
Rola niekonwencjonalnej miozyny VI w mięśniu sercowym i jej udział w rozwoju kardiomiopatii.

Kardiomiopatie to choroby mięśnia sercowego powodowane różnorodnymi przyczynami, w których serce jest powiększone i
dochodzi do upośledzenia jego funkcji pompy. Częstość występowania kardiomiopatii w krajach rozwiniętych wynosi 0,02%.
Kardiomiopatie są klasyfikowane według ich dominujących cech patofizjologicznych; najczęstszymi z nich są kardiomiopatia
rozstrzeniowa i kardiomiopatia przerostowa. Kardiomiopatia rozstrzeniowa charakteryzuje powiększeniem (rozdęciem) komory,
osłabioną kurczliwością lewej komory (głównej komory serca) lub obu komór. Z kolei kardiomiopatia przerostowa charakteryzuje
się nieprawidłowym wzrostem i rozmieszczeniem włókien mięśniowych, co prowadzi do zgrubienia (przerostu) ścian serca.
Kardiomiopatia przerostowa jest najczęstszą przyczyną nagłych zgonów u młodych ludzi, ale charakter tej groźnej choroby nie
został jeszcze w pełni poznany na poziomie molekularnym. W większości przypadków jest ona spowodowana mutacją w jednym
z genów kodujących białka wchodzące w skład sarkomeru, tzn. podstawowej podjednostki kardiomiocytu zawierającej aparat
skurczu. Mimo wieloletnich badań wciąż nie do końca są poznane mechanizmy kardiomiopatii, co i rusz odkrywane są geny,
które mogą być zaangażowane w rozwój tego groźnego dla życia schorzenia. Jednym z takich genów jest gen kodujący tzw.
niekonwencjonalną miozynę VI, która różni się od miozyn w aparacie skurczu m.in. tym, że nie tworzy filamentów. Białko to
wypełnia swoje funkcje, głównie transportowe poprzez tkankowo specyficzne oddziaływanie z różnymi białkami,
zaangażowanymi w wiele procesów kluczowych dla funkcjonowania tkanek, w tym najprawdopodobniej i mięśni poprzecznie
prążkowanych. W 2004 r. wykryto mutację punktową w genie tego białka u pacjentów z przerostem mięśnia sercowego. Mimo iż
związek miozyny VI z kardiomiopatią przerostową opisano dekadę temu, do dziś nie zajęto się tym wyjaśnieniem tego problemu.
Badania uzyskane w grupie prof. Marii Jolanty Rędowicz z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w
Warszawie wskazują, że miozyna VI może odgrywać istotną rolę w rozwoju kardiomiopatii przerostowej.

W związku z tym, celem proponowanego projektu jest poznanie roli niekonwencjonalnej miozyny VI w mięśniu sercowym i
ocena jej ewentualnego zaangażowania w rozwój kardiomiopatii.

Aby osiągnąć ten cel, mam zamiar wykonać następujące zadania badawcze:

1. Analiza poziomu miozyny VI w mięśniu sercowym i izolowanych kardiomiocytach neonatalnych.

Wiadomo, że poziom niektórych białek obecnych w sercu w trakcie rozwoju embrionalnego w okolicach narodzin może być
obniżony, podczas gdy w kardiomiopatii ich poziom ponownie podnosi się. W celu sprawdzenia, czy poziom miozyny VI zmienia
się także w trakcie rozwoju kardiomiocytów, zamierzam ocenić poziom miozyny VI podczas kolejnych etapów rozwoju serca.

2. Identyfikacja potencjalnych partnerów miozyny VI w mięśniu sercowym i izolowanych kardiomiocytach neonatalnych.

Dzięki realizacji tego zadania badawczego, zidentyfikowane zostaną białka partnerskie dla miozyny VI na różnych etapach
rozwoju serca, a poprzez to udział tej miozyny w różnych ścieżkach sygnalizacyjnych zaangażowanych w rozwój mięśnia
sercowego na poszczególnych etapach rozwoju.

3. Analiza morfologii mięśnia sercowego myszy z knock’outem genu miozyny VI.

Większość informacji na temat funkcjonowania miozyny VI in vivo pochodzi z badań nad myszami Snell’s Waltzer (SV), które
nie syntetyzują miozyny VI. U myszy tych obserwuje się defekty w aparacie słuchu, w obrębie mózgu, nerek i rąbka
szczoteczkowego dwunastnicy. Nie przeprowadzono żadnych badań nad rolą miozyny VI w mięśniu sercowym pomimo faktu, że
myszy te wykazywały podwyższone ciśnienie krwi, co wskazywało, że oprócz wad nerek mogą występować pewne zmiany w
funkcji serca. Dokonam zatem oceny wskaźnika masy serca do masy ciała u myszy Snell’s Waltzer (co jest objawem przerostu
mięśnia sercowego) w odniesieniu do zwierząt kontrolnych. Przewiduję również szczegółową analizę funkcji serca myszy (na
przykład ciśnienie krwi, EKG i echokardiografia).

4. Analiza efektu wyciszenia miozyny VI w kardiomiocytach neonatalnych.
Sprawdzę, czy i jak obniżenie poziomu syntezy miozyny VI (dokonane wskutek manipulacji genetycznych na poziomie komórek)
wpływa na kardiomiocyty neonatalne. Spodziewam się, że deficyt miozyny VI spowoduje, że komórki te ujawnią wady w
budowie i funkcjonowaniu komórek, jak również wpłyną na przebieg dojrzewania kardiomiocytów.

5. Analiza wpływu nadekspresji mutanta miozyny VI na kardiomiocyty neonatalne.
Ponieważ mutacja w obrębie miozyny VI związana jest z kardiomiopatią przerostową, zamierzam zbadać wpływ nadekspresji
(zwiększenia poziomu dokonanego wskutek manipulacji genetycznych na poziomie komórek) zmutowanej miozyny VI na
kardiomiocyty neonatalne. Wstępne badania wykazały, że w komórkach mięśni mutant ten powodował zaburzenua w organizacji
struktur komórkowych, zaś w kardiomiocytach neonatalnych powstawały olbrzymie pęcherzyki. Zamierzam przeprowadzić także
analizę morfologii kardiomiocytów ze zwiększonym poziomem mutanta miozyny VI.

Realizacja niniejszego projektu i uzyskane wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia roli miozyny VI w mięśniu sercowym,
w fizjologii i patologii oraz rzucą nowe światło na molekularne mechanizmy prowadzące do rozwoju kardiomiopatii.


