD) alkotja a molekula fő tömegét és konvex oldalán tartalmazza a membránkötésben 

szerepet játszó Ca2+-kötő helyeket. A CTD-től N-terminális irányban található egy 

lineáris szakasz (NTD), amely egy ponton visszaköt a CTD-re. Ismert, hogy az ANXA2 

funkcióinak szabályozása NTD-n végbemenő foszforilációs eseményeken és fehérje-

fehérje interakciókon keresztül történik. Ez idáig számos modell próbálta magyarázni 

és összefoglalni a szabályozási folyamatokat és a membránaggregáció mechanizmusát, 

de ezek sok esetben eltérnek egymástól (35-37). Ezen felül a foszforilált szerkezetek 

hiányában ezen események szabályozómechanizmusai is tisztázatlanok még. 

Célkitűzések 

Doktori éveim során az S100 család tagjaival, főleg az S100A4-gyel 

foglalkoztam. Az alábbi kutatási kérdéseket, célokat fogalmaztam meg. 
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 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. 
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 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. 

 

Alkalmazott módszerek 

 A kutatásaim során főként bakteriális rendszerben heterológ expresszióval 

állítottam elő fehérjekonstrukcióimat. A fehérjéket in vitro foszforiláltam a szintén 

bakteriális rendszerben előállított kinázokkal. A fehérje-fehérje kölcsönhatásokat olyan 

biokémiai módszerek alkalmazásával vizsgáltam, mint a fluoreszcencia polarizáció 

(FP), izotermális titráló kalorimetria (ITC), TIRF mikroszkópia és filamentum szétesési 

mérés. A munkám során szerkezeti információkat szereztem fehérje krisztallográfia, 

NMR, kisszögű röntgenszórás (SAXS), elektronmikroszkópia (EM) és molekuláris 

dinamikai (MD) szimuláció segítségével.  

 

Tézisek és következtetések 

 Az NM2A és az NM2B coiled coil régiójához N-terminálisan egy fluoreszcens 

fehérjét fuzionáltattam. Az így előállított konstrukciók, hasonlóan az élő 

szervezetben található teljes hosszúságú, motor domént is tartalmazó miozinokhoz, 

bipoláris filamentumoknak megfelelő szálakat képeznek fiziológiás körülmények 

mellett. Ez azért fontos, mert a korábbi in vitro kutatásokban használt miozin 

fragmensek filamentumképző tulajdonságai eltérnek a fentiektől és szabályos 

aggregátumokat, úgynevezett parakristályokat képeznek1. 

 Az NM2A és NM2B paralógokat összehasonlítva kijelenthető, hogy az NM2B 

filamentumainak stabilitása érzékenyebb a C-terminális rendezetlen régión 

bekövetkező foszforilációra. A hatás szinergikus módon, egy úgynevezett görgős 

kapcsolóként működik (dimmer), amit minél jobban bekapcsolunk (minél több 
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oldallánc foszforilálódik), annál erősebb lesz. A foszforilálódott helyek számának 

növekedésével a molekulák közötti taszítás is megnő, ezzel tolva egyre inkább a 

szétesés irányába a filamentumokat1. 

 Szerkezeti vizsgálatok azt mutatták, hogy az ANXA2 stabilitását és N-

terminálisának flexibilitását az NTD-n bekövetkező foszforilációk ellentétesen 

befolyásolják, melyek itt molekuláris kapcsolóként (switch) működnek. A Tyr24 

foszforilációja egy stabilabb, „zárt” konformációban tartja az ANXA2-t, mivel egy 

újabb ponton rögzíti az NTD-t a CTD-hez. A Ser26 foszforilációja ezzel 

ellentétesen hatva kimozdítja az NTD-t a konzervált helyzetéből, ezzel az ANXA2 

szerkezetét egy instabilabb, „nyitott” konformáció felé mozdítva2. 

 A Tyr24 foszforilációja szinte teljesen gátolja az ANXA2 membránaggregációs 

képességét, mivel az általa rögzített NTD még a membránkötés hatására sem 

mozdul ki helyzetéből, ezzel meggátolva két, különböző membránhoz kötődött 

ANXA2 összeállását. A Ser26 foszforilációja csak részleges funkcióvesztést okoz, 

ami a szerkezeti eredmények tudatában egy újfajta autoinhibíciós szerkezet 

megjelenését feltételezi2. 

 A foszforilációs eseményektől eltérően az S100 fehérjék szelektíven képesek az 

NM2A filamentumok szétszedésére, míg az NM2B szálakra csak átlagosan két 

nagyságrenddel gyengébben hatnak. Az ismert S100A4 mellett az S100A1, az 

S100A2, az S100A6, az S100B és az S100P is erős kölcsönhatást alakít ki az 

NM2A paralóggal. Ez azt jelenti, hogy áttétképző tumorok esetében érdemesebb 

ezen S100 fehérjék együttes vizsgálata1. 

 A szelektív S100 kölcsönhatás és C-terminális foszforiláció in vitro képes 

kiválogatni az NM2A és NM2B paralógok által kialakított heterofilamentumokat. 

Ez az eredmény azt mutatja, hogy az S100 fehérjék kötődése és a C-terminális 

foszforiláció potenciális sorting mechanizmusok lehetnek, amivel a sejtek 

finomhangolhatják a kialakuló filamentumok mechanikai tulajdonságait1. 
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 Az ismert ANXA2 – S100A10 és az általam vizsgált ANXA2 – S100A4 

kölcsönhatások eltérnek affinitásaikban és sztöchiometriájukban. Az általam 

megoldott ANXA2 – S100A4 komplex szerkezete egy újabb bizonyítéka annak, 

hogy az NM2A – S100A4 esetében megtalált aszimmetrikus kölcsönhatás sokkal 

elterjedtebb lehet a családon belül2. 

 Az NM2 paralógok esetében a C-terminális foszforiláció nem befolyásolja az S100 

fehérjék kötődési képességét1. 

  Az ANXA2-nél tapasztalt Tyr24 foszforilációját követő funkcióvesztést az 

S100A4 és az S100A10 is képes megszüntetni, de a különböző kötési módokból 

adódóan feltételezhetően eltérő mechanizmusokkal2.  

 

A tézisek megállapításához használt publikációk 
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