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CZYNNIKI MOLEKULARNE W FUZJI MIOBLASTÓW

MOLECULAR FACTORS IN MYOBLASTS FUSION
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Streszczenie: Zmiana kształtu mioblastów z fibroblasto-podobnych na wydłużony, istotna dla ad-
hezji i fuzji, jest rezultatem przemodelowania cytoszkieletu aktynowego. W proces ten włączonych 
jest wiele czynników, np. działanie latrunkuliny B lub cytochalazyny D, które ingerują w przemod-
elowanie F-aktyny. Sugeruje się, że konserwatywny gen Nap1 ma wpływ na przemodelowanie cy-
toszkieletu aktynowego w miejscu fuzji mioblastów. Niemięśniowa miozyna 2A i jej interakc-
ja z F-aktyną podbłonową odpowiada za bipolarny kształt mioblastów i pojawienie się struktur 
pęcherzyko-podobnych. Działanie α-cyklodekstryną (a-CD) usuwa lipidy z błony komórkowej 
i prowadzi do wzrostu miotub. Czynnik transkrypcyjny NFATC2 (ang. Nuclear Factor of  
Activated T Cells 2) reguluje wzrost miotub.  Aktywatorami czynnika NFATC2 jest IL-4 i prostaa-
glandyna (PGF2a). Czynnik transkrypcyjny Mitf (ang. Microphthalmia-associated transcription 
factor) również reguluje wzrost miotub. Sygnały receptorów N-kadheryn i receptorów Cdo promu-
ją ekspresję białek mięśniowo-specyficznych, natomiast sygnały receptorów M-kadheryn i recep-
torów neogeniny promują fuzję mioblastów. Mioferlina i związane z nią białko EHD2 włączone są 
w endocytozę białek błonowych, które powracają i wbudowują się w błonę komórkową. Pęcherzyki 
cytoplazmatyczne obecne w zlewających się mioblastach reprezentują szczególny przejaw endo-
cytozy. Stwierdzono, że osłabienie endocytozy i wbudowywania w błonę komórkową związane jest 
z defektem fuzji mioblastów i fuzji mioblastów z miotubą. Wyłączenie działania podjednostki in-
tegryny α3 hamuje adhezję i fuzję mioblastów a zablokowanie funkcji genu Itgβ1, kodującego pod-
jednostkę integryny β1, osłabia fuzję. Białko transbłonowe ADAM12 pełni funkcję w adhezji mio-
blastów i stymuluje fuzję błon komórkowych mioblastów. Enzym PRMT (ang. Protein Arginine  
Metylotransferase) wykazuje najwyższą enzymatyczną aktywność w czasie fuzji mioblastów. Białko 
kalponina 3 (CNN3) reguluje proces fuzji mioblastów i ekspresję genów mięśniowo- specyficznych. 
Gen Kirrel Brachydanio rerio, homolog genu Kirre Drosophila Melanogaster, odpowiada za fuzję mio-
blastów. Białkiem kodowanym przez gen myoblast city (mbc) Drosophila jest Dock180. Białko 180 jest 
homologiem kręgowców. W przypadku Brachydanio zahamowanie dwóch członków Dock180, Dock1 
i Dock5 zaburza fuzję mioblastów. W przypadku mutantów myszy Dock1-/-, włókna mięśniowe są 
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cieńsze i krótsze w porównaniu do włókien myszy Dock1+/+. Białka Rac1 i Cdc42 regulują dynamikę 
aktyny Drosophila. U mutantów myszy deficyt Rac1 i Cdc42 spowalnia dynamikę włókien aktyny 
i winkuliny, w rezultacie osłabiając fuzję mioblastów. 

Słowa kluczowe: fuzja mioblastów, adhezja, kadheryny, immunoglobuliny (Ig), endocytoza, geny 
konserwatywne

Summary: The change of myoblast shape from fibroblast-like to elongate, which is essential for 
adhesion and fusion, results from re- modeling of actin cytoskeleton. The process involves an array 
of factors, for example the action of latrunculin B or cytochalasin D, which interfere with F-actin 
remodeling. It is also suggested that the conservative gene Nap1 regulates cytoskeleton re-modeling 
during mammalian myoblast fusion. Non-muscular myosin 2A and its interaction with submembrane 
F-actin is responsible for the bipolar shape of myoblasts. Treatment with α-cytodextrin (a-CD) re -
moves lipids from the cell membrane and leads to myotube growth. Transciption factor NFATC2 
(Nuclear Factor of Activivated T Cells 2) is responsible for regulation of myotube growth. Its ac-
tivators are IL-4 and prostaglandin (PGF2a). Transcription factor Mitf (microphthalmia-associated 
transcription factor) is also required for the myotube growth. Receptors of trans-membrane protein:  
N- and M-cadherins, combined with receptors of IgSF (immunoglobulin superfamily), Cdo and neo-
genins, initiate signal pathways which lead from the cell surface to the nucleus. As a result, they 
trigger expression of muscle-specific genes and myoblast-myotube fusion. Myoferlin and the asso-
ciated EHD2 are included in the endocytosis of membrane proteins which then undergo recycling. 
A new concept assumes that cytoplasmic vesicles, which are present in fusing myoblasts, represent 
particular symptom of endocytosis. Weakening of the endocytic vesicle recycling process is associ-
ated with defect myoblast fusion and myoblast-myotube fusion. Integrin subunit α3 has an effect on 
myoblast adhesion and fusion, while blocking the function of gene Itgβ1, which codes for integrin 
subunit β1, weakens the fusion. Transmebrane protein ADAM12 is required for adhesion and myon-
blast fusion. PRMT (protein arginine methyltransferase) shows the highest activity during myoblast 
fusion. Kalponin 3 (CNN3) regulates the process of myoblast fusion and expression of muscle-spe-
cific genes.
Kirrel gene in Brachydanio rerio, a homologue of Kirre gene in Drosophila Melanogaster, is re-
sponsible for myoblast fusion. The protein encoded by the gene myoblast city (mbc) in Drosophila is 
Dock180. Protein 180 has a homologue in vertebrates. In Brachydanio inhibition of two subgroups 
of Dock180, Dock1 and Dock5 disturb the fusion of myoblasts. In mouse Dock1-/- mutants muscle 
fibers are thinner and shorter, compared to Dock1+/+. Proteins Rac1 and Cdc42 regulate actin dy-
namics in Drosophila. In mouse mutants deficit of Rac1 and Cdc42 decreases the dynamics of actin 
and vinculin fibers, and as result weaken myoblast fusion. 

Key words: myoblast fusion, adhesion, cadherins, immunoglobulins (Ig), endocytosis, conservative 
genes

WSTĘP

Przez wiele dziesięcioleci dyskutowano czy wielojądrowe włókno mięśnio-
we, w rozwoju embrionalnym, powstaje w wyniku podziału jądra bez plazmato-
mii czy w wyniku fuzji komórek. Holtzer i wsp. [31] pierwsi wykluczyli podziały 
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jądra w badaniach miogenezy in vitro. Nie stwierdzono również włączania się 
3H-tymidyny w jądra miotub [71] a sfilmowana dynamika mioblastów in vitro 
potwierdziła fuzję mioblastów [17]. Równocześnie wysunięto podstawowy para-
dygmat zakładający, że w miogenezie proliferacja i fenotypowe różnicowanie są 
procesami wzajemnie wykluczającymi się. Wykluczają się replikacja DNA i syn-
teza białek miofibryli: aktyny, miozyny i meromiozyny [71].

W klasycznym modelu miogenezy embrionalne komórki mięśniowe kurczęcia 
badane in vitro, po okresie proliferacji, wycofują się bezpowrotnie z cyklu komór-
kowego w fazie G1. Post-mitotyczne mioblasty zlewają się w wielojądrowe miotu-
by. Mioblasty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie miotub zlewają się z mio-
tubą. Mioblasty te wycofują się z cyklu komórkowego również w fazie G1 [71]. 

Wzrost miotub związany jest ze wzrostem liczby jąder. Według sugestii Al-
lena [4] wzrost wielkości miotub wymaga wzrostu liczby jąder dla zachowania 
stałej wartości „mionuklearnej domeny ”, która jest objętością cytoplazmy regu-
lowaną teoretycznie przez produkty genów pojedynczego mionucleus. W wyjątko-
wo odmiennym modelu miogenezy odkrytym u płazów Bombina, Hymenochirus  
i Xenopus, faza fuzji mioblastów jest pominięta [19, 41, 42, 43]. Mioblasty mioto-
malne różnicują się w jednojądrowe miotuby, których jądra u Bombina zawierają 
tetraploidalną ilość jądrowego DNA (4C DNA) [41]. Ilość ta odpowiada dwóm ją-
drom diploidalnym. Zgodnie z sugestią Allena [4] pojedyncze tetraploidalne jądro 
reguluje wzrost cytoplazmy całej jednojądrowej miotuby. Tetraploidalna ilość DNA  
(4C DNA) w jądrach miotub Bombina [41] i brak włączania się znakowanej  
3H-tymidyny w jądra jednojądrowych miotub Xenopus [43] świadczy, że w tym 
modelu miogenezy mioblasty wycofują się z cyklu komórkowego w fazie G2. 
W późniejszych stadiach rozwojowych wzrost miotub „wymaga” nowych jąder. 
Z miotubą zlewają się wtórne mioblasty pochodzenia mezenchymalnego, które po 
fuzji z jednojądrową miotubą Bombina zawierają 2C DNA [41]. Charakterystyczną 
cechą miotub badanych płazów jest zróżnicowana wielkość jąder. Jądro pierwotne-
go mioblastu jest dużo większe od jąder mioblastów wtórnych. 

 W embriogenezie komórki niezlane z włóknem pozostają pod wspólną błoną 
podstawną włókna mięśniowego. Są to „uśpione” komórki miogenne (komórki 
satelitarne), odkryte przez Mauro w mięśniu kończyny płaza [50]. Komórki te 
w określonych warunkach uaktywniają się mitotycznie i po osiągnięciu funkcji 
mioblastów zlewają się z włóknem mięśniowym [59], a w regeneracji tworzą 
nowe włókna mięśniowe [56]. Komórki satelitarne uwolnione z mięśnia kończy-
ny gryzoni są obecnie obiektem wielu badań fuzji mioblastów, prowadzonych na 
poziomie molekularnym [55].

W miogenezie mięśni szkieletowych kręgowców post-mitotyczne mioblasty 
przed fuzją podlegają wysoko-uporządkowanym zdarzeniom. Rozpoznają się, wy-
dłużają, wyrównują wzdłuż długiej osi, podlegają adhezji, w końcu zlewają się z sobą 
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[77]. Determinację i różnicowanie mioblastów kontrolują czynniki transkrypcyjne ro-
dziny bHLH: MyoD, Myf5, miogenina i MRF4 wraz z czynnikiem transkrypcyjnym 
MEF2 [52, 61]. Miogenezę u strunowców inicjują MyoD albo Myf5 [44].

Centralnym zagadnieniem w rozwiązaniu problemu fuzji mioblastów, zda-
niem Krauss [47], jest poznanie programu transkrypcyjnego i zmian morfolo-
gicznych towarzyszących różnicującym się mioblastom. Poznanie tych dwóch 
procesów, które muszą być z sobą skoordynowane, daje nadzieję na wyjaśnienie 
mechanizmu fuzji mioblastów. 

Proces fuzji mioblastów kręgowców jest słabo poznany na poziomie molekularnym 
i genetycznym. Przeciwnie jest w przypadku Drosophila melanogaster, których gene-
tyczna analiza dostarcza dokładnego wglądu w ten proces [21]. Obecnie istnieje moż-
liwy do przyjęcia fakt, że geny występujące w procesie fuzji mioblastów Drosophila, 
albo przynajmniej część z nich, mają konserwatywną rolę w miogenezie kręgowców 
[14]. Model Drosophila może więc być pomocny w zrozumieniu funkcji i regulacji 
wielu genów w miogenezie kręgowców. 

WIELOKIERUNKOWE, MOLEKULARNE BADANIA  
FUZJI MIOBLASTÓW

MORFOLOGICZNE ZMIANY MIOBLASTÓW I OBECNOŚĆ 
PĘCHERZYKÓW CYTOPLAZMATYCZNYCH

Mioblasty C2C12 in vitro, po wymianie medium na DM (ang. Differentiation 
Medium), wymagają 37,5 godz. na zmianę kształtu z fibroblsto-podobnych na wy-
dłużony. Czas zlewania się mioblastów wynosi średnio 2,5 godz. Nigdy nie obserwo-
wano fuzji fibroblasto-podobnych mioblastów. Zlewające się mioblasty są zawsze 
wydłużonymi, bipolarnymi komórkami. Mioblasty C2C12 po 24 godz. od czasu 
przeniesienia do DM wykazują nierówności błony komórkowej. W wydłużonych 
mioblastach stwierdzono wypustki podobne do filopodiów, które są dynamicznie 
wydłużającymi i kurczącymi się strukturami. W przypadku Drosophila zdarzenia te 
są wynikiem przemodelowania cytoszkieletu aktynowego [69]. Dla porównania za-
stosowano w hodowli mioblastów C2C12 latrunkulinę B lub cytochalazynę D, zabu-
rzające przemodelowanie F-aktyny przez wiązanie się z monomerami aktyny. W re-
zultacie zdolność tworzenia filopodiów została obniżona i został obniżony indeks 
zlewających się mioblastów doświadczalnych (zmniejszyła się liczba jąder w mio-
tubach) w porównaniu do mioblastów kontrolnych. W mioblastach doświadczal-
nych stwierdzono ponadto obecność ciężkiego łańcucha miozyny sarkomerycznej 
(MHC), która wskazuje, że obniżona zdolność fuzji doświadczalnych mioblastów 
nie jest wynikiem niezdolności komórek do różnicowania, ale działania czynników 
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mających wpływ na przemodelowanie F-aktyny [57]. Specyficznym regulatorem 
przemodelowania cytoszkieletu w miejscu fuzji mioblastów Drosophila jest gen 
kette [65]. Jego homologiem w organizmie myszy jest gen Nap1. Stwierdzono, że 
ekspresja mRNA genu Nap1 jest obecna w komórkach C2C12 zarówno przed jak 
i po wymianie medium na DM. Redukcja poziomu białka Nap1, w mioblastach ho-
dowanych w DM, obniża zdolność fuzji mioblastów. W proces fuzji wchodzi mała 
liczba komórek, większa liczba pozostaje wolna od fuzji. Wyniki te sugerują, że 
Nap1 reguluje przemodelowaniem cytoszkieletu w miejscu fuzji mioblastów [57]. 
Mioblasty po zmianie kształtu z fibroblasto-podobnych na wydłużony układają się 
liniowo, podlegają adhezji w końcu fuzji [15]. W komórkach miogennych myszy 
H-2kb-tsA58 badanych in vitro wykryto niemieśniową miozynę (NM) występującą 
w trzech izoformach: NM2A, NM2B i NM2C. Blokada ekspresji NM2A hamuje 
zmianę kształtu mioblastów. Mioblasty nie wydłużają się, nie podlegają adhezji i nie 
zlewają się z sobą. Niemięśniowa miozyna 2B zabezpiecza komórki przed nadmier-
nym wydłużaniem, ale nie przed adhezją i fuzją. Przedstawione fakty sugerują, że 
niemięśniowa miozyna 2A, dzięki swojej interakcji z podbłonową fibrylarną ak-
tyną, jest odpowiedzialna za formowanie bipolarnych mioblastów, za ich adhezję 
i fuzję [72, 73]. Ciężki łańcuch niemięśniowej miozyny 2A (NM-MHC-IIA) wy-
kryto również w różnicujących się mioblastach L6 szczura. W mioblastach tych zi-
dentyfikowano wysoko-skoncentrowaną gęstą warstwę, ścianę F-aktyny, o średniej 
grubości 378 nm, która rozciąga się asymetrycznie wzdłuż całej długości komórki. 
Wysoko zorganizowana ściana aktyny ulega stopniowemu zanikowi. W różnicują-
cych się mioblastach zmniejsza się w komórce stosunek F- do G-aktyny (na korzyść  
G-aktyny). W stadium wchodzenia mioblastów w fazę fuzji w aktynowej ścianie 
powstają przerwy, w wyniku reorganizacji albo depolimeryzacji włókien aktyny, 
dla struktur pęcherzyko-podobnych, które migrują w kierunku błony plazmatycznej. 
W miejscu występowania pęcherzyków błony komórkowe zanikają. W fazie fuzji 
mioblastów zanika również ściana aktyny. Ważne jest, że niemięśniowa miozyna 2A 
bierze udział w tworzeniu ściany aktynowej i jest z nią silne zintegrowana. Hamowa-
nie niemięśniowej miozyny 2A wstrzymuje proces tworzenia się podbłonowej ściany 
aktyny, pojawienie się pęcherzyków i w końcu prowadzi do fuzji mioblastów [24]. 

Badania pre-fuzyjnych mioblastów kończyny zarodka kurczęcia, z zastosowa-
niem metody mrożenia i łamania (ang. freeze/fracture) i TEM, wykazały, że fu-
zja mioblastów powstaje w wyniku zlania się błon komórkowych przylegających 
mioblastów. W bezpośrednim kontakcie z błoną komórkową występują pęcherzyki 
ograniczone pojedynczą błoną, przypominające liposomy. W miejscu kontaktu pę-
cherzyków z błoną powstaje jedna dwuwarstwowa błona pozbawiona „cząsteczek” 
przypuszczalnie fosfolipidowych, która ostatecznie zanika i prowadzi do połączenia 
się sarkoplazmy mioblastów. Przedstawiony model sugeruje, że pęcherzyki inicjują 
domenę wolną od „cząsteczek” i że są zasadniczym komponentem fuzji [40] (ryc. 
1). Pomiędzy zlewającymi się komórkami pojawiają się następie blaszki elektro-
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nowo-ciemne. Badano dwa subklony linii L6 szczura, linię L6CI55 zlewających się 
mioblastów i linię NF44 niezlewających się komórek. Obecność blaszek stwierdzono 
tylko w zlewających się komórkach. Materiał ten być może został przetransporto-
wany z pęcherzyków podsarkolemalnych, które zawierały elektronowo-gęste cen-
trum. W mioblastach NF44 ciemny materiał obserwowano tylko sporadycznie [27]. 
Źródło powstania pęcherzyków i ich rola, jak również znaczenie elektronowo-ciem-
nych blaszek nie zostało wyjaśnione u kręgowców i nie jest jasne u Drosophila [13]. 
Stwierdzono, że pęcherzyki podsarkolemalne towarzyszą fuzji mioblast-mioblast. 
W miogenezie miotomalnej ryby (Esox lucius), w fuzji mioblast-miotuba, pęcherzyki 
stwierdzono tylko w cytoplazmie miotub. Ich powstanie i znaczenie nie było bada-
ne [35]. Według najnowszej koncepcji, pęcherzyki powstają w wyniku endocytozy 
fragmentu błony komórkowej, która następnie jest wbudowana w błonę komórkową. 
Sugeruje się, że proces ten może być związany z fuzją mioblastów [62]. 

RYCINA 1. Model fuzji mioblastów. Model ten sugeruje, że pęcherzyki inicjują w błonach komór-
kowych domeny wolne od „cząsteczek”. Fuzja może być wynikiem działania pęcherzyka obecnego 
w jednej z dwóch komórek (proces ten zobrazowano z lewej strony ryciny) lub pęcherzyków obec-
nych w obu komórkach (proces zobrazowany z prawej strony ryciny) [40] -zmodyfikowano
FIGURE 1. Myoblast fusion model. This model suggest that the cytoplasmic vesicles initiate the 
generation of particle-depleted membrain domains. Fusion may result from a single vesicle present in 
one of the two cells (process shown on the left side), or from vesicles in both cells (process shown on 
the right side) [40] – modified
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Efekt działania α-cyklodekstryną na błony komórkowe
Molekularne właściwości błony komórkowej są istotne w fuzji mioblastów. 

Stwierdzono, że usuwanie lipidów z błony komórkowej α-cyklodekstryną (aCD), 
w komórkach miogennych zarodka kurczęcia in vitro prowadzi do wzrostu fuzji 
mioblastów i wzrostu grubości miotub o 30% w porównaniu do miotub kontrol-
nych. Ważnym faktem jest, że aCD przyśpiesza proces różnicowania. Stwierdzo-
no, że poziom markera różnicujących się mioblastów, miogeniny, wzrasta o 40%. 
Wzrasta również o 20% poziom białek sarkomerycznych: tropomiozyny i desmi-
ny. Efekty indukowane przez aCD mogą być wynikiem działania czynników roz-
puszczonych w medium (środowisku hodowanych komórek) np. interleukiny-4  
(IL-4). Istotnie, wzrost poziomu IL-4 w medium koreluje ze wzrostem różnicowa-
nia się mioblastów i wzrostem grubości miotub (wzrostem liczby jąder w miotubie), 
w których rozwija się kompletny aparat kurczliwy. Zdaniem autorów aCD indukuje 
wzrost różnicowania i wzrost grubości miotub poprzez uwolnienie IL-4 [63].  

Czynniki transkrypcyjne NFAT i Mitf w regulacji wzrostu miotub
Czynnik transkrypcyjny NFAT (ang. Nuclear Factor of Activated T Cells) wy-

kryto w miogenezie mięśnia kończyny myszy [59, 60]. Rodzina czynnika tran-
skrypcyjnego NFAT składa się z czterech członków NFATC1-4 wrażliwych na Ca++. 
W miogenezie indywidualne izoformy NFAT translokują się do jądra w odpowiedzi 
na zmianę wewnątrz-komórkowego stężenia Ca++ w różnych stadiach miogenezy 
[2]. Izoforma NFATC2 jest transportowana do jądra nowo-utworzonej miotuby, ale 
nie do dojrzałej miotuby. Na tej podstawie autorzy sugerują, że NFATC2 odpo-
wiada za reguluję wzrostu miotub. Mioblasty mięśnia kończyny myszy z deficy-
tem NFATC2 tworzą in vitro małe, cienkie miotuby z redukcją liczby jąder, tym 
samym potwierdzają istotną rolę NFATC2 w regulacji wielkości miotub [32, 59]. 
Ponieważ w kilku przypadkach mioblasty te utworzyły miotuby z dużą liczbą ją-
der, można było oczekiwać, że istnieje niezależna droga prowadząca od NFATC2 
do wzrostu miotub. Istotnie, wykryto czynnik odpowiedzialny za przyrost jąder 
w miotubie. Jest to cytokina IL-4 (interleukina- 4), powstająca w rozwijającej się 
miotubie i kontrolująca fuzję mioblastu z miotubą [33]. Potwierdzono, że medium, 
w którym hodowano zlewające się mioblasty zwierząt kontrolnych jest zdolne sty-
mulować mioblasty NFAT2C-/- do wzrostu miotub. IL-4 jest uważana za czynnik 
pobudzający NFAT2C w miotubach [33]. Mechanizm działania IL-4 jest jednakże 
nieznany. Aktywatorem czynnika transkrypcyjnego NFATC2 jest również prosta-
glandyna (PGF2a) [34]. Dla określenia czy PGF2a indukuje wzrost mięśni poprzez 
aktywację ekspresji IL-4, badano działanie PGF2a w komórkach IL-4 -/-. Stwier-
dzono, że PGF2 indukuje wzrost liczby jąder drogą sygnalizacyjną, niezależną od 
IL-4. Nieznane są również geny regulowane przez PGF2a, które kontrolują fuzję 
mioblastów [59]. Nowo odkryty czynnik transkrypcyjny Mitf (ang. Microphthal-
mia-associated transcripton factor), jest członkiem rodziny bHLH-IZ (ang. basic 
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Helix-Loop-Helix leucine zipper), niebadany wcześniej w rozwoju tkanki mięśnio-
wej. Z trzech izoform genu Mitf, Mitf -A, Mitf -H i Mitf -J w miogenezie najsilniej-
szej ekspresji podlega gen Mitf -A. Poziom całkowitej ekspresji Mitf w komórkach 
C2C12 in vitro wzrasta z postępującą miognezą do 8 dnia a następnie pozostaje na 
niezmienionym poziomie. Wzrasta również ekspresja białka Mitf po zainicjowa-
niu miogenezy. Białko Mitf jest zlokalizowane wyłącznie w jądrze komórkowym. 
Hamowanie ekspresji wspólnych genów Mitf transfekcją siRNA (ang. small inter-
fening RNA) prowadzi do spadku liczby wielojądrowych miotub a także blokuje 
tworzenie się dużych miotub. Sugeruje się, że Mitf jest wymagany nie tylko dla 
fuzji mioblast-mioblast, ale również dla wzrostu miotub. Miogeneza jest regulowa-
na modulacją i ekspresją czynników transkrypcyjnych MRFs. Po wyłączeniu Mitf 
poziom transkrypcji MyoD, Myf5, miogeniny i MRF4 pozostaje bez zmian. Osła-
bienie miogenezy wynika więc z wyłączenia Mitf a nie ze zmiany ekspresji MRFs. 
Genami pozytywnie regulowanymi przez Mitf są p21 (gen indukujący wyjście ko-
mórek z cyklu komórkowego) i Itga9 (gen integryny α9). Ekspresja p21 wzrasta 
w odpowiedzi na stymulację różnicowania, ale wyłączenie Mitf blokuje wzrost eks-
presji p21. Poziom ekspresji p21 spada po wprowadzeniu siRNA hamującego eks-
presję Mitf. Wyłączenie p21 prowadzi do spadku liczby miotub i do wzrostu małych 
miotub. W rezultacie dla fuzji mioblast-mioblast wymagana jest ekspresja p21 [58]. 
Precyzyjny mechanizm działania Mitf, kierujący ekspresją p21 i Itga9 w miobla-
stach i miotubach pozostaje niejasny. Czynnik transkrypcyjny Mitf jest jednakże 
uważany w miogenezie za pozytywny regulator wzrostu miotub [58]. 

Białka transbłonowe w adhezji i przekazywaniu sygnałów
Klasyczne kadheryny pośredniczą w adhezji komórkowej zależnej od jo-

nów Ca++. Wiązanie zewnątrz-komórkowych domen kadheryn odpowiada za 
adhezję mioblastów. Cytoplazmatyczna domena kadheryn wiąże się z aktyno-
wym cytoszkieletem via białka β- i α-kateniny [7]. W rezultacie ektodomena 
kadheryn wchodzi w interakcje z dynamicznym wewnątrzkomórkowym cytosz-
kieletem aktynowym [78, 80]. N-kadheryna reguluje Rho GTP-azę i lokalizację 
β-kateniny (11). Kadherynowa adhezja uaktywnia ponadto drogi przekazywania 
sygnałów bezpośrednio – w wyniku połączenia receptorów kadheryn, lub po-
średnio w wyniku działania substratu połączonego z ektodomeną (przy braku 
kontaktu komórek) [47, 48]. Zewnątrzkomórkowa indukcja aktywności kadhe-
ryn może prowadzić do zmian morfologicznych mioblastów i ekspresji genów 
mięśniowo-specyficznych [11, 30, 47]. W interakcji komórka-komórka uczest-
niczą kadheryny i związane z nimi białka CDO i BOC należące do nadrodziny 
immunoglobulin (IgSF) [36, 37]. Dla sygnalizacyjnej funkcji CDO wymagana 
jest interakcja zewnątrzkomórkowej domeny CDO z kadheryną [49]. W tych 
warunkach wewnątrzkomórkowa domena Cdo wiąże się bezpośrednio z biał-
kiem Bnip-2, stanowiącym rusztowanie dla Cdc42, oraz z białkiem JLP, które 
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jest rusztowaniem dla kinazy p38α/β [39, 74]. Białka Cdc42 i p38α/β stymulu-
ją miogenezę poprzez fosforylację substratów aktywujących następnie eks-
presję genów mięśniowo-specyficznych, zależnych od MyoD [47] (ryc. 2).  

RYCINA 2. Ścieżki sygnalizacyjne aktywowane przez kadheryny i receptory nadrodziny immunoglo-
bin IgSF. Strzałki nieprzerywane symbolizują bezpośrednie wiązanie się czynników. Strzałki przery-
wane wskazują, że interakcja nie jest bezpośrednia albo, że dotyczy złożonego procesu (np. ekspresji 
genów lub fuzji mioblastów). Strzałki przerywane ze znakiem zapytania reprezentują drogi, które 
mogą występować w mioblastach, ale nie były jeszcze testowane. Strzałki przerywane podwójne, 
skierowane w przeciwnych kierunkach, wskazują, że pomiędzy białkami transbłonowymi zachodzi in-
terakcja, ale nie jest jasne jak wpływa ona na drogi sygnalizacyjne. Rac1, RhoA, Cdc42, JLP– GTPazy 
o niskiej masie cząsteczkowej, Trio oraz Dock1 – czynniki wymieniające nukleotyd guaninę w białku 
Rac1, FAK – kinaza tyrozynowa, SRF – czynnik pojawiający się w odpowiedzi na stymulację surowi-
cą, Bnip-2 – białko pośredniczące w przyłączeniu się Cdc42, p38- kinaza MAP [47] – zmodyfikowano
FIGURE 2. Signaling pathways activated by engagement of cadherin and Ig superfamily (IgSF) re-
ceptors. Factors that are connected by a solid arrow have been shown to bind directly to one another. 
Dashed arrows indicate that the interactions have not been shown to be direct or relate to complex pro-
cess (e.g. gene expression and myoblast fusion). Dashed arrows with a question mark represent signal-
ing pathways which may occur in myoblast but have not been tested. The double, anti-parallel dashed 
arrows between cell surface proteins indicate, that these factors have been shown to interact, but is 
not clear how these interaction influence the signaling pathways. Rac1, RhoA, Cdc42, JLP– small 
GTPases, Trio and Dock1 – guanine nucleotide exchange factors for Rac1, FAK – tyrosine kinase, 
SRF – serum response factor,  Bnip-2 – scaffold protein for Cdc42, p38- MAP kinase [47] – modified
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Cdo jest składnikiem kompleksu receptorów występującym w miejscu kontaktu ko-
mórka-komórka, który pozytywnie reguluje miogenezę in vitro. Proces różnicowa-
nia komórek mięśniowych jest koordynowany przez rodzinę czynników transkryp-
cyjnych bHLH w powiązaniu z działaniem czynnika MEF2 [52, 81]. Ich działanie 
jest regulowane sygnałami zewnątrzkomórkowymi. Myszy Cdo-/- wykazują opóź-
nienie miogenezy, a pierwotne mioblasty tych zwierząt różnicują się in vitro w spo-
sób nieprawidłowy. Pro-miogeniczne efekty działania Cdo in vitro i w rozwoju 
sugerują, że białko to stymuluje post-translacyjną aktywność czynników transkryp-
cyjnych bHLH, MyoD, Myf5 i miogeniny. Cdo przypuszczalnie wzmacnia ich he-
terodimeryzację z białkami E (E12, E47), prawdopodobnie poprzez ich hyperfosfo-
rylację. Interesujący jest fakt, że sam gen Cdo w mioblastach jest indukowany przez 
MyoD. A więc Cdo stymuluje aktywność czynników transkrypcyjnych bHLH, które 
z kolei wzmacniają ekspresję Cdo. Siatka tych wzajemnych pozytywnych oddzia-
ływań rozciąga się od powierzchni komórki do jądra komórkowego [16]. Sygnały 
przekazywane przez M-kadheryny uczestniczą w fuzji mioblast-miotuba. Autorzy 
wnioskują, że adhezja zależna od M-kadheryn uaktywnia czynnik Rac1 poprzez 
białko Trio w czasie fuzji mioblastów z miotubą [12]. Badania satelitarnych komó-
rek in vitro wskazują, że w różnicujących się mioblastach wzrasta poziom M-ka-
dheryn i β-katenin, zarówno na poziomie mRNA jak i białka. Najwyższy ich po-
ziom stwierdzono w czasie fuzji mioblastów. W miotubach poziom mRNA spada. 
Zastosowanie przeciwciała neutralizującego ektodomenę M-kadheryn prowadzi do 
powstania krótszych miotub. Uzyskane wyniki pozwalają sądzić, że M-kadheryny 
włączone są w proces fuzji mioblastów [79]. Neogenina, podobnie jak Cdo, za-
wiera domenę zewnętrzną i długi cytoplazmatyczny ogon. Istotnym ligandem dla 
neogeniny jest netryna. Interakcja netryny z neogeniną promuje adhezję komórek. 
Nadekspresja neogeniny w komórkach C2C12 przyśpiesza tworzenie miotub a jej 
usunięcie hamuje ten proces [15, 38]. Sygnalizacja netryn uaktywnia FAK w pier-
wotnych mioblastach w sposób zależny od neogeniny i Cdo [47]. Dodatkowo dwa 
czynniki wymieniające guaninę (GEF) w Rac1, Trio i Dock1 (również znany jako 
Dock180), pełnią istotną rolę w fuzji mioblastów. Kadherynowe zdolności w pro-
mowaniu fuzji związane są z aktywnością regulatora fuzji Rac1.

Mioferliny i dysferliny, należą do rodziny ferlin składającej się z sześciu człon-
ków. Ferliny posiadają wiele domen C2 w długiej cytoplazmatycznej części, którą 
poprzedza domena transbłonowa [25, 62] (ryc. 3). Domeny C2 mioferlin i dysfer-
lin wiążą fosfolipidy w sposób zależny od Ca++. W badaniach komórek C2C12 wzór 
ekspresji ferlin związany jest ze stadium różnicowania. Ekspresja mioferlin wzrasta 
w wydłużonych, różnicujących się mioblastach a szczególnie w mioblastach zlewa-
jących się. Ekspresja dysferlin wzrasta w miotubach [20, 25]. W czasie fuzji skon-
centrowanie mioferlin widoczne jest w miejscu zlewających się błon komórkowych 
mioblastów i mioblastów zlewających się z miotubą. W dojrzałych włóknach mię-
śniowych mioferliny podobnie jak dysferliny występują w błonie komórkowej [25]. 



CZYNNIKI MOLEKULARNE W FUZJI MIOBLASTÓW 569

W izolowanych włóknach dystroficznych mięśni kończyny myszy występuje 
znaczny wzrost ekspresji mRNA mioferliny i wzrost mioferliny w uszkodzonych 
włóknach. Za wzrost ekspresji mioferlin odpowiada ich promotor zawierający 
wiele miejsc wiązania NFAT (czynnika transkrypcyjnego) [22]. Spadek aktyw-
ności NFAT koreluje z obniżoną ekspresją mioferlin w miotubach [2, 22]. Kom-
ponentem bezpośrednio związanym z mioferliną jest białko EHD2. Związek ten 
bierze udział w endocytozie białek błonowych, które następnie wracają do bło-
ny plazmatycznej (ang. recycling). Obserwacje prowadzone za pomocą mikro-
skopu konfokalnego wykazały w komórkach C2C12 miejsca wzbogacone przez 
mioferliny i EHD2 wzdłuż błony plazmatycznej, zgodnie z ich występowaniem 
i z potencjalną rolą w przemieszczaniu się pęcherzyków cytoplazmatycznych. 
Stwierdzono, że białko EHD2 wiąże się bezpośrednio z drugą domeną mioferlin 
C2B i że jest zredukowane w mioblastach pozbawionych mioferlin. Brak miofer-
lin w mioblastach prowadzi do opóźnienia endocytozy i „recyclingu” a ekspresja 
zmutowanego białka EHD2 w mioblastach prowadzi do utraty mioferlin i zaha-
mowania fuzji. Z badań tych wynika, że osłabienie endocytozy i „recyclingu” ma 
związek z defektem fuzji mioblastów [26]. Przedstawiona hipoteza zakłada, że 
pęcherzyki obecne w zlewających się mioblastach powstają na drodze endocyto-
zy [26] (ryc. 4). Domeny C2A mioferlin i dysferlin wchodzą w interakcje również 
z dużymi białkami cytoplazmatycznymi AHNAK. Przypuszcza się, że białko to 
uczestniczy w reorganizacji cytoszkieletu aktynowego [6]. Posey i wsp. [62] su-
gerują, że ferliny ogólnie są istotne w przemieszczaniu się pęcherzyków komór-
kowych i że nie można wykluczyć roli ferlin w endocytozie, która jest istotna, 
zdaniem autorów, w fuzji mioblastów [62]. 

RYCINA 3. Budowa mioferliny. Mioferlina zbudowana jest z domeny transbłonowej (TM) i wielu 
domen C2. Domena C2A wiąże się z fosfolipidami a domena DYSF jest przypuszczalnie miejscem 
wiązania kaweoliny-3 [62] – zmodyfikowano
FIGURE 3. Myoferlin architecture. Myoferlin contain transmembrane domain (TM) and multiple 
C2 domains. C2A domain has been shown to bind phospholipids. The DYSF domain is the putative 
binding site of caveolin-3 [62] – modified
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Integryny są heterodimermi składającymi się z dwóch podjednostek α i β. Obie 
podjednostki tworzą domenę zewnątrz-komórkową, transbłonową i cytoplazma-
tyczną. Receptory integryn wiążą wiele ligandów ECM (macierzy pozakomórko-
wej), z którymi wchodzą w interakcje [67]. Ich domena cytoplazmatyczna wiąże 
się z cytoszkieletem aktynowym za pośrednictwem białek związanych z aktyną. 
Połączenie to jest ważne dla ruchu i proliferacji komórek [18]. W komórkach sa-

RYCINA 4. Model pośredniczenia ferlin (mioferliny) w endocytozie przyczyniającej się do fuzji 
mioblast-mioblast i mioblast-miotuba. Oddziałujące z ferliną białko wiążące aktynę AHNAK (półkole) 
remodeluje cytoszkielet aktynowy, umożliwiając endocytozę receptora wiążącego ligand. Mioferliny po-
średniczą w fuzji endocytotycznych pęcherzyków z endocytotycznym przedziałem „recyclingu” (ERC). 
Białka EHD (trójkąty) uczestniczą w uwolnieniu pęcherzyków z ERC. W wyniku interakcji EHD z mio-
ferliną pęcherzyki są transportowane z powrotem w kierunku błony komórkowej. Białka EHD oddziału-
ją również z białkami EHBP1 (trapezy), powodując przebudowę cytoszkieletu aktynowego. Mioferliny 
towarzyszą wbudowaniu się (ang. recycling) pęcherzyków w sarkolemmę [62] – zmodyfikowano
FIGURE 4. Model of ferlin (myoferlin) mediated cycling that contributes to myoblast-myoblast and 
myoblast-myotube fusion. Ferlin-interacting actin-binding protein AHNAK remodel the actin cytoskel-
eton, which allows endocytosis of ligand-bound receptor. Myoferlins mediate fusion of endocytosed 
vesicles with the endocytic recycling compartment (ERC). EHD proteins participate in the release of 
recycling vesicles from the ERC. Vesicles are returned to the plasma membrane due to EHD protein and 
myoferlins interaction.  EHD also interact with EHBP1 proteins for actin cytoskeletal rearrangement, and 
the myoferlin proteins assist in fusion of recycling vesicles to the sarcolemma [62] – modified
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telitarnych gryzoni badanych in vitro podjednostka α3 występuje w błonie komór-
kowej w miejscu kontaktu komórka-komórka i komórka–ECM. Największą liczbę 
komórek z ekspresją podjednostki integryny α3 i mRNA kodującego tę podjed-
nostkę stwierdzono w okresie odpowiadającym fuzji mioblastów.  Wyłączenie roli 
podjednostki α3 obniża zdolność adhezyjną komórek i hamuje fuzję mioblastów. 
Jest cechą charakterystyczną, że związek podjednostki α3 z podjednostką β1 nie 
występuje w komórkach proliferujących, ale powstaje w zlewających się miobla-
stach i pozostaje w miotubie. Fakt ten sugeruje, że związek α3 z β1 może być rów-
nież włączony w proces fuzji mioblastów [8]. Dla wyjaśnienia, nieznanej wcześniej 
funkcji podjednostki β1 integryny w miogenezie, zahamowano aktywność genu 
Itgβ1 kodującego tę podjednostkę. W rezultacie w rozwoju myszy wystąpiły krót-
kie miotuby, a w sąsiedztwie miotub niezlane mioblasty. Defekty miotub wynikały 
z osłabionej zdolności mioblastów do fuzji. U zwierząt doświadczalnych wystąpił 
ponadto zaburzony wzór prążkowania miofibrylli, który sugeruje, że u mutantów 
montaż cytoszkieletu został zapoczątkowany, ale nieskompletowany. W komórkach 
kontrolnych, na poziomie ultrastrukturalnym, w miejscu kontaktu komórka-komór-
ka, obserwowano prefuzyjne elektronowo-gęste pęcherzyki i elektronowo-gęste 
blaszki. W końcu nastąpiło przerwanie błon komórkowych i zlanie się cytopla-
zmy mioblastów. W komórkach pochodzących od myszy genetycznie zmienionej, 
w miejscu kontaktu komórek, wystąpiły tylko gęste-elektronowo blaszki. Nie do-
szło do przerwania błon komórkowych i do fuzji mioblastów. Z faktów tych wyni-
ka, że obecność integryny β1 jest konieczna dla powstania pęcherzyków podsarko-
lemalnych, przerwania błon komórkowych i połączenia się cytoplazmy mioblastów, 
jak również do montowania miofilamentów w sarkomery [29, 67]. 

Białko transbłonowe ADAM12 zawiera w części zewnątrzkomórkowej metalo-
proteazę i dezintegrynę. Aktywna proteaza pełni funkcję w adhezji komórek i sty-
muluje fuzję błon komórkowych, a dezintegryna wykazuje aktywność adhezyjną 
[64]. Badania regenerujących się mięśni myszy wykazały, że w mioblastach cy-
toplazmatyczna domena ADAM12 reaguje ze specyficzną, mięśniową α-aktyniną 
2. Ta interakcja z cytoszkieletem jest konieczna dla funkcji ADAM12 w promowa-
niu fuzji mioblastów [28]. Sugeruje się, że związek ADAM12 z integryną α3β1 jest 
wymagany dla fuzji mioblastów i różnicowania miotub [8]. Jednakże precyzyjna 
funkcja ADAM12 w fuzji mioblastów nie jest znana [28].

        
Rola enzymu PRMT w fuzji mioblastów

PRMT (ang. Protein Arginine Metyltransferase) prowadzi do re-modelowania 
chromatyny i ekspresji genu w różnicujących się komórkach mięśniowych C2C12. 
W zlewających się komórkach C2C12 i mioblastach zawiązujących się mięśni 
kończyny embrionów szczura in vitro, enzym PRMT1 wykazuje najwyższą ak-
tywność w czasie fuzji i po niej, natomiast PRMT5 najwyższą aktywność tylko 
po fuzji. Różna ekspresja enzymu może być ważna dla fuzji mioblastów. Wykaza-
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no, że PRMT1 jest zlokalizowany w jądrze komórkowym i cytoplazmie mioblastu, 
podobnie jak w miotubie, ale znaczenie tej lokalizacji nie jest jasne. Identyfikacja 
białek modyfikowanych przez PRMTs była następnym krokiem dla zrozumienia 
molekularnego mechanizmu fuzji mioblastów. Autorzy wykazali, że białkami me-
tylowanymi przez PRMT są laminy A/C zawierające metylowaną argininę. Uważa 
się, że laminy jądrowe są miejscem zakotwiczenia peryferycznej heterochromatyny. 
Obecność PRMT w jądrze sugeruje, że metylacja lamin może być związana z fuzją 
mioblastów. Mimo, że dimetylacja lamin występuje w czasie fuzji mioblastów, jej 
funkcjonalne znaczenie nie jest jasne [45].

Kalponina 3 (CNN3) w fuzji mioblastów i ekspresji  
genów mięśniowo-specyficznych

Trzy izoformy kalponin: CNN1, CNN2 i CNN3 tworzą rodzinę białek, które cha-
rakteryzują się N-terminalną homologiczną domeną (CHD), środkowym regionem 
zawierającym miejsca ABS1 i ABS2 wiążące aktynę i C-terminalną kwaśną domeną. 
Badania komórek C2C12 wykazały, że CNN3 reguluje proces fuzji mioblastów i eks-
presję genów mięśniowo- specyficznych. Fosforylacja Ser 293/296 C-terminalnego 
regionu CNN3 jest wymagana dla wiązania CNN3 z aktyną w różnicujących się ko-
mórkach mięśniowych. Status fosforylacji CNN3 zmienia właściwości wiązania ak-
tyny z CNN3, tym samym reguluje przebudowę cytoszkieletu potrzebną dla fuzji 
mioblastów. Ekspresja CNN3 osłabia fuzję komórek C2C12, a blokowanie CNN3 pro-
muje ekspresję miozyny mięśniowej i fuzję komórek. Fosforylacja CNN3 zależy od 
Rho-zależnej kinazy Rock (Rock 1/2). Dla sprawdzenia, czy Rock1/2 reguluje fuzją 
mioblastów poprzez fosforylację CNN3, badano komórki pozbawione Rock1 i Rock2. 

RYCINA 5. Struktura kalponiny 3 (CNN3). Wszystkie trzy rodziny białek CNN posiadają domenę 
homologiczną (domena CH) oraz miejsce wiązania aktyny (ABS1). Końcowy fragment białka CNN3, 
charakterystyczny dla każdej z izoform, jest długi i kwasowy. Kropki w jego obszarze oznaczają dwa 
główne miejsca fosforylacji (Ser293 i Ser296) CNN3 [68] – zmodyfikowano
FIGURE 5. Calponin 3 (CNN3) Structure. All CNN family members shares the homology domain 
(CH) and actin binding site 1 (ABS1).The C-terminal region, different in every isoform, is long and 
acidic. Black dots indicate two major phosphorylation sites of CNN3: Ser293 and Ser296 [68] – modifie
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Komórki te wykazały normalną ekspresję CNN3, ale poziom fosforylacji Ser293 
był zredukowany. Miozyna mięśniowa była nieobecna, a proces tworzenia się 
miotub znacznie osłabiony. Z faktów tych wynika, że ekspresja Rock jest wyma-
gana nie tylko dla fuzji mioblastów, ale również dla ekspresji miozyny mięśnio-
wej. W podsumowaniu należy stwierdzić, że fosforylacja CNN3 jest włączona 
w mechanizm fuzji mioblastów (68) (ryc. 5).

CZY MECHANIZM FUZJI MIOBLASTÓW DROSOPHILA MOŻE 
FUNKCJONOWAĆ U KRĘGOWCÓW?

Molekularne podstawy fuzji mioblastów u kręgowców są ciągle słabo poznane. 
Inaczej w przypadku Drosophila, gdzie genetyczna analiza fuzji mioblastów jest 
dobrze opracowana [21]. W rozwoju mięśni Drosophila i kręgowców wiele zda-
rzeń jest podobnych. Dotyczą one rozpoznania się komórek, wyrównania miobla-
stów, adhezji, zaniku błon komórkowych i w końcu połączenia się cytoplazmy 
mioblastów [54]. Podobieństwo to dotyczy również serii wewnątrzkomórkowych 
procesów obserwowanych w TEM min., gromadzenie się elektronowo-gęstych pę-
cherzyków cytoplazmatycznych w pobliżu zlewających się błon, a następnie elek-
tronowo-gęstych blaszek. Dokładna rola tych struktur w procesie fuzji pozostaje 
jednak niejasna zarówno w przypadku Drosophila jak i kręgowców. 

W rozwoju mięśni larw Drosophila w hemisegmentach występuje „founder 
cell” (komórka założycielska) i mioblasty kompetentne do fuzji. Te ostatnie zle-
wają się z mioblastem założycielskim, ale nie zlewają się z sobą [21]. Ważnym od-
kryciem ostatniej dekady jest identyfikacja wielu molekuł biorących udział w fuzji 
mioblastów. W centrum tego procesu w organizmie Drosophila występują mole-
kuły nadrodziny immunoglobulin (Ig), których ekspresja receptorów błonowych 
Kirre (Duf) i Rst (IrreC) występują w komórce założycielskiej, w komórce zdolnej 
do fuzji Sns, który działa jako receptor do odbioru sygnałów generowanych przez 
komórkę założycielską. Sądzi się, że Duf i Rst mogą działać jako ligandy dla recep-
torów Sns komórki zdolnej do fuzji [65].

Dla uzyskania odpowiedzi czy podobny mechanizm funkcjonuje w przypad-
ku kręgowców, autorzy badali, homologiczny do genu Kirre i Rst Drosophila, gen 
Kirrel w genomie ryby Brachydanio rerio. Podobnie jak Kirre i Rst, Kirrel Bra-
chydanio jest typowym błonowym białkiem z pięcioma podobnymi domenami  
w N-terminalnym, zewnętrznym regionie [70] (ryc.6). W embriogenezie Brachy-
danio rozwijają się dwa rodzaje włókien mięśniowych, jednojądrowe, wolno kur-
czące się, leżące na zewnętrznej powierzchni miotomu, pozostające w fazie jedno-
jądrowości i wielojądrowe szybko kurczące się włókna mięśniowe embrionalnego 
miotomu [23]. Te ostatnie powstają na drodze fuzji mioblastów. We wczesnej fazie 
rozwoju Brachydanio ekspresja Kirrel występuje w prekursorach mięśni szybko 
kurczących się. W nieco starszym stadium spada poziom mRNA Kirrel, chociaż 
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w nowo powstałych somitach utrzymuje się wysoka ekspresja tego genu. W dojrza-
łych miotomach, w różnicujących się włóknach mięśniowych, ekspresja Kirrel zani-
ka. Dla udowodnienia, że ekspresja Kirrel odpowiada za fuzję mioblastów, obniżono 
jego aktywność, blokując jego mRNA. W rezultacie doszło do zahamowania fuzji 
mioblastów. Niezlane jedno-jądrowe mioblasty różnicowały się w mini włókna mię-
śniowe, szybko kurczące się. U zwierząt kontrolnych, w tym samym stadium roz-
wojowym, powstały włókna mięśniowe [70]. Ekspresja genu MyoD w niezlanych 
mioblastach i reakcja z przeciwciałem specyficznie rozpoznającym szybki MyHC 
(ciężki łańcuch miozyny) sugeruje, że brak fuzji mioblastów nie osłabił ich zdolno-
ści różnicowania się [70]. Badania prowadzone za pomocą mikroskopii konfokalnej, 

RYCINA 6. Strukturalna organizacja białek Kirre i Rst Drosophila i Kirrel Brachydanio. Podobnie 
jak Kirre i Rst, Kirrel wydaje się, że jest typowym białkiem błonowym z 5 Ig-podobnymi domenami 
w zewnętrznym regionie, z segmentem błonowym (prostokąty w kratkę) i z cytoplazmatycznym ogo-
nem. Zaznaczono również peptyd sygnałowy (zakreskowane prostokąty) oraz regiony o niewielkim 
zróżnicowaniu sekwencji aminokwasowej (prostokąty) [70] – zmodyfikowano
FIGURE 6. Structural organization of Kirre and Rst Drosophila and Kirrel Brachydanio proteins. 
Like Kirre and Rst, Kirrel seems to be a typical membrane protein with five Ig-like domains in the 
N-terminal extracellular region, a membrane-spanning segment (chequered pattern rectangles) and cy-
toplasmic tail. The signal peptides are indicated as a rectangles with lines pattern and a regions of low 
compositional complexity are indicated as a rectangles [70] – modified
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z zastosowaniem markerów (przeciwciał) białek Kirrel i β -kateniny wykazały, że 
w stadium przylegających do siebie mioblastów u ryby, białka Kirrel i β-kateniny 
są obecne w błonach komórkowych mioblastów. W powstających miotubach biał-
ka Kirrel zanikają, a w różnicujących się włóknach mięśniowych są nieobecne.  
Kirrel, homolog receptora białek Kirre, który organizuje fuzję mioblastów  
Drosophila jest ważny również dla fuzji mioblastów Brachydanio [70]. Immuno-
globuliny Kirre i Rst pośredniczą w kontaktach zlewających się komórek i w prze-
budowie cytoszkieletu, który ma wpływ na zmianę kształtu komórek w procesie 
fuzji mioblastów Drosophila [14, 75]. Kirre i Rst wysyłają sygnały dla GTP-azy 
Rac, która reorganizuje cytoszkielet aktynowy potrzebny dla fuzji mioblastów  
Drosophila [14]. U Brachydanio badano rolę Rac1, którego ekspresja występuje 
powszechnie w embriogenezie. Zablokowanie translacji mRNA Rac1 w embrio-
nach doprowadziło do zahamowania fuzji, chociaż wystąpiły 2- i 3-jądrowe miotu-
by [70]. Fakty te sugerują, że geny Rac mają zróżnicowany wpływ na proces fuzji 
mioblastów. Zastosowanie u Brachydanio caRac (caRac posiada 98% sekwencji 
Rac1 ryby) prowadzi do powstania dużych miotub z nadliczbową ilością jąder. Jak 
caRac „tworzy” hyperfuzję nie poznano. Ponieważ Rac może modelować cytosz-
kielet, a efekt hyperfuzjii zależy od caRac i wymaga dostępności Kirrel, autorzy 
proponują, że hyperfuzja może wynikać z nadmiaru Kirrel. Konserwatywna aktyw-
ność Kirrel i Rac sugerują równoległą funkcję zarówno w przypadku Drosophila 
jak i Brachydanio [70]. 

Kluczowym komponentem wewnątrz-komórkowej drogi, w procesie fuzji 
mioblastów Drosophila, jest białko Dock180, kodowane przez gen myoblast city 
(mbc) Dock180, będące homologiem białka kręgowców. Białko Dock180 zajmuje 
ważną pozycję w molekularnej drodze do indukowania przebudowy cytoszkiele-
tu aktynowego, w odpowiedzi na interakcję pomiędzy mioblastem założycielskim 
i mioblastami kompetentnymi do fuzji, w drodze, w której pośredniczą białka trans-
błonowe Duf, Rst i Sns. Dla zbadania czy molekularna kontrola fuzji mioblastów 
Drosophila jest konserwatywna u kręgowców, zidentyfikowano białko Dock180 
Brachydanio. Zahamowanie dwóch członków Dock180 (podgrupy białek CDM), 
Dock1 i Dock5 Brachydanio, zaburza fuzję mioblastów. Zmniejsza się średnia 
liczba jąder w miotubie, w porównaniu do maksymalnej liczby jąder w miotubie 
zwierząt kontrolnych. Wiele niezlanych mioblastów wydłuża się w jednojądrowe 
włókna, przypominające mini-włókna mutantów Drosophila. Inne niezlane miobla-
sty pozostają w formie zaokrąglonej. Z danych tych wynika, że fuzja mioblastów 
mięśni szybko-kurczących się ryby wymaga białek Dock1 i Dock5. Białka DOCK 
tworzą część sygnałowych dróg Drosophila, wśród których najlepiej poznana jest 
droga Crk-CDM-Rac. Badano również białka Crk i Crk-like (Crkl) Brachydanio, 
z którymi białka Dock reagują fizycznie. Badania wykazały, że oba geny Crk i Crk1 
Brachydanio są aktywne w embriogenezie. Po zahamowaniu ekspresji genów Crk 
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i Crkl ryby, w większości przypadków, mioblasty szybko kurczące się pozostały 
jednojądrowe i zajęły całą długość miotomu. Najwyższy poziom zahamowania 
fuzji obserwowano w embrionach Brachydanio z zahamowaną ekspresją produk-
tów genów Dock5 i Crk. [53]. Dock1 i Dock5, oba silnie wiążące Rac GEFs, są 
ortologami genu mbc Drosophila, regulującymi fuzję mioblastów. Czy podob-
ne mechanizmy występują w rozwoju ssaków? Rac1 i Cdc42 są małymi białka-
mi regulującymi dynamikę aktyny, oddziaływują na nierówności błony i ruchy 
pęcherzyków. U mutantów myszy deficyt Rac1 i Cdc42 koreluje z deficytem  
F-aktyny i winkuliny w miejscu kontaktu mioblastów. U mutantów w rozwoju 
włókna mięśniowe są cieńsze i krótsze w porównaniu do włókien zwierząt kon-
trolnych, wskazując na osłabienie fuzji. Stwierdzono, że w rozwoju mięśni my-
szy in vitro i w embriogenezie funkcja Rac1 i Cdc42 jest istotna w procesie fu-
zji mioblastów i że funkcja Rac1 jest konserwatywna u owadów i ssaków [76]. 
W rozwoju mięśni myszy genetycznie zmienionej z Dock1 -/- wystąpiły znacznie 
cieńsze mięśnie, w porównaniu do mięśni myszy z Dock1 +/+. W badaniach eks-
perymentalnych wykazano, że miogeneza mutantów Dock1 -/- przebiega prawi-
dłowo, ale pewne mioblasty pozostały jednojądrowe. Dla wykazania szczególnej 
roli Dock1 w procesie fuzji mioblastów izolowano pierwotne mioblasty z embrio-
nów Dock1 +/+ i Dock1 -/-. Testowano zdolność desmino-pozytywnych miobla-
stów do podjęcia fuzji in vitro. Wykazano, że mioblasty Dock1 -/- były niezdolne 
do tworzenia długich wielojądrowych miotub, w przeciwieństwie do mioblastów 
Dock1+/+. Indeks fuzji wykazał, że u mutantów najwięcej mioblastów różnico-
wało się w jednojądrowe miotuby, pozostałe mioblasty utworzyły dwujądrowe 
miotuby. Obecność jednojądrowych włókien jest reminiscencją nieprawidłowej 
fuzji mioblastów mutantów Drosophila. Fakt ten sugeruje konserwatywną rolę 
Dock1 w fuzji mioblastów ssaków [48]. 

Wzorcowy model miogenezy u muszki owocowej jest obecnie szeroko porów-
nywany z miogenezą kręgowców. Przedstawiono np. białka uczestniczące w wielu 
procesach, poprzedzających fuzję i w czasie fuzji mioblastów Drosophila i myszy 
[1]. Geny znane wcześniej i wykryte obecnie, w modelowych systemach Drosophila, 
Brachydanio i ssaków, zestawiono porównawczo dla wykazania ich roli w miogene-
zie i fuzji mioblastów [66]. 

WNIOSKI I PERSPEKTYWY

Proces fuzji mioblastów prowadzi do powstania wielojądrowych, wydłużo-
nych struktur. W wielu przedstawionych badaniach stwierdzono, że blokowanie 
fuzji mioblastów nie zatrzymuje rozpoczętego procesu różnicowania. Znaczenie 
fuzji można więc ocenić jako proces konieczny dla powstania wydłużonych, wie-
lojądrowych włókien mięśniowych wymaganych dla podjęcia takiej funkcji, któ-
rej nie mogłyby wykonać dojrzałe jednojądrowe komórki mięśniowe. 
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W wielokierunkowych badaniach fuzji mioblastów, na poziomie molekular-
nym, ważnym problemem jest wyjaśnienie morfologicznych zmian mioblastów 
z fibroblasto-podobnych na wydłużone, bipolarne. Obecnie wiadomo, że zmiany 
te związane są z przemodelowaniem cytoszkieletu aktynowego. Mimo, że pozna-
no wiele czynników biorących udział w przemodelowaniu cytoszkieletu, to czyn-
niki transkrypcyjne kierujące zmianami morfologicznymi mioblastów są ciągle 
nieznane. Zdaniem Krauss [47] poznanie tych dwóch zdarzeń tzn. morfologicz-
nych zmian mioblastów i czynników transkrypcyjnych, które muszą być z sobą 
skoordynowane, pozwoli wyjaśnić mechanizm fuzji mioblastów. Ostatnio pozna-
no dwa nowe czynniki transkrypcyjne w miogenezie: NFAT i Mitf, ale są one 
aktywne w późniejszych stadiach miogenezy, w stadium powstających miotub.

Pochodzenie i rola pęcherzyków cytoplazmatycznych w procesie fuzji miobla-
stów, podobnie jak pochodzenie i rola blaszek elektronowo-gęstych, obecnie nie 
jest znane. Natomiast wiadomo, że pojawienie się pęcherzyków cytoplazmatycz-
nych związane jest z obecnością miozyny niemięśniowej 2A i podjednostki inte-
gryny β1. Według nowej koncepcji, pęcherzyki powstają jako szczególny przejaw 
endocytozy fragmentu błony komórkowej, która ponownie wbudowuje się w bło-
nę komórkową. Fuzja mioblastów może być związana z tym procesem. 

Obecnie, szczytowym kierunkiem badań jest rola receptorów kadheryn, które 
są bezpośrednio związane z adhezją komórek, ważną dla fuzji mioblastów oraz 
rola receptorów kadheryn i IgSF, które inicjują drogi przekazywania sygnałów 
z powierzchni komórki do jądra komórkowego. Jest interesujące jak te drogi osta-
tecznie reagują z białkami cytoszkieletu i z czynnikami transkrypcyjnymi i jak 
białka macierzy pozakomórkowej regulują proces miogenezy. Odpowiedź na 
przedstawione pytania przyniosą najpewniej dalsze badania.

Szukanie konserwatywnych genów fuzji mioblastów Drosophila i jego 
homologów u kręgowców jest nowym kierunkiem badań. Poznano np. gen  
Kirre Drosophila, jego homolog Kirrel ryby i konserwatywny gen Rac owadów 
i ssaków. Uzyskane wyniki dają bezpośrednią odpowiedź na poziomie genetycz-
nym i jest nadzieja, że będą dalej prowadzone. 

Fuzja komórek jest procesem biologicznym występującym w rozwoju niewie-
lu tkanek kręgowców. W rozwoju mięśni szkieletowych zlewają się mioblasty, 
w rozwoju kości osteoklasty (komórki kościogubne) a w rozwoju łożyska trofo-
blasty. Ostatnio wykryto fuzogeny, białka fuzji komórek wymagane dla zlania 
się błon komórkowych. Odkryto dwie rodziny fuzogenów niezwiązanych z sobą. 
W rozwoju łożyska myszy odkryto syncytyny a w rozwoju Caenorhabditis  
elegans F-białka fuzji. Syncytyny zawierają różne białka, pochodzące od endo-
gennego wirusa i funkcjonujące w procesie fuzji trofoblastów łożyska. F-białka 
fuzji są odpowiedzialne za fuzję komórek różnych narządów C. elegans. Jednakże 
ciągle nie jest jasne dlaczego pewne ssaki stosują fuzogeny wiralnego źródła dla 
fuzji trofoblastów w łożysku, chociaż geny syncytyny są znane jako geny łożysko
-specyficzne [3]. W miogenezie fuzogeny, jak dotąd, nie są znane. 
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