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Desmin as an important cytoskeletal protein
of myocytes
Górska M., Wojtysiak D., University Centre
of Veterinary Medicine UJ-UR, University of
Agriculture, Krakow
The aim of this article was to present cytoskeleton
structure and functions in myocytes. Desmin is one
of the principal intermediate filament proteins of
the myocyte cytoskeleton. It is located peripherally
at the Z line and around myofibrils. This protein
forms a three-dimensional complex network
interlinking adjacent bands with the cellular and
nuclear membranes. It also occurs as filaments that
connect structural elements within the cell and
binds to mitochondria and endoplasmic reticulum.
Understanding the complex role of desmin in skeletal
muscles appears very important. Mutations of gene(s)
encoding desmin or proteins reacting with desmin
may result in myopathies, and in rapid weakening of
skeletal muscles. The present article gives a general
outline of desmin structure, location and functions.
Keywords: striated muscle, intermediate filament,
desmin.
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ażdy mięsień szkieletowy jest narządem ruchu sterowanym przez układ
nerwowy. Ze względu na pełnione funkcje składa się z dwóch elementów: brzuśca
(zdolny do kurczenia się) i ścięgna (przenosi siłę skurczu na elementy kostne szkieletu). Z kolei pod względem struktury jest on
wysoce zorganizowaną tkanką zbudowaną głównie z wielu równolegle ułożonych
włókien mięśniowych o zróżnicowanej
strukturze, właściwościach i funkcjach (1).
W skład tkanki mięśniowej wchodzi głównie woda (75%), znacznie mniejszą część
tworzą białka mięśniowe (18–29%), a pozostałą zawartość (5–7%) stanowią węglowodany, tłuszcze, substancje rozpuszczalne oraz składniki mineralne (2, 3).
Białka mięśniowe można podzielić na
trzy główne grupy: białka miofibrylarne,
białka sarkoplazmatyczne i białka tkanki łącznej. Udział białek frakcji miofibrylarnej kształtuje się na poziomie 50–60%
białek ogółem, wśród których można wyróżnić trzy podgrupy: białka kurczliwe
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(miozyna, aktyna) – stanowiące niezbędny element w procesie skurczu i rozkurczu mięśni, białka regulatorowe (tropomiozyna, troponina) – odpowiadające za
zapoczątkowanie oraz regulację zjawiska
skurczu, białka cytoszkieletowe (desmina,
nebulina, dystrofina, α-aktynina) – stanowiące szkielet komórki mięśniowej, zapewniając jej integralność oraz sztywność (4).
Białka cytoszkieletu to gęsta sieć włóknistych struktur stanowiących ponad 85%
całości białek komórki eukariotycznej (5).
Utworzone są przez trzy typy włókien, takich jak: mikrotubule, mikrofilamenty i filamenty pośrednie. Ostatnie z nich występują
szczególnie licznie w rejonach narażonych
na zewnętrzne oddziaływanie mechaniczne (6), stąd zapewniają komórce wytrzymałość strukturalną. Ponadto mogą one
brać udział w stabilizacji organelli komórkowych. Filamenty pośrednie dzielą się na
sześć typów w zależności od rodzaju białek wchodzących w ich skład: I, II – białka
keratyny; III – desmina, wimentyna, kwaśne białka glejowe, peryferyna; IV – neurofilamenty; V – laminy; VI – nestyna (7).
Liczne badania wykazały, że desmina, budując filamenty pośrednie typu III, stanowi istotne białko cytoszkieletu miocytów
mięśni szkieletowych.

Struktura desminy
Desmina (gr. desmos – łączyć, wiązać)
została po raz pierwszy wyizolowana
w 1977 r. przez Lazarides i Hubbard (8)
z mięśni gładkich żołądka mięśniowego
kury. Stanowi ona zaledwie 0,35% wszystkich białek w komórkach mięśni szkieletowych (9, 10). Masa cząsteczkowa desminy wynosi 53 kDa. Zbudowana jest ona
z 476 aminokwasów i kodowana przez

Ryc. 1. Budowa cząsteczki desminy. Elementy wchodzące w skład monomerycznego peptydu desminy:
domena środkowa (rdzeń centralny), domeny końcowe (N-koniec, C-koniec), cztery segmenty (1A, 1B, 2A, 2B),
trzy odcinki oddzielające segmenty (L1, L12, L2). Źródło: oprac. własne
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pojedynczy gen (DES) zlokalizowany na
2. chromosomie (11). Wszystkie jej izoformy są w wysokim stopniu homologiczne.
Jedynie niewielkie różnice w składzie aminokwasowym powodują, że dla przykładu desmina pochodząca z komórek mięśni ssaków ma charakter silniej kwasowy
w porównaniu z desminą wyizolowaną
z komórek mięśni ptaków (12).
Pojedyncza cząsteczka desminy jako
monomeryczny peptyd składa się z konserwatywnej domeny środkowej tzw. rdzenia
centralnego (47 nm) oraz dwóch zmiennych domen końcowych (N-koniec i C-koniec). Rdzeń centralny desminy jest oddzielony w trzech miejscach określanych jako
L1, L12 i L2, co powoduje powstanie czterech α-helikalnych segmentów nazwanych
1A, 1B, 2A i 2B (13). Różnice w sekwencji domeny N-końca determinują występowanie izoform desminy. Wykazano, że
trzon filamentów pośrednich o średnicy
8–9 nm stanowią superhelikalne segmenty, a domeny końcowe są wysunięte na zewnątrz, zwiększając w ten sposób średnicę filamentów (ryc. 1).
Desmina powstaje w dwóch etapach. Na
początku dochodzi do powstania dimerów
o dwóch łańcuchach, a następnie tetramerów o czterech łańcuchach. W ten sposób
połączone łańcuchy tworzą filament pośredni tkanki mięśniowej, a za proces polimeryzacji, poprzez przyłączenie boczne, odpowiadają domeny centralne (14).

Lokalizacja desminy
Filamenty desminowe są obecne w komórkach pochodzenia mezodermalnego, a więc
występują we wszystkich typach mięśni,
zarówno w mioblastach, jak i miocytach.
W trakcie miogenezy mięśni poprzecznie
prążkowanych szkieletowych zmienia się
rozłożenie desminy wewnątrz komórki. Początkowo filamenty desminowe są rozproszone w cytoplazmie, a z czasem dalszego
rozwoju następuje ich kondensacja w obrębie nowo powstałej linii Z. W komórkach
mięśni szkieletowych włókna desminowe
znajdują się peryferyjnie na poziomie linii
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Ryc. 2. Lokalizacja desminy w mięśniu poprzecznie prążkowanym szkieletowym
(SR – siateczka śródplazmatyczna). Źródło: zmodyfikowano na podstawie (23)

Ryc. 3. Najważniejsze funkcje desminy w miocytach mięśni szkieletowych.
Źródło: zmodyfikowano na podstawie (24)

Z oraz wokół miofibryli, tworząc trójwymiarową, gęsto utkaną sieć filamentów,
która biegnie prostopadle do włókien mięśniowych (15). W pozostałych miejscach
desmina występuje jako nitki łączące poszczególne elementy strukturalne komórki (ryc. 2). Ścisłe ułożenie włókien mięśniowych powoduje, że w mięśniach szkieletowych dorosłych zwierząt filamenty
desminowe są prawie niewidoczne w porównaniu z etapem rozwoju (16).

Funkcja desminy
Desmina spełnia różnorodne funkcje,
w tym strukturalne, mechaniczne i regulatorowe (ryc. 3). Do głównych zadań w ich
obrębie można zaliczyć:
–– zapewnienie prawidłowego położenia
organelli komórkowych oraz regulację ich funkcji poprzez zdolność wiązania wszystkich typów miofilamentów, tworząc „szkielet kratowy” łączący się z linią Z;
–– utrzymanie kształtu i napięcia ścian komórki i elementów wewnątrzkomórkowych – zdolność otaczania linii Z, łączenie sąsiednich prążków ze sobą, z błoną
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komórkową, z błoną jądrową oraz innymi błonowymi strukturami komórki, takimi jak: mitochondria czy siateczka
śródplazmatyczna;
utrzymanie prawidłowej
komunikacji między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową;
integracja mechaniczna
zarówno w trakcie skurczu, jak i rozkurczu mięśni szkieletowych;
wspieranie pracy dwóch innych białek tworzących cytoszkielet (tubuliny i aktyny);
przesyłanie informacji w obrębie elementów komórki poprzez połączenia
między nimi;
regulacja sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i ekspresji genów – zdolność przemieszczania się z macierzy
zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórki, a następnie do jądra komórkowego, gdzie desmina łączy się bezpośrednio z DNA i z laminami, które reagują z DNA białek transkrypcyjnych
(17, 18, 19, 20, 21, 22).

Podsumowanie
Jednym z kluczowych białek cytoszkieletu miocytów jest desmina. Odpowiada ona
za utrzymanie kształtu komórki, napięcie
błon komórkowych, mitochondrialnych
i jądrowych. Dodatkowo zapewnia integralność środowiska wewnątrzkomórkowego oraz prawidłowe położenie, regulację i funkcje aparatu kurczliwego, jądra
komórkowego i mitochondriów. Występująca u ludzi miopatia zależna od desminy (desmin related myopathy – DRM)
to genetycznie uwarunkowana dysfunkcja mięśni szkieletowych. Fenotyp mutacji desminy jest złożony, a przebieg DRM
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bardzo różny. Niestety, w większości sytuacji nieuchronnie prowadzi do przedwczesnego zgonu, stąd świadomość dużej roli
desminy w funkcjonowaniu układu ruchowego oraz znajomość podłoża genetycznego choroby DRM umożliwi szybkie postawienie diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.
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Vitamin E in calf nutrition. Part II. Vitamin E
supplementation
Mirowski A.
Nutrition is one of the most important factors
influencing health status. Special attention should be
given to an adequate supply of vitamins, including
fat-soluble vitamin E, which has antioxidant
and immunomodulatory properties. Vitamin E
supplementation during early life can increase alphatocopherol levels in calf tissues. Cows consuming
diet rich in the increased levels of vitamin E during
gestation and lactation produce colostrum and milk
richer in this substance. Calves suckling such cows
can have elevated vitamin E status. Vitamin E and
selenium supplementation plays a key role in prevention
of nutritional muscular dystrophy. Alpha-tocopherol
protects against oxidative reactions during storage of
muscle tissues. The aim of this paper was to present the
aspects connected with vitamin E in calves nutrition.
Keywords: veterinary nutrition, vitamin E, alphatocopherol, calves.
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ywienie jest jednym z najważniejszych
czynników wpływających na stan zdrowia. Szczególną uwagę trzeba zwracać na
prawidłową podaż witamin, między innymi witaminy E. Jest to jeden z najważniejszych antyoksydantów pokarmowych,
chroniących organizm przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników. W drugiej
części artykułu omówiono zagadnienia
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Witamina E w żywieniu cieląt.
Część II. Suplementacja witaminy E
Adam Mirowski
związane z suplementacją witaminy E w żywieniu cieląt.
Suplementacja witaminy E może spowodować znaczny wzrost jej zawartości
w narządach wewnętrznych. Potwierdzają
to badania, w których zastosowano dawkę
wynoszącą 30 j.m./kg masy ciała dziennie.
Po dwóch tygodniach suplementacji stężenia alfa-tokoferolu były znacznie wyższe u cieląt, którym podawano ten dodatek. Największą różnicę stężeń stwierdzono w narządach układu pokarmowego.
W próbkach jelita czczego, dwunastnicy
i wątroby pobranych od cieląt otrzymujących dodatek alfa-tokoferolu wykryto
20–40 razy wyższe stężenia tego związku. Mniejszą różnicę stężeń odnotowano
w surowicy krwi. U cieląt otrzymujących
dodatek alfa-tokoferolu wykryto prawie
osiem razy wyższe stężenie (1).
Uzupełnianie witaminy E, razem z selenem, jest ważnym elementem zapobiegania miopatii u cieląt. Przez długi czas
koncentrowano się właśnie na tym zagadnieniu. Jednocześnie wykonywano szereg
badań nad wpływem suplementacji witaminy E na funkcjonowanie układu immunologicznego (2, 3, 4, 5). Witamina E

należy do składników odżywczych wykazujących właściwości immunomodulujące. Potwierdzają to badania, w których cielęta otrzymywały drogą pozajelitową 2000 j.m. witaminy E tygodniowo,
począwszy od urodzenia do drugiego tygodnia życia. Po ukończeniu trzeciego tygodnia życia średnie stężenie IgM w surowicy krwi tych cieląt było prawie dwa
razy wyższe niż u cieląt, które nie otrzymywały tego dodatku. Ponadto suplementacja witaminy E spowodowała wzrost stężenia IgG (6).
Duży wpływ witaminy E na funkcjonowanie układu immunologicznego sprawił, że zainteresowano się jej znaczeniem
w chorobach zakaźnych. Niedawno opublikowano pracę, w której odnotowano
ponad 80-procentowe obniżenie stężenia alfa-tokoferolu w surowicy krwi cieląt doświadczalnie zakażonych wirusem
biegunki bydła. Zwrócono uwagę na potrzebę podjęcia badań mających na celu
odpowiedź na pytanie, czy suplementacja może złagodzić objawy choroby lub
skrócić czas jej trwania (7). Wcześniej
wykazano, że wzbogacanie dawki pokarmowej w witaminę E może spowodować
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