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Summary
Myostatin (also known as growth and differentiation factor-8 - GDF-8) is a cytokine belonging to the TGF-B

superfamily responsible for the growth and development of skeletal muscles. The amino acid sequence of the
C-terminal active fragment of myostatin is 1007o homologous in human, mice, rats, swine, turkeys and chickens
indicating the similar and important role p|ayed by this protein in different organisms. Myostatin is produced in
the skeletal muscles acting in an auto/paracrine manner and can be released into blood plasma where it is bound
to difl'erent proteins (myostatin propetide, follistatin-related gene and GASP-l). Results of in-vitro studies
indicate that myostatin activity increases during myoblast proliferation and differentiation and glucocorticoids
can strongly increase the expression of myostatin during myoblast differentiation.

Myostatin is a negative regulator of skeletal muscle development in vivo - its activity increases during skeletal
muscle waste in patients with AIDS and neoplastic diseases or with severe burns. The lack of functional myostatin,
caused by mutations in the myostatin gene, leads to the hyperplasia/hypertrophia of skeletal muscles and double
muscle phenotypes. Although the role of myostatin in skeletal muscle growth and development is well establi-
shed the regulation ofits activity is still unclear and requires further research.
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Artykuł przeglądowy

Dokładne poznanie mechanizmow regulujących
r,vzrost i rozwój, a przez to nlasę mięśni szkieletowych
jest obecrrie przedmiotem bardzo intensywllych badali
naukowych. Spowodowane jest to, z jednej strony. po-
szukiwaniem spo so bow p rzeclw dzi ałan i a wyn i s zc ze niu
mięśniowemu u ludzi (starczemu, w chorobie nowotwo-
rowej, AIDS), a z drugiej strony poszukiwaniem metod
jeszcze bardziej wydajnej hodowli zwierząt rnięsnych.
Od kilku latlważa się, ze o wzroście, róznicowaniu i rna-
sie mięśni zarówno u ludzi, j ak t zwierzą1 zarówno w sta-
nach fizjologicznyclr, jak i patologicznych, decydować
nloze miostatyna (GDF-B growth/differentiation fac-
tor-S), białko należag.e do nadrodziny TGF-B.

Gen miostatyny ijego polimorfizm

Gen miostatyny (rnstn) bydła ma dfugośc około 6690
par zasad (pz) i składa się z trzęch eksonów i dwoclr
intronów ( 10). Długość pierwszego i dr-ugiego eksonu to
odpowiednio : 5 06 i 37 4 par zasad (pz). Dłu gość trzecie-
go el<sonu jest zmienna i moze wynosić: 170], l812 lub
1887 nukleotydów; długość intronów to: 1840 iż033 pz.
W pierwszym eksonie zidentyfikowano jedno miejsce
inicjacji transkrypcji połozone 133 pz powyzej kodonu
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startu translacji.ĄTG. W ludzl<im genie mstn, który ma
bardzo podobną strukturę do genu bydła, zIokalizowano
az 3 miejsca inicjacji transkrypcji (6). Sekwencjonowa-
nie nie podlegającego translacjirejonu 3'(3'-UTR) genu
mstn bydła wykazało obecnośc trzech sygnałow poli-
adenylacji w pozycji: 1301, 140l j 1411 pz poniżej ko-
donu tenninującego translację TGA. Co więcej, potwier-
dzono doświadcza|nie, że wszystkie trzy sygnały poli-
adenylacji są wykorzystl.wane in vivcl. Metodą ilościo-
wego RT-PCR zbadano ekspres.lę genu mstn u nowo
narodzonych cieląt (10). W obu badanych rnięśniaclr,
llttts c u l u s, b i c e p s .fe m o r i s i lll tt s c u l u s s e m i t e n d i n o s u s, naj -
większy poziom ekspresji stwierdzono w pier-wszym dniu
po urodzeniu. Następnie ekspresja znacznle się obnizała
w 8. i 14. dniu po urodzeniu. Jednak w innym badanyrn
mięśniu, l11. gas t ro c n emius, największą ekspresj ę stwi er-
dzono w l4. dniu, a najmniejsząw 8. dniu po porodzie.
Wskazuje to na zróżnicowaną regulację ekspresji rnio-
statyny w niektorych mięśniach.

Valentini i wsp. (33), Crisa i wsp. (4), Sharma i wsp.
(30), Bass i wsp.( 1) sklonowali i zsekwencjonowali róz-
ne odcinki promotora genu mstn bydła; sekwencje są
dostępne w bazie danych GenBank. Spiller i wsp. (31)
scharakteryzowali promotor genu bydlęcej rniostatyny.
Porownując tę sekwencję z odpowiednimi sekwencjarni
innych gatunków wykazali oni znaczną konserwatyw-
nośc regionu regulatorowego genu mstn. Zę znalezio-



nych w promotorze bydlęcego genu 10 sekwencji typu
E-box (E 1 -E 1 0) doświadczalnie stwierdzono funkcjona|-
ność E3, E4, i E6. Stwierdzono, ze sekwencja E6 ma
wpływ na ekspresję genu reporterowego w kornórkach
CżCI2, a ponadto wiąże in vitro i ill vivo czynnlk
miogenny MyoD, który jest pozytywnym regulatorem
ekspresji mstn w mioblastach. Poniewaz miostatyna jest
zaangażowana w regulację cyklu komórkowego mio-
blastów (przejście zfazy Gl do fazy S), czynnik MyoD
mógłby, za pośrednictwem miostatyny, wyłączaó mio-
blasty z cyklu komórkowego i hamowac rozwój mięśni.

Do niedawna znanych było sześć ,,destrukcyjnych"
rnutacji genu mstn u roznych ras bydła, l<tórych obec-
nością można wytłumaczyć ekstremalne fonny hiperto-
fii mięśniowej. Oznacza się je symbolami wskazujący-
mi na miejsce irodzaj mutacji.

1) Opisana jako pierwsza mutacja nt82l(del11)
w eksonie III jest delecją 11 nukleotydóą powodujapą
przesunięcie ramki odczytu i powstanie stop kodonu
UGA. Produktem genu jest nieaktywny biologicznie
peptyd o długości 2]3 aminokwasów. Mutację zna],ez:s-
no najpierw u bydła błękitnego belgijskiego, lecz następ-
nie takze u innych ras bydła - blonde d'aquitaine,
limousine, parthenaise, asturiana, rubia gallega. W ba-
daniach własnych wykazaliśmy tę mutację także u 1o-
kalnego polskiego bydła rasy czerwona polska, u ktorej
nigdy nie stwierdzono przerostu rnięśni (l4). Mutacja
występowała z niewielką częstością, tylko tl l5 zwierząt
na 315 przebadanych. i zawsze w formie heterozygo-
tyczne1.

2) Mutacja S1O5C zlokalizowana w eksonie I w poz.
3l4 jest transwersją C/G, która powoduje zamianę ami-
nokwasów Ser/Cys w poz. 105 białka. Powoduje to
zaburzenta dimeryzacji i wpływa na zmniejszenie
aktywności dojrzałego peptydu. Mutacj ę tę zna|eziono
tylko u bydła parthenaise.

3) Mutacja nt4l9 zlokalizowana w eksonie Il jest de-
Iecją1 nt z równoczesną insercją 1l nt. Skutkiem tej
mutacji jest pojawienie się przedwczesnego kodonu stop
(UGA), zatrzymanie translacji na 139 aminokwasie i po-
wstanie biologicznie nieczynnego peptydu. Mutacja ta
została znaleziona u bydła maine-anjou.

4) Mutacja Q2O4X w eksonie II, tranzycja C/T pro-
wadzag,a do powstania kodonu stop (UAG). Produktem
ztnutowanego genu jest biologicznie nieaktywny pep-
tyd o długości 203 aminokwasów. Mutacja ta jest przy-
czynąprzerostu mięśni u bydła charolaise, limousine.

5) Znaleziona u bydła maine-anjou mutacja E226X -
transwersja G/T w eksonie II, prowadząca do powstania
przedwczesnego kodonu stop (UAA); powstaje biolo-
gicznie nieczynny peptyd o długości 225 aminolęwasów.

6) Typowa dla bydła piedmontese mutacja C3l3Y
jest tranzycją G+A w poz.938 w eksonie III. Podsta-
wienie jednej z 9 konserwowanych cystein prowadzi do
zmiany struktury Ill-rzędowej peptydu i utraty aktyw-
ności biologicznej.

Ostatnio Marchitelli i wsp. (24) opisali nową lnutację
w genie mstn, która powoduje hipertrofię mięśni u włos-
kiego bydła marchigiana. Mutacja pojawia się w III
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eksonie i jest transwersją G--T, powodującą powstanie
przedwczesnego kodonu stop.

Systematyczne poszukiwania nowych mutacji w ge-
nie mstn bydła prowadzili Dunner i wsp. (5). Zidentyfi-
kowali oni 7 nowych polimorfizmów, potwierdzając tym
samym znaczny stopień polimorfizmu tego niewielkie-
go genu (l SNP na l00 pz, przy przeciętnej częstości
w genomie bydła uznawanej za około Ilż00). Wśród
nowo znalezionych mutacji dwie zmieniają sekwencję
aminokwasów. Obie te mutacje zlokalizowano w ekso-
nie I kodującym aminokwasy wchodzące w skład doj-
rzałego peptydu. Jedną z nich jest znaleziona u rasy
maine-anjou mutacja o symbolu D l 82N, tranzycja ko-
dującego nukleotydu G-A, która zmjenia kwas aspara-
g inowy n a asparagi nian, Zidentyfi kowano także 20 hap -
lotypów. Niektóre z nich okazały się specyficzne dla
pelvnych ras bydła. Tak było w przypadku 5 haplotypów
znalezionych wyłapznie w rasie charolaise (haplotypy
z mliacjąQ204x), a7 dla rasy maine-anjou (z mutacją
E226X). Wyniki te posłużyły do dalszego studiowania
zależności pomiędzy polimorfizmem genu mstn a poja-
wieniem się fenotypu podwojnego umięśnienia u bydła
europej skiego. Autorzy sugeruj ą ze pi erwotn a pr zy czy -
na hipertrofii u bydła, mutacja nt82I(delll), pochodzi
z Europy północnej i rozprzestrzeniła się w kilku eta-
pach wśrod bydła mlecznego. Natomiast inne zmutowane
warianty genu mstn pochodzą od jednorazowej mutacji,
jaka pojawiła się u którejś intensywnie selekcjonowanej
rasy bydła i stąd przeniesiona została do innych ras.

§ttuktura i aktywacja miostatyny

Miostatyna jest syntetyzowana w mięśniach szkiele-
towych jako propeptyd składajapy się z 376 aminokwa-
sów. Białko prekursorowe zawięra sekwencję sygnało-
wą N-koncową domenę propeptydową oraz C-końco-
wą domenę będącą aktywnyrn ligandem (8). Miejsce
sygnałowe proteolitycznego przeks ztałcenia oraz aktyw-
ny region C-końcowy, który posiada wysoce konserwa-
tywne sekwencje reszt cysteinowych, to cechy charak-
tery/styczne dla białek znadrodzlnv TGF-0 ( 15). Sekrven-
cj a aminokwasowa aktywnego, przekształconego proteo-
litycznie odcinka C-końcowego rniostatynyjest w 100%
homologiczna u myszy, szczlrów,ludzi, świń, kurcząt
i indykow, co jednoznacznie wskazuje na wazną i jed-
nakowąu wszystkich tych gatunków rolę spełnianąprzez
to białko (l5). ProteoIityczne przecięcie cząsteczki mię-
dzy Nł<ońcową domeną propeptydową a donleną C-koń-
cową prowadzi do powstania aktywnej (dojrzałej) pos-
taci miostatyny. Zarówno postac nieaktywna, jak i ak-
tywna postać dojrzała tworzą dimery połączone most-
kiem dwusiarczkowyrn (20).

U myszy w analizie Western blot miostatyna widocz-
na jest jako pr,ązek o masie cząsteczkowej32kDa(lż),
ale u ludzi i szczurow aktywna postać miostatyny ma
masę 26 kDa (6, 29), U szczurów jednak za rniostatynę
uznano takze polipeptyd o masie 35 i 37 kDa (34), Te
dość istotne róznice w masie cząsteczkowej są prawdo-
podobnie skutkiem procesu glikozylacji, który występuje
także w przypadku innych białek z nadrodziny TGF-P,
takich jak aktywina i inhibina (23).

128



W warunkach in vitro aktywna miostatyna po proteo-
litycznym przekształceniu jest nadal związana niekowa-
lencyjnym wiązaniem ze swym propeptydem, tworząc
nieaktywny biologicznie kompleks, który nie moze wią-
zać sięz komórkami docelowymi (tzw. kompleks latent-
ny). Tak więc sposób regulacj i miostatyny przez jej włas-
ny propeptydjest bardzo podobny do sposobu regulacji
TGF-P, który takze tworzy ze swym propeptydem małe
kompleksy latentne.

Początkowo sa.dzono, ze miostatyna jest produkowa-
na i wykazuje aktywność wyłaq,znie w obrębie włókien
mięśniowych, ale w ż002 r. potwierdzono jej występo-
wanie w osoczu krui (36). W badaniach in vivo wykaza-
no, ze ponad 70% miostatyny znajdljącej się w osoczu
jest zwiaąane z propeptydem, zaś pozostała częśc zbiał-
kiern FLRG (follistatin-related gene). Oba te btałkadzia-
łająniezależnie od siebie jako blokery uniemożliwiają-
ce łączenie się miostatyny ze swoim receptorem (8).
Ostatnio wykazano jednak, ze w osoczu myszy i ludzi
miost'atyrra moze być zlviązana z zllpełnie nowym biał-
kiem, które nazwano Growth and Differentiation Fac-
tor-Associated Serum Protein-1 (GASP-1) (9). Co cie-
kawe, białko to moze łączyć się zarówno z aktywną
postacią miostatyny, jak i kompleksem latentnym mio-
statyny. Jest ono produkowane w większości komórek
organizmu, choć największe ilości są wytwarzane
w mięśniach szkieletowych i sercu. Być moze, jest ono
przedstawicielem zupełnie nowej grllpy białek hamują-
cych działanie czynnikow z nadrodziny TGF-B.

W miejscu docelowym propeptyd (i prawdopodobnie
takze GASP-1) jest proteolitycznie odłączany od kom-
pleksu i aktywna miostatyna możełap,zyć się z recepto-
rem. O duzym znaczenilpropeptydu w regulacji aktyw-
ności miostatyny świadczy fakt, że jego nadmierna eks-
presja moze prowadzić do zwiększenia masy ciała
l zwierząt transgenicznych, prawdopodobnie na skutek
nadmiernego zablokowania miostatyny. W komórkach
występuje takze endogenne białko, które działa na mio-
statynę w sposób analogiczny jak jej propeptyd i powo-
duje całkowite zablokowanie jej aktywności. Białkiem
tym jest follistatyna, której nadmierna ekspresja u trans-
genicznych myszy powoduje taki sam efekt jak nadmier-
na ekspresja propeptydu miostatyny, czyli pojawienie się
fenotypu podwojnego umięśnienia (20). Chociaz folli-
statyna występuje w osoczu krwi, nie stwierdzono jej
hamuj ącego działania na miostatynę
w środowisku pozakomórkowym i wy-
daje się, że połączenie się miostatyny
z follistatynąpowoduj e pozostanie tego
kompleksu w obrębie komórek mięś-
niowych (8).

Odłączenie C-końcowego dimeru od
białek hamuj.ących przęz proteolity cz-
ne Tozszczepienie pozwala miostatynie
na przekazanie sygnah"r poprzez recep-
tory aktywiny typu II (Act RIIB i Act
zuIA). Biorąc pod uwagę analogię z in-
nymi białkami z nadrodziny TGF-P,
można przyplszczać, że aktyw acja tych
receptorów może prowadzic do akĘ-

wacji receptorow typu I i białek Smad (20). Uwaza się,
że sygnał miostatyny działa zarówno na koaktywator
(p300/CBE), jak i korepresor (TGIF i c-Ski) i reguluje
transkrypcję genów docelowych w taki sam sposób, jak
TGF-P i aktywina (12). TGIF powoduje zwiększenie
aktywności deacetylazy histonów (HDAC) (25) i może
w ten sposób hamować transkrypcję kilku genów odpo-
wiedzialnych za w zrost.

ReguIacja eksptesji genu miOstatyny

Aktywność miostatyny, szczególnie w stanach pato-
logicznych, nie jest jednak regulowana wyłapznie na
poziomie propetyd-białko aktyrvne, Wydaje się, ze o eks-
presji tego genu decydować może szeteg czynników,
w tyĘ czynniki transkrypcyjne pobudzające lub hamu-
jape. Swiadczyć o tym mogą chociazby wyniki analizy
sekwencji regionu 5'flankującego ludzkiego genu mstn,
w którym wykazano obecność na promotorze sekwencji
wiązapych czynniki transkrypcyjne i kompleksy hormon
receptor mające znaczenie dla wzrostu mięśni, w tym
siedem prawdopodobnych miejsc wia4,ania receptora
glikokortykosteroidów (glucocorticoid-response ele-
ments GREs) (22). Oznaczato,że ekspresja genu mstn
może być regulowana przez glikokortykosteroidy, co
potwierdzają badania przeprowadzone na hodowlach
komórkowych linii C2C12, w których stwierdzono, ze
hotmony te zwiększają transkrypcję mstn poprzez me-
chanizm zależny od receptora dla glikokorlykosteroidów
(21). Własne obserwacjewykazaŁy za7eżny od stęzenia,
stymulujący wpływ deksametazonu na poziom trzech
fonn miostatyny: prekursorowej (52 kDa), kompleksu
latentnego (żkDa) i aktywnej (ż6kDa) w stymulowa-
nych do róznicowania mioblastach mysich |inli C2CI2
(ryc. 1). Wyniki uzyskane w badaniach in vitro zostały
potwierdzone takze in vivo, gdzie wykazano, że utracie
masy ciała i masy mięśniowej u szczurów po podawaniu
glikokortyko steroidu tow arzy szy za7eżny od dawki
wzrost ilości rnRNA i białka miostatyny w komorkach
mięśniowych (2ż). Zwiększeniu ilości miostatyny towa-
rzyszył istotny spadek ekspresji łańcucha cięzkiego mio-
zyny typll II, takwięc spadekmasy mięśniowej po poda-
niu deksametazonu spowodowany był zmniejszeniem
ilości białek kurczliwych. Co ciekawe, podawani e szczu-
rom antagonisty receptora glikokortykosteroidowego
RU-486 hamowało wzrost ekspresji miostatyny, co po-
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Ryc. 1. Wpływ deksametazonu w stężeniu 2, 10 i 50 nM na ekspresję miostatyny
(forma aktywna - 26 kDa, kompleks latentny - 40 kDa, forma prekursorowa -
52 kDa) w procesie różnicowania mysich mioblastów linii C2C12. CTRL - kultu-
ra kontrolna nie traktowana deksametazonem
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tw ier dza jednoznacznie,
że nadmiar glikokorty-
kosteroidów powoduje
spadek masy mięśniowej
poprzez miostatynę. Ob-
serwacje te potwierdzają
wyniki doświadczenia
nad wpływem oparzenia
na ekspresję miostatyny
u szczurów. w którym
stwierdzono ze na skutek
oparzenia 3 07o powierzch-
ni ciała dochodzi do wzro-
stu poziomu kortykostero-
flu, prowadzącego do
wzrostu ekspresji miosta-
tyny i spadku masy mięś-
niowej. U szczurów, u których po oparzeniu podano an-
tagonistę receptora glikokortykosteroidowego RU-486,
nie stwierdzono istotnego wzrostu mRNA miostatyny ani
spadku masy mięśniowej (17).

Region 5'flankujący genu mstn poza GRE zawiera
sekwencje wiĘące czynniki transkrypcyjne, takie jak:
AP- l, Smad, MEF-2 i NF-rcB, (2I ; Zw ierzchowski - dane
niepublikowane) oraz szereg tzw. E-box. Elementy te
występują w regionach regulatorowych wielu genów
strukturalnych mięśni szkieletowych i są aktywowane
ptzęz czynniki miogenne, w tym MyoD. Obecność
E-box w regionie 5'flankującym promotora mstn świad-
czy, że ekspresja mstn moze być regulowana przez
MyoD. I stniej ą j edn ak takżę donie si enia sugeruj ące, ze
to miostatyna kontroluje ekspresję MyoD (26). Po do-
daniu miostatyny do pożywki różnicującej w hodowli
komórek linii C2CIż występuje dramatyczny spadek
poziomu MyoD, miogeniny i Myf5 i innych MRF oraz
zahamowanie procesu roznicowania. Taki wpływ mio-
statyny na ekspresję MyoD przebiega prawdopodobnie
za pośrednictwem białka Smad 3, poniewaz miostatyna
znacznie zwiększa jego fosforylację (l8). O takim dzia-
łaniu miostatyny świadczy także obserwacja wskazuja.-
ca, że u płodów bydła rasy belgijskiej błękitnej, u ktore-
go delecja w genie mstn powoduje brak funkcjonalnego
białka, dochodzi do znacznego wzrostu poziomu MyoD
w czasie tworzenia się włókien mięśniowych (26).

Potencjalne znaczenie MyoD w regulacji ekspresji
miostatyny moze w pewien sposob tłlmaczyć wpływ
insulinopodobnego czynnika wzrostowego- 1 (IGF-1) na
ekspresję miostatyny. IGF-I moze bezpośrednio wpły-
wać na ekspresję miostatyny (13), ale pobudza także
ekspresję czynników regulujących miogenezę (mioge-
nic regulatory factors - MRFs), takich jak MyoD, mio-
genina, Myf-5 i Mrf-4, ktore odgrywają istotną rolę we
wzroście i róznicowaniu sięwłokien mięśniowych. MRFs
przyłączają się do sekwencji E-box, a to łapzenie jest
zwiększane przez MEF-2 (muscle-specific enhancer iac-
tor-2), Poniewaz sekwencje dla E-box i MEF-2 znajdują
się na genie mstn w regionie niekodującym 5' (6, l8), to
IGF-I moze w sposob pośredni hamować miostatynę, gdy
MRFs i MEF-2 uzyskająprzewagę na czynnikami trans-
krypcyjnymi, które zwiększająekspresję genu mstn (l2).
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Ryc. 2. Ekspresja miostatyny we włóknach m. quadriceps femoris (2a) i m. masseter (2b) bydła.
Miostatyna we włóknach mięśniowych (na przekroju poprzecznym) została wybarwiona na
brązowo

Miostatyna w komórkach

Obecnośc miostatyny została stwierdzon a bardzo
wcześnie w miotomach rozwijających się zarodków
rnysich oraz bydlęcych i choć początkowo sądzono, ze
jej aktywność ogranicza się wyłącznie do życia płodo-
wego organizmów, to jednak ostatecznie potwierdzono
jej ekspresję u osobników dorosłych i starszych. W ży-
ciu postnatalnym miostatyna ulega ekspresji we wszyst-
kich mięśniach szkieletowych, podczas gdy w innych
tkankach jej poziom jest niewykrywalny (l9). Wydaje
się takze, ze miostatyna moze być jednym z markerów
rodzajow włókien mięśniowych, poniewaz jej ekspresja
zwia4ana jest najczęściej z jednym rodzajem włokien
u konkretnego gatunku. Jednak wyniki badań prowadzo-
nych w tym kierunku nie sąjednoznaczne. U szczurów
poczaJkowo stwierdzono, że poziom miostatyny jest
wyższy w mięśniach, w których dominują włokna typu
wolnego (m. soleus) niz w mięśniach, w ktorych donri-
nują włókna typu szybkiego (m. tibialis anterior), acz-
kolwiek pojawiają się publikacje sugerujące, ze jest zu-
pełnie odwrotnie (29).IJ myszy stwierdzono jednoznacz-
nię, że ilość mRNA i białka miostatyny były lł,yzsze
w rnięśniacŁ,1 z przewagą włokien szybkich niz r.r,łókiell
wolnych, aw m, soleus nie stwierdzono w ogóle mRNA
miostatyny (3). U Ludzi zaś nie wykazano istotnych roz-
nic w ekspresji genu mstn w mięśniach zprzewagąwłó-
kien szybkich i włókien wolnych (6). Wnioski płynące
w badań własnych prowadzonych na bydle wskazlją,że
prawdopodobnie ekspresja miostatyny moze byó zwia;
zana nIę ty|e z rodzajem włókna mięśniowego, ile z ro-
dzajem łańcucha cięzkiego miozyny (MH C ) występuj ą-
cego we włóknie. W badaniach immunohistochemicz-
nych mięśnia żwacza (m. masseter) stwierdzono ekspre-
sję miostatyny we wszystkich włóknach rnięśniowych
(ryc. 2b), podczas gdy w mięśniu czworogłowym uda
(m. quadriceps fenloris) miostatyna występowała jedy-
nie w niektórych włóknach (ryc, ża). Wynikać to moze
z faktu, że w m. massetel,utrzymuje się neonatalny łań-
cuch cięzki miozyny, zwany ,,MHC neo", który we
wszystkich pozostałych mięśniach zanlka w okresie
postnatalnym (ż1). M. quadriceps Jbmorisjest zaś mięś-
niem mieszanym, w których znajdują się zarówno włókna
wolne (typu I), jak i włókna szybkie (typu IIA, IIB, IIx),



sta.d w j ego obrębie mogą występować włókn a zawlera-
ja3,e cztery czy nawetpięć róznych ciężkich łańcuchów
miozyny.

We włóknach mięśniowych myszy miostatyna lokali-
zuje się w sarkoplazmie, tworzap jednak niekiedy sku-
piska przylegajape do błony komórkowej (12). Skupis-
ka w pob lizu błony komórkowej mo gą stanow ić tzw.,,do -
meny j ądro w e", czyll ob s zar cytoplazmy, którym kieru-
je jedno jądro komórkowe (7). Miostatynawytwarzana
przezwłokna mięśniowe wykazuje nie tylko autokrynną
aktywność biologiczną ale może być wydzielana poza
komórkę i trafia zarlwno do osocza kr"wi (działanie en-
dokrynne), jak i do przylegających komórek satelitowych
(dztałanie parakrynne), hamujap ich proliferację i różni-
Cowanle.

Miostatyna a masa mięśni szkieletowych
Rola miostatyny we wzroście i róznicowaniu mięśni

szkieletowych została po raz pierwszy jednoznacznie
wykazanaw 199'7 roku, kiedy McPherron i wsp. wyka-
zali, że u myszy pozbawionych genu mstn dochodzj do
dr amaty czne go (2 - 3 -krotne go) zwi ęks zenia masy mięś -
ni szkieletowych, które wynikazarowno ze zwiększenia
li czby włóki en mięśniowych (hiperplazj|), jak i ich wiel-
kości (hipertrofii) i to nięzależnie od wieku i płci zwie-
rząt, W tym samym roku ci sami autorzy wykaza7| że
występowanie fenoĘpu,,podwójnego umięśnienia" u byd-
ła rasy belguskiej błękitnej jest spowodowane delecją
i 1 nukleotydów w genie mstn. Delecja ta powoduje po-
wstawanie fizj ologicznie nieaktywnej miostatyny, czę-
go skutkiem jest nadmierny wzrost mięśni szkieletowych.
Obserwację tę potwierdziły dwa inne zespoły badawcze,
ale w późniejszych badaniach wykazano, ze istniejąrasy
bydła, u których obecność tej mutacji wcale nie powo-
duje fenotypu,,podwójnego umięśnienia". Obserwacje
te wskazują, że mltacja w jednym genie wcale nie wy-
jaśnia obsetwowanego efektu fenotypowego i potwier-
dzaj ą istotn e znaczenie p otransl acyj nej re gu 1 acj i aktyw-
ności miostatyny (15). W 2003 roku Whittemore i wsp.
(35) wykazalt, żę zablokowanie miostatyny u dorosłych
myszy przy użyciu przeciwciał zwiększa masę mięśni
i ich siłę, zaś rok wcześniej stwierdzono, ze zastosowa-
nie tego samego przeciw-
ciałaumyszyzdystrofią
mięśniową chroniło je
przed występowaniem ob-
jawów chorobowych(2).

Z drugiej strony pojawi-
ły się doniesienia, że sta-
ny zmniejszenia masy
mięśniowej bądz wynisz-
czenie mogą być spowo-
dowane zwiększeniem
ekspresji lub aktywności
miostatyny. U 7ldzi zara-
żonych wirusem HIV,
u ktorych pojawiły się 99-
Jawy Wynlszczenla mlęS-
niowego, stwierdzono
znacznie wyższy poziom

miostatyny w osoczu krwi (6). Podobny wzrost ekspre-
sji miostatyny wykazano u zwierząt laboratoryjnych,
u których doszło do spadku masy mięśni na skutek
zmniejszenia siły grawitacji w czasie lotu kosmicznęgo
(16). Unieruchomienie koiczyny miednicznej u myszy
i szczurów powodowało spadek masy mięśni w tej koń-
czynie, któremu towarzyszył istotny wzrost mRNA mio-
statyny oraz ilości białka miostatyny (3, 34). Przy po-
nownym obciązaniu tej kończyny poziom miostatyny
normalizował się, a masa mięśni kończyny wracała do
normy. Być może także starczy spadek masy mięśnio-
wej jest spowodowany wzrostem ekspresji miostatyny.
U ludzi w wieku 60-90 lat stwierdzoflo znaczniewyższy
poziom miostatyny w osoczu kr-wi niżu osobników mło-
dych, a u bardzo starych szczlrów (29 miesięcy) poziom
mRNA miostatyny był o 300% wyższy niżl szczlrow
wieku 17 miesięcy (15).

W sumie wyniki dotychczas przeprowadzonych ba-
dań potwierdzają wstępną hipotezę, że wzrost masy mięś-
niowej może być związany z obniżeniem ekspresji/ak-
tywności miostatyny, zaś spadek masy mięśniowej ze
zwiększeniem ekspresj i/aktywności tej cytokiny. Obser-
wacje in vivo potwierdzają wyniki badań in vitro na ho-
dowlach komórek mięśniowych, w których jednoznacz-
nie stwierdza się, ze nadmierna ekspresja miostatyny
powoduje zahamowanie proliferacji mioblastow i ich
róznicowania, zaś zahamowanie endogennej, miostaty-
ny powoduje pobudzenie proliferacji i rożnicowania
mioblastów ( 1 1 , 2 8, 3 2). Wysunięto hipotez ę, że różnl-
cowanie się komórek mięśniowych prowadzi do powsta-
nia włókien mięśniowych, które zaczynają naturalnie
wytwarzać miostatynę ijej ilość zwiększa się wraz z po-
stępującym procesem róznicowania. Po pewnym czasie
w nowo powstałych włóknach mięśniowych wytw arza-
na jest taka jlość miostatyny, która zaczynapowodować
stopniowe hamowanie dalszego róznicowania. przez co
kontroluje wzrost mięśni szkieletowych (28). Własne ob-
ser-wacje wykonane na mysich mioblastach linii C2Clż
wykazaŁy, że ekspresja miostatyny w proliferujących
mioblastach zwiększa się wraz ze wzrostem konfluen-
cji. Przy 100% konfluencji ekspresja miostatyny jest
maksymalna, co prowadzi do zahamowania komórek

dni różnieowarria

Ryc.3. Zdjęcia z mikroskopu konfokalnego przedstawiające ekspresję miostatyny (zielona flu-
orescencja) w mysich mioblastach linii C2Cl2 w kolejnych dniach różnicowania. DNA wybar-
wiono 7-aminoaktynomycyną D (czerwona fluorescencja)
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w fazie Gl cyklu komórkowego. Areszt komórek w fa-
zie G1 przez miostatynę wynika ze wzrostu ekspresji p2l
- inhibitora kinaz cyklin o - zależny ch, hamowani a aktyrv-
ności cyklino-za|eżnejktnazy 2 (cdkż) i kompleksu cyk-
lina E cdk2 oraz hipofosforylacji białka Rb (32). Jeżeli
tak zablokowanej hodowli komórkowej zmniejszy się
dostęp do substancji biologicznie aktywnych i odzyw-
czych, wówczas ekspresja miostatyny gwałtownie obni-
za się, co umozliwiarozpoczęcie procesu roznicowania.
Ponowny wzrost ekspresji miostatyny obserwuje się
w czasie fuzji komórek i tworzenia miotub, co jest czyn-
n iki em o graniczającym proces końcowe go róznicowa-
nia (ryc. 3).

podsumowanie

Dotychczas ponad wszelką wątpliwość potwierdzono
działante miostatyny jako negatywnego czynnika regu-
lującego wzrost i rozwój mięśni szkieletowych, Niejas-
ny jest nadal molekulamy mechanizm oddziaływania
miostatyny na mięśnie i sposób regulacjijej ekspresji na
poziomie transkrypcyj ny m oraz kontro li j ej aktywno śc i
na poziomie potranslacyjnym. Dlatego tez konieczne są
dalsze badania mające na celu przede wszystkim ustale-
nie, czy ewentualne kierowanie aktywnością miostaty-
ny moze być przydatne do |ęczenl,a pacjentów z zani-
kiem mięśni szkieletowych (w chorobie nowotworowej.
AIDS, nielvydolności nerek) oraz do uzyskiwania lep-
szych wyników hodowlanych (większa masa mięśnio-
wa, mniejsze otłuszczenie mięśni) u zwierząt uzytkowoś-
ci mięsnej.
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