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cesach depolimeryzacji końców i przecina-
nia długich filamentów (Carlier i współaut. 
2015). Drugi mechanizm to oddziaływania fi-
lamentów aktynowych z główkami wielu izo-
form miozyny, umożliwiające ruch miozyny 
wzdłuż torów wyznaczanych przez filamenty 
aktynowe (więcej informacji o miozynach w 
artykułach SuSzek i współaut. oraz Nowak i 
Rędowicz w tym zeszycie KOSMOSU; Squire 
i współaut. 2017). Oba rodzaje aktywności 
są ściśle regulowane przez paletę białek wią-
żących aktynę (ang. actin-binding proteins, 
ABP), wśród których główną rolę odgrywają 
regulatorowe białka z rodziny tropomiozyn 
(Tpm).

STRUKTURA AKTYNY I MECHANIZM 
POLIMERYZACJI

Aktyna istnieje w postaci kilku izoform 
kodowanych przez oddzielne geny (patrz Rę-
dowicz w tym zeszycie KOSMOSU). Pierw-
szą atomową strukturę G-aktyny uzyskanej 
z mięśni szkieletowych królika otrzymano w 
kompleksie z DNazą I, wiązanie której za-
pobiegało polimeryzacji aktyny (kabSCh i 
współaut. 1990). Struktura ta jest uważa-
na za „złoty standard”, pomimo tego, że od 
czasu jej publikacji w 1990 r. poznano oko-
ło 50 struktur różnych izoform aktyny, za-
równo w kompleksach z białkami wiążącymi 

WPROWADZENIE

Aktyna jest białkiem znanym od po-
nad 75 lat. Została odkryta przez Bruno 
Strauba w mięśniach szkieletowych jako 
składnik filamentów cienkich w aparacie 
kurczliwym mięśni. Wykazano, że cykliczne 
oddziaływania pomiędzy globularnymi 
główkami miozyny i filamentami aktynowymi, 
połączone z hydrolizą ATP, stanowią podsta-
wę skurczu mięśni (SzeNt-GyorGyi 2004). 
Późniejsze badania ujawniły, że aktyna to 
białko uniwersalne, obecne we wszystkich 
komórkach eukariotycznych, w których, 
wraz z filamentami pośrednimi i mikrotubu-
lulami, współtworzy cytoszkielet (SChleiCher 
i JoCkuSCh 2008).

Aktyna pełni w komórce wiele funkcji. 
Skurcz mięśni, podział i migracja komórek, 
endocytoza, transport organelli wewnątrz-
komórkowych, transkrypcja i architektura 
chromatyny, to tylko kilka przykładów życio-
wej aktywności komórek, w których aktyna 
pełni główną rolę. U podstaw funkcjonalnej 
różnorodności aktyny leżą dwa podstawowe 
mechanizmy. Pierwszym z nich jest zdolność 
do polimeryzacji monomerycznej aktyny (G-
-aktyny). To skutkuje utworzeniem filamen-
tów (F-aktyna), które z kolei mogą być wy-
dłużane, na drodze dołączania nowych pod-
jednostek na końcach, lub skracane, w pro-
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i polimeryzacji, atomowa struktura filamen-
tów nie została do tej pory określona meto-
dami rentgenograficznymi. Pojawiają się jed-
nak coraz doskonalsze modele uzyskane me-
todami kriomikroskopii elektronowej, których 
rozdzielczość jest zbliżona do rozdzielczości 
atomowej. Modele te ujawniają kluczowe dla 
struktury filamentu oddziaływania pomiędzy 
podjednostkami oraz zmiany strukturalne w 
obrębie podjednostek, jakie towarzyszą po-
limeryzacji (Oda i współaut. 2009, FuJii i 
współaut. 2010, MurakaMi i współaut. 2010, 
Von deR ecken i współaut. 2015).

Filament aktynowy jest strukturą o śred-
nicy 9-10 nm, złożoną z podjednostek akty-
nowych tworzących dwa helikalnie zwinięte 
łańcuchy (Ryc. 1B). Podczas polimeryzacji 
struktura podjednostek ulega przekształce-
niom, które przede wszystkim dotyczą pę-
tli D zlokalizowanej na szczycie subdomeny 
2 oraz powodują skręcenie domen o około 
20o. W konsekwencji podjednostki wbudowa-
ne do filamentu są bardziej spłaszczone niż 
cząsteczka G-aktyny (Oda i współaut. 2009). 
Filament jest stabilizowany przez oddziały-
wania elektrostatyczne, hydrofobowe i van 

aktynę, jak i niezwiązanej z innymi białka-
mi. We wszystkich strukturach łańcuch po-
lipeptydowy aktyny jest podobnie zwinięty i 
tworzy dwie główne domeny, zwane domeną 
zewnętrzną i wewnętrzną, które są od siebie 
oddzielone szczeliną wiążącą dwuwartościo-
wy kation i nukleotyd. Każda z domen jest 
dodatkowo podzielona na dwie subdomeny 
(Ryc. 1A) (DoMiNGuez i HolMeS 2011).

Nukleotydy związane w szczelinie między-
domenowej monomeru to ATP lub ADP, na-
tomiast kationem silnie wiązanym na dnie 
szczeliny jest jon Mg2+, który po oczyszcze-
niu aktyny do badań in vitro jest najczęściej 
wymieniany na jon Ca2+ (ESteS i współaut. 
1992). Rodzaj związanego nukleotydu i katio-
nu wpływa na strukturę monomeru, w szcze-
gólności na pętlę wiążącą DNazę I (pętla D) 
(StrzeleCka-Gołaszewska i współaut. 1993), 
która odgrywa ważną rolę w stabilizacji kon-
taktów pomiędzy podjednostkami (protome-
rami) w filamencie (StrzeleCka-Gołaszewska 
i współaut. 1996, MoraCzewSka i współaut. 
1999, Von deR ecken i współaut. 2015).

Z powodu problemów wynikających z 
konkurencji pomiędzy procesami krystalizacji 

Ryc. 1. Aktyna i jej kompleks z tropomiozyną.

(A) Atomowa struktura podjednostki aktyny, (B) atomowy model F-aktyny, (C) atomowy model kompleksu F-aktyny 
z tropomiozyną – fragment obejmujący środkowy segment tromiozyny rozciągający się wzdłuż trzech podjednostek 
F-aktyny. Druga cząsteczka tropomiozyny znajduje się po drugiej stronie filamentu i nie została pokazana. Wizuali-
zacje struktur zostały wykonane w programie PyMol w oparciu o współrzędne atomowe zdeponowane w bazie PDB, 
kody dostępu: 2ZWH (podjednostka aktyny), 6BNO (F-aktyna) i 5JLF (F-aktyna-Tpm).
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końcu plus, spadek stężenia monomerów 
poniżej wartości charakterystycznej dla tego 
końca prowadzi do jego skracania, stąd też 
jego nazwa – koniec minus. W tym samym 
czasie koniec plus wciąż może się wydłużać, 
co w konsekwencji prowadzi do przepływu 
(przesuwania) podjednostek w kierunku od 
końca plus do końca minus. Zjawisko to zo-
stało opisane przez Wegnera na podstawie 
badań nad aktyną oczyszczoną z komórek i 
nosi nazwę „treadmilling” (WeGNer 1976).

Różnice pomiędzy szybkością polimery-
zacji na każdym z końców są dodatkowo 
zwiększane przez aktywność ATPazową fila-
mentowej aktyny. Hydroliza ATP związanego 
z monomerem jest bardzo wolna, ale konfor-
macyjne zmiany jakie towarzyszą włączaniu 
G-aktyny ze związanym ATP (ATP-G-aktyna) 
do filamentu przyspieszają hydrolizę reszty 
γ-fosforanowej ponad 40.000 razy (PollaRd i 
weeds 1984). W wysokich stężeniach ATP-
-G-aktyny szybkość przyłączania monome-
rów przewyższa szybkość hydrolizy ATP, co 
prowadzi do akumulacji rejonów ATP-akty-
ny na końcu minus. Ponieważ uwalnianie 
reszt fosforanowych jest o rząd wielkości 
wolniejsze niż hydroliza wiązania fosforano-
wego, podjednostki znajdujące się w środko-
wej części filamentu są związane z ADP-Pi. 
Przesuwaniu podjednostek w stronę końca 
minus towarzyszy uwalnianie Pi i powstawa-
nie podjednostek ADP-aktyny (PollaRd i bo-
riSy 2003). W podjednostce filamentu ADP 
nie jest wymieniane na ATP, co oznacza, 
że z włączaniem jednej podjednostki aktyny 
do filamentu jest związana hydroliza jednej 
cząsteczki ATP. Szybkość dysocjacji ADP-ak-
tyny na końcach filamentu jest szybsza od 
dysocjacji ATP-aktyny, a dojrzałe filamenty 
łatwiej ulegają depolimeryzacji. W związku z 
tym hydrolizę ATP można rozpatrywać jako 
molekularny zegar odmierzający wiek fila-
mentów aktynowych i wyznaczający czas ich 
rozpadu.

STRUKTURA I RÓŻNORODNOŚĆ 
TROPOMIOZYN

Tropomiozyny są dimerycznymi białkami 
złożonymi z dwóch α-helikalnych łańcuchów 
polipeptydowych tworzących superhelisę, 
która jest stabilizowana przez oddziaływania 
hydrofobowe w obrębie rdzenia powstające-
go na styku pomiędzy dwiema α-helisami. 
W sekwencji aminokwasowej tropomiozyn 
powtarza się wzór siedmiu reszt aminokwa-
sowych (a-b-c-d-e-f-g), wśród których pozy-
cje a i d są najczęściej zajęte przez duże 
hydrofobowe reszty, takie jak leucyna (Leu), 
izoleucyna (Ile) czy walina (Val). α-Helikalne 
zwinięcie każdego łańcucha sprawia, że hy-
drofobowe reszty są wyeksponowane po tej 

der Waalsa, zarówno wzdłuż pojedyncze-
go łańcucha, jak i pomiędzy łańcuchami w 
poprzek filamentu. Kontakty w obrębie tego 
samego łańcucha zachodzą pomiędzy sub-
domenami 2 i 4 podjednostki n i subdome-
ną 3 podjednostki n+2. Oddziaływania mię-
dzy łańcuchami są stabilizowane przez dwa 
główne miejsca. Pierwsze z nich to miejsce 
znajdujące się na styku pomiędzy subdome-
ną 3 podjednostki n i subdomeną 2 pod-
jednostki n-1. Drugie jest bardziej rozległe i 
obejmuje subdomenę 4 podjednostki n oraz 
subdomeny 1 i 3 podjednostki n+1 (Oda i 
współaut. 2009, FuJii i współaut. 2010, VoN 
deR ecken i współaut. 2015). Istniejące mo-
dele filamentu aktynowego są zgodne w kwe-
stii miejsc oddziaływania pomiędzy podjed-
nostkami, jednak należy zwrócić uwagę na 
fakt, że w roztworze filament aktynowy jest 
dynamiczną strukturą, która może przyjmo-
wać różne stany konformacyjne, natomiast 
utrwalanie materiału przygotowywanego do 
mikroskopii może tę dynamikę ograniczyć 
(ReiSler i EGelMaN 2007).

Wszystkie podjednostki w filamencie są 
podobnie zorientowane. Domena zewnętrzna, 
obejmująca subdomeny 1 i 2, jest zwróco-
na na zewnątrz i przez to jest odsunięta od 
osi filamentu, a domena wewnętrzna z sub-
domenami 3 i 4 znajduje się bliżej podłuż-
nej osi filamentu, zatem skierowana jest do 
środka. Subdomeny 2 i 4 są skierowane w 
stronę końca minus (zwanego też końcem 
ostrym) filamentu, a subdomeny 1 i 3 są 
zwrócone w stronę końca plus (zwanego też 
końcem kolczastym lub brodatym) filamentu 
(HolMeS i współaut. 1990). Taka orientacja 
podjednostek sprawia, że końce nie są rów-
nocenne nie tylko pod względem struktural-
nym, ale i funkcjonalnym.

Wewnętrzną cechą aktyny jest zdolność 
do spontanicznej polimeryzacji. W warun-
kach in vitro, w stężeniach soli zbliżonych 
do stężenia fizjologicznego, polimeryzacja 
oczyszczonej aktyny zachodzi dopiero wów-
czas, gdy stężenie monomeru jest wyższe 
niż tzw. stężenie krytyczne polimeryzacji (cc). 
Pierwszym etapem polimeryzacji jest akty-
wacja monomeru i tworzenie ziaren (zarodzi) 
polimeryzacji złożonych z oligomerów zawie-
rających 3-4 podjednostki, co daje zaczątek 
filamentów wydłużających się na obu koń-
cach. W procesie polimeryzacji nierównocen-
ność końców przejawia się tym, że wydłuża-
ją się one z różną szybkością i charaktery-
zują się różnym cc. Stałe szybkości asocjacji 
i dysocjacji na końcu plus są większe od 
ich wartości na końcu minus, co sprawia, 
że na końcu plus filament przyrasta ~5 razy 
szybciej. Wydłużanie filamentu trwa do mo-
mentu osiągnięcia stanu równowagi. Ponie-
waż cc na końcu minus jest wyższe niż na 
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Dodatkowym mechanizmem zwiększają-
cym strukturalną i funkcjonalną różnorod-
ność wśród tropomiozyn jest istnienie he-
terodimerów złożonych z różnych izoform 
(GiMoNa 2008). Wykazano, że powinowactwo 
do aktyny i właściwości regulatorowe hetero-
dimerów nie są prostym uśrednieniem wła-
ściwości homodimerów (KalyVa i współaut. 
2012). Badania prowadzone w moim labora-
torium wskazują na to, że tworzenie hetero-
dimerów tropomiozyny ma znaczenie dla roz-
woju chorób mięśni szkieletowych i mięśnia 
sercowego, związanych z punktowymi mu-
tacjami w genach tropomiozyny. Dane uzy-
skane przez nas w badaniach in vitro suge-
rują, że podstawienia aminokwasowe będące 
wynikiem punktowych mutacji mają dużo 
bardziej destrukcyjny wpływ na właściwości 
białka, gdy są obecne tylko w jednym łań-
cuchu dimeru (Śliwinska i współaut. 2018).

Liczba izoform tropomiozyny zależy od 
stopnia rozwoju ewolucyjnego organizmu. 
Jak wcześniej wspomniano, u ludzi jest 
około 40 izoform, natomiast w komórkach 
drożdży pączkujących Saccharomyces cere-
visiae zidentyfikowano tylko dwie izoformy, 
które są krótsze od izoform występujących 
u kręgowców. Dominująca u S. cerevisiae 
izoforma Tpm1p wiąże się wzdłuż pięciu 
podjednostek aktyny, natomiast izoforma 
Tpm2p ma długość zaledwie czterech aktyn 
(StRand i współaut. 2001). W komórkach 
drożdży rozszczepkowych Shizosaccharomy-
ces pombe funkcjonuje tylko jedna izofor-
ma tropomiozyny (Cdc8p) o długości odpo-
wiadającej czterem podjednostkom aktyny 
(BalaSubraMaNiaN i współaut. 1992). Tropo-
miozyny drożdżowe są nie tylko krótsze od 
tropomiozyn występujących u kręgowców, 
ale cechują się też nieco odmienną struktu-
rą. W ich sekwencji nie znaleziono klastrów 
alaninowych, za to zidentyfikowano delecję 
prowadzącą do braku czterech reszt amino-
kwasowych, która zaburza heptapeptydowe 
powtórzenie superhelisy i przez to zwiększa 
giętkość cząsteczki (Barua 2013).

STRUKTURA KOMPLEKSU AKTYNY Z 
TROPOMIOZYNĄ

Tropomiozyny są zdolne do tworzenia 
polimerów rozciągających się wzdłuż 
całego filamentu aktynowego, dzięki czemu 
powstają nieprzerwane łańcuchy oplatające 
filament po jego obu stronach (Ryc. 1C). 
Polimeryzacja zachodzi poprzez tworzenie 
zakładki pomiędzy końcami aminowymi i 
karboksylowymi cząsteczek tropomiozyny 
sąsiadujących wzdłuż filamentu. Na końcu 
karboksylowym superhelisa tropomiozyny 
jest rozpleciona i tworzy widełki, które obej-

samej stronie helisy, co umożliwia tworzenie 
hydrofobowego rdzenia silnie stabilizującego 
superhelisę. Unikatową cechą tropomiozyn 
występujących u kręgowców jest pojawianie 
się tzw. klastrów alaninowych, czyli kilku 
następujących po sobie reszt alaniny (Ala) 
i seryny (Ser), skupionych w pozycjach a i 
d superhelisy. Ze względu na małe rozmiary 
reszt Ala, średnica superhelisy w rejonie kla-
strów ulega zwężeniu, co prowadzi do prze-
sunięcia względem siebie łańcuchów i zagię-
cia dimeru Tpm. Taka lokalna destabilizacja 
superhelisy nadaje cząsteczkom tropomiozy-
ny giętkość odpowiednią dla jej właściwego 
dopasowania do polimeru aktyny, który ma 
również helikalną strukturę (HitcHcock-de-
GreGori i SiNGh 2010). Inny typ okresowości 
w sekwencji tropomiozyny to następujące po 
sobie powtórzenia aminokwasów o długości 
35-42 reszt. Aminowe (N-końcowe) segmenty 
tych powtórzeń zawierają homologiczne miej-
sca wiążące aktynę. Są to reszty zlokalizo-
wane w pozycjach b, c i f, które wiążą akty-
nę przede wszystkim na drodze oddziaływań 
elektrostatycznych i w mniejszym stopniu 
hydrofobowych (HitcHcock-deGReGoRi 2008, 
HitcHcock-deGReGoRi i SiNGh 2010, barua 
2013).

U ludzi istnieją cztery geny kodujące 
tropomiozyny (TPM1-TPM4). Początek trans-
krypcji genów TPM1, TPM3 i TPM4 wyzna-
czają dwa alternatywne promotory, które 
prowadzą do powstawania izoform długich, 
rozciągających się wzdłuż siedmiu podjed-
nostek aktyny, oraz krótkich, o długości od-
powiadającej sześciu podjednostkom. Innym 
źródłem różnorodności wśród izoform jest 
proces alternatywnego składania eksonów. 
W konsekwencji powstaje około czterdziestu 
form tropomiozyn różniących się sekwencją 
aminokwasową w odcinkach aminowych 
i karboksylowych oraz w obrębie dwóch 
środkowych segmentów (GuNNiNG i współaut. 
2008, Vindin i GuNNiNG 2013).

W tym miejscu warto nadmienić, że 
duża liczba izoform tropomiozyny i stoso-
wanie przez autorów publikacji niejedno-
litego nazewnictwa były często przyczyną 
nieporozumień, dlatego w 2015 r. została 
zaproponowana systematyczna nomenklatu-
ra tej grupy białek występujących u ssaków. 
Zgodnie z nowymi zasadami każdej izofor-
mie nadano numer kolejnego genu, po któ-
rym następuje numer właściwy dla izoformy. 
Na przykład, nowa nazwa α-tropomiozyny 
z szybkich włókien mięśni szkieletowych to 
Tpm1.1, natomiast γ-tropomiozyna, nazywa-
na również wolną α-tropomiozyną, gdyż jest 
syntetyzowana w wolnych włóknach mięśni 
szkieletowych, obecnie nosi nazwę Tpm3.12 
(GeeVeS i współaut. 2015).
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Chi 2006; FaN i współaut. 2008) oraz zakry-
wającymi końce filamentów („czapeczkujący-
mi”) (Fowler i współaut. 1993). W dalszej 
części artykułu zostanie omówionych kilka 
interesujących przykładów wskazujących na 
istotny udział izoform tropomiozyny w regu-
lacji ruchliwości zależnej od miozyn oraz od 
dynamicznej polimeryzacji i depolimeryzacji 
aktyny.

REGULACJA ODDZIAŁYWAŃ AKTYNY  
Z MIOZYNAMI

Klasyczną i najlepiej poznaną funkcją 
regulatorową tropomiozyny jest kontrola od-
działywań aktyny z główkami miozyny (glo-
bularnymi częściami miozyny zawierającymi 
domenę motoryczną, która oddziałuje z ak-
tyną, oraz helikalną szyjkę, do której przy-
łączają się łańcuchy lekkie miozyny) (więcej 
informacji o budowie i funkcjach miozyn w 
artykule SuSzek i współaut. w tym zeszy-
cie KOSMOSU). Regulacja skurczu w ko-
mórkach mięśni poprzecznie-prążkowanych 
odbywa się głównie na poziomie filamentu 
cienkiego, który funkcjonuje jako kompleks 
aktyny z tropomiozyną i troponiną (GoRdon 
i współaut. 2000). Współdziałanie pomiędzy 
tymi białkami regulatorowymi pozwala na 
ustalenie równowagi pomiędzy trzema stana-
mi aktywacji filamentu cienkiego (MCKillop 
i GeeVeS 1993). Gdy stężenie jonów Ca2+ 
w środowisku jest niskie, wówczas filament 
znajduje się w stanie „zablokowanym”. Jak 
wykazały badania strukturalne, w tym sta-
nie łańcuchy tropomiozyny wiążą się z ze-
wnętrzną domeną aktyny i blokują miejsca 
wiązania główek miozyny na aktynie. Wiąza-
nie jonów Ca2+ do troponiny powoduje przej-
ście filamentu do stanu „zamkniętego”, który 
charakteryzuje się azymutalnym przesunię-
ciem tropomiozyny w kierunku wewnętrznej 
domeny aktyny i częściowym odsłonięciem 
miejsc wiążących miozynę. Przejście do sta-
nu „otwartego” jest indukowane przez mio-
zynę, która, wiążąc się z aktyną, powoduje 
dalsze przesunięcie tropomiozyny, całkowite 
udostępnienie miejsc wiązania na aktynie i 
pełną aktywację filamentu (Vibert i współ-
aut. 1997).

Wiedza o udziale tropomiozyn w regulacji 
aktywności miozyn, zwłaszcza tzw. izoform 
niemięśniowych, jest jeszcze niekompletna. 
Z uwagi na fakt, że w komórkach niemię-
śniowych funkcjonują tropomiozyny i mio-
zyny zaliczane do wielu klas, badania nad 
mechanizmami regulacji układu akto-miozy-
nowego stanowią spore wyzwanie.

U ssaków zidentyfikowano trzy izoformy 
niemięśniowej miozyny II (NM-2A, NM-2B i 
NM-2C), które, podobnie jak klasyczne mio-
zyny mięśniowe, są zdolne do tworzenia fi-

mują jedenaście N-końcowych reszt kolejnej 
cząsteczki Tpm. Oddziaływania w obrębie za-
kładki warunkują ustawienie płaszczyzny są-
siadujących cząsteczek pod kątem 90o, dzię-
ki czemu następujące po sobie tropomiozyny 
przyjmują taką pozycję, aby odcinki wiążące 
aktynę znajdowały się w orientacji odpowied-
niej dla tworzenia wiązań z podjednostkami 
aktyny (HitcHcock-deGReGoRi i SiNGh 2010). 
Pod nieobecność innych białek wiążących 
aktynę (tzw. stan Apo), powtarzające się 
okresowo odcinki wiążące aktynę oddziałują 
elektrostatycznie ze specyficznymi resztami 
aminokwasowymi aktyny, wyeksponowanymi 
głównie na powierzchni subdomeny 3 (Barua 
2013, Von deR ecken i współaut. 2015). 
Stosunkowo słabe oddziaływania z aktyną 
oraz konformacyjna elastyczność w rejonie 
zakładki międzytropomiozynowej sprawia-
ją, że przy niedużym nakładzie energii Tpm 
może przechodzić pomiędzy różnymi stana-
mi wiązania aktyny, co przejawia się zmia-
ną azymutalnego położenia łańcuchów Tpm 
na filamencie. Proces ten odgrywa ogromną 
rolę w regulacji oddziaływań filamentu ak-
tynowego z miozyną i innymi białkami wią-
żącymi aktynę (patrz poniżej). Białka wią-
żące aktynę, a w szczególności troponina i 
główki miozyny, ułatwiają przejście pomiędzy 
różnymi stanami wiązania tropomiozyny (Vi-
bert i współaut. 1997).

REGULATOROWE FUNKCJE 
TROPOMIOZYNY

Zdecydowana większość filamentów ak-
tynowych istniejących w komórkach funk-
cjonuje w kompleksie z białkami z rodziny 
tropomiozyn, które stabilizują filament. Po-
limeryzacja cząsteczek tropomiozyny po obu 
stronach filamentu aktynowego ustawia tro-
pomiozynę w pozycji idealnej do sprawowa-
nia nadzoru nad oddziaływaniami aktyny z 
innymi białkami wiążącymi, które warun-
kują swoiste funkcje aktyny. Z tego wzglę-
du tropomiozyny można nazwać „dozorcami” 
aktyny. Bogata literatura związana z tym 
zagadnieniem dostarcza informacji o regu-
lacji oddziaływań z miozynami (FaNNiNG i 
współaut. 1994; TaNG i OStap 2001; Bry-
Ce i współaut. 2003; ClaytoN i współaut. 
2010, 2015; CoultoN i współaut. 2010, 
Stark i współaut. 2010, Barua i współaut. 
2012), białkami inicjującymi (nukleującymi) 
polimeryzację (BlaNChoiN i współaut. 2001, 
Wawro i współaut. 2007, Skau i współaut. 
2009), białkami sieciującymi filamenty (Cre-
ed i współaut. 2008, Skau i współaut. 2009, 
ClaytoN i współaut. 2010), przecinającymi 
filamenty (BerNSteiN i BaMburG 1982; Fat-
touM i współaut. 1983; IShikawa i współaut. 
1989a, b; ONo i ONo 2002; NakaNo i Mabu-
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są zaangażowane m.in. w procesy związane 
z wewnątrzkomórkowym transportem pęche-
rzyków i organelli oraz w transdukcji me-
chanicznego sygnału (OStap 2008, MCINtoSh 
i OStap 2016). Analizy in vitro wykazały, że 
tropomiozyny powodują ponad 75 procento-
we hamowanie aktywności ATPazowej miozy-
ny I występującej w rąbku szczoteczkowym 
nabłonka jelita i całkowite zahamowanie ru-
chu miozyny I wzdłuż filamentów (FaNNiNG 
i współaut. 1994). Uważa się, że miozyna 
I nie może wiązać się z filamentami owi-
niętymi tropomiozyną ze względu na jej ni-
skie powinowactwo do aktyny i stosunkowo 
krótki czas, przez jaki pozostaje związana z 
filamentem (tzw. low duty ratio). A zatem, 
nie jest ona w stanie konkurować z tropo-
miozyną o miejsca wiązania na aktynie. Ten 
negatywny tryb regulacji ogranicza obecność 
miozyny I do rejonów zawierających krótkie 
i rozgałęzione filamenty pozbawione Tpm, 
które mieszczą się w pobliżu błon komórko-
wych (OStap 2008).

Kolejnymi, nietypowymi miozynami są 
miozyny tworzące rodzinę V (patrz SuSzek i 
współaut. w tym zeszycie KOSMOSU). Są to 
dimeryczne (a więc zawierające dwie główki) 
miozyny, które są typowymi transporterami. 
To, co wyróżnia główki tej klasy miozyn, to 
długie szyjki, do których przyłącza się po 6 
łańcuchów lekkich, stanowiące tzw. ramio-
na dźwigni, zaangażowane w generację ru-
chu. Po szyjce następuje ogonek, w którym 
znajdują się sekwencje umożliwiające dime-
ryzację (poprzez tworzenie superhelisy) oraz 
domena wiążąca ładunek (cargo), którym 
mogą być organella, pęcherzyki i kompleksy 
białkowe. Dzięki tak długiej szyjce, miozyny 
V są procesywnymi motorami, które, wyko-
nując długie kroki robocze wzdłuż filamen-
tów aktynowych, przemieszczają ładunek w 
kierunku końca plus filamentów, a więc w 
kierunku błony komórkowej (PollaRd i LoRd 
2014). Badania na białkach drożdży wyka-
zały, że tropomiozyna może przełączać jed-
ną z dwóch tam występujących miozyn V, z 
motoru nieprocesywnego w procesywny. My-
o2p, miozyna V z S. cerevisiae, oddziałuje w 
sposób nieprocesywny z nieregulowaną akty-
ną, ale obecność na filamentach drożdżowej 
izoformy tropomiozyny Tpm1p zmienia ją w 
bardzo wydajny motor procesywny. W obec-
ności tropomiozyny zmniejsza się szybkość 
uwalniania ADP pozostającego po hydrolizie 
ATP. Ponieważ główki miozyny wiążące ADP 
silniej wiążą się z aktyną niż główki wiążą-
ce ATP, dłuższy czas w stanie ADP zwięk-
sza prawdopodobieństwo, że jedna z główek 
pozostaje związana z aktyną w czasie, gdy 
druga oddysocjowuje od filamentu, co umoż-
liwia procesywny ruch (HodGes i współaut. 
2012).

lamentów. Każdej z tych izoform przypisuje 
się odmienne, acz redundantne funkcje w 
komórce (ShutoVa i współaut. 2014). Pod-
stawowym mechanizmem regulacji aktywno-
ści niemięśniowych miozyn II jest fosforyla-
cja regulatorowego lekkiego łańcucha przez 
kinazę lekkich łańcuchów miozyny i kinazę 
zależną od białka Rho (HeiSSler i MaNSteiN 
2013). Oprócz tego, ogromną rolę w regu-
lacji oddziaływań niemięśniowych miozyn z 
aktyną pełnią izoformy tropomiozyny. Przy-
kładem filamentów aktynowych, współpra-
cujących z filamentami miozyny, są włókna 
naprężeniowe, czyli kurczliwe wiązki fila-
mentów (przypominające do pewnego stop-
nia strukturę sarkomerów w mięśniach po-
przecznie-prążkowanych), które znajdują się 
w różnych przedziałach komórkowych, bio-
rąc udział w morfogenezie, adhezji i migra-
cji komórek oraz transdukcji mechanicznego 
sygnału (TojkandeR i współaut. 2012). Izo-
formy tropomiozyny związane z włóknami 
naprężeniowymi w zróżnicowany sposób re-
gulują aktywność ATPazową niemięśniowych 
miozyn II. Podczas gdy długie niemięśniowe 
tropomiozyny (Tpm1.6, Tpm1.7 i Tpm1.8) 
nie mają wpływu na aktywność NM-2A, to 
krótkie izoformy (Tpm3.1, Tpm3.2 i Tpm4.2) 
znacząco ją aktywują. Te same tropomiozy-
ny aktywują NM-2C, ale pozostają bez wpły-
wu na aktywność ATPazową NM-2B (Barua 
i współaut. 2014, GateVa i współaut. 2017). 
Nadprodukcja tropomiozyny Tpm3.1 pro-
muje tworzenie stabilnych włókien napręże-
niowych i rekrutację niemięśniowej NM-2A 
(BryCe i współaut. 2003). Podobne działanie 
ma Tpm4.2, która dodatkowo synchronizuje 
działanie główek miozyny związanych z tym 
samym filamentem, nadając im zdolność do 
procesywnego przemieszczania się wzdłuż 
filamentów bez utraty kontaktu z podjed-
nostkami aktyny (Hundt i współaut. 2016). 
Najnowsze badania nad regulacją aktywno-
ści NM-2B przez tropomiozyny wykazały, że 
Tpm1.8 i Tpm3.1 zwiększają częstość oddzia-
ływań NM-2B z aktyną i przez to wzmagają 
jej aktywność kurczliwą. Z kolei specyficzna 
dla komórek nerwowych Tpm1.12 przełącza 
aktywność NM-2B w stronę cząsteczki zdol-
nej do długotrwałego utrzymywania napięcia 
(pathaN-Chhatbar i współaut. 2018).

Dotychczasowe badania wskazują na to, 
że tropomiozyny hamują aktywność miozyn 
należących do rodziny I. Są to monomerycz-
ne, a więc zawierające jedynie jedną główkę 
miozyny, które nie są zdolne do tworzenia 
filamentów. Poza klasyczną główką z dome-
ną motoryczną i szyjką (w przypadku tej 
grupy miozyn łańcuchami lekkimi są czą-
steczki kalmoduliny), zawierają one ogonek, 
który bezpośrednio oddziałuje z lipidami 
błon komórkowych. Dzięki temu miozyny te 
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ne. Dodatkowo, kofilina wiąże monomerycz-
ną ADP-aktynę i w ten sposób zmniejsza 
pulę G-aktyny wykorzystywanej do wzro-
stu filamentów w innych rejonach komór-
ki. Konkurencja o G-aktynę pomiędzy kofi-
liną i innymi białkami wiążącymi monomer 
(m.in. profiliną) uwalnia część aktyny, która 
jest ponownie wbudowywana do filamentów 
(PollaRd i BoriSy 2003, OStrowSka i Mora-
CzewSka 2017). Wczesne badania wskazywa-
ły na to, że tropomiozyna, Arp2/3 i kofilina 
konkurują ze sobą o wiązanie do filamen-
tów (BerNSteiN i BaMburG 1982, BlaNChoiN 
i współaut. 2001, ONo i ONo 2002), jednak 
szczegółowe analizy odsłoniły dość skompli-
kowany obraz regulacji dynamiki filamentów 
z udziałem tych białek.

Tropomiozyna wiąże się wzdłuż całego fi-
lamentu, jednak jako miejsce początkowego 
wiązania preferuje koniec minus, od którego 
rozpoczyna oplatanie filamentu. Zatem zwią-
zanie Arp2/3 z końcem ostrym uniemożliwia 
przyłączenie tropomiozyny do nowo powsta-
jących rozgałęzień (HSiao i współaut. 2015). 
Tropomiozyna nie wiąże się z dendrytycz-
nie rozgałęzionymi sieciami filamentów, na-
wet gdy jest obecna w wysokich stężeniach. 
Sugeruje to, że działanie Arp2/3 nie ogra-
nicza się tylko do końców zaostrzonych, ale 
rozprzestrzenia się wzdłuż filamentów. Wza-
jemne wykluczanie się Arp2/3 i tropomiozy-
ny nie polega więc na współzawodnictwie o 
miejsca wiązania na aktynie, a raczej na in-
dukowaniu takiej zmiany w strukturze akty-
ny, która jest niekompatybilna z wiązaniem 
konkurencyjnego białka (BuGyi i współaut. 
2010, HSiao i współaut. 2015). W przestrze-
ni komórkowej prowadzi to do przestrzenne-
go rozdzielenia Arp2/3 i tropomiozyn, a w 
konsekwencji do powstawania filamentów o 
odmiennej architekturze (BlaNChoiN i współ-
aut. 2001, DeSMaraiS i współaut. 2002, 
BRayfoRd i współaut. 2016). Mechanizm re-
gulacji dynamiki polimeryzacji filamentów 
przez Arp2/3 jest dodatkowo komplikowany 
przez istnienie w komórkach licznych izo-
form tropomiozyny. Chociaż większość bada-
nych izoform hamuje aktywność Arp2/3, to 
znane są też takie, które promują tworzenie 
rozgałęzień (KiS-BiCSkei i współaut. 2013). 
Okazało się również, że Arp2/3 i tropomio-
zyny nie zawsze segregują do różnych prze-
działów komórkowych. W lamellipodium ko-
mórek nerwowych i fibroblastów pewne izo-
formy tropomiozyny współistnieją z Arp2/3, 
z tym, że białka te nie wiążą się z tymi sa-
mymi filamentami. Uważa się, że obecność 
dwóch różnych typów filamentów jest istot-
na dla utrzymania odpowiedniej szybkości 
poruszania się migrujących komórek (Bry-
Ce i współaut. 2003, BRayfoRd i współaut. 
2016).

Interesujący mechanizm regulacji róż-
nych izoform miozyny wykryto w komórkach 
S. pombe. Polega on na odwracalnej acety-
lacji końca aminowego Cdc8p, jedynej izo-
formy Tpm występującej w tych komórkach. 
Cdc8p jest związana z długimi, nierozga-
łęzionymi filamentami tworzącymi obrączki 
kurczliwe zaangażowane w proces cytokinezy 
oraz z kablami aktynowymi (ang. actin ca-
bles), które biorą udział w transporcie we-
wnątrzkomórkowym. Cdc8p nie występuje w 
podbłonowych rejonach zawierających sieci 
krótkich, rozgałęzionych filamentów (KoVar 
i współaut. 2011). W przeciwieństwie do 
Cdc8p związanej z obrączką kurczliwą, któ-
ra jest w większości acetylowana, cząstecz-
ki Cdc8p oplatające kable aktynowe nie są 
acetylowane. Badania wykazały, że acetylo-
wana Cdc8p stabilizuje filamenty i zwiększa 
wiązanie drożdżowej miozyny II generują-
cej skurcz pierścienia podziałowego, nie ma 
natomiast wpływu na aktywność miozyny 
V, zaangażowanej w transport wzdłuż ka-
bli aktynowych (CoultoN i współaut. 2010). 
Wiązanie miozyny I z aktyną jest hamowa-
ne przez Cdc8p, a to sprawia, że w komór-
kach obecność miozyny I jest ograniczona 
do rozgałęzionych filamentów aktynowych, 
nie zawierających Cdc8p (ClaytoN i współ-
aut. 2010). Zatem, Cdc8p oraz jej acetylacja 
nie tylko regulują aktywności trzech różnych 
klas miozyn, ale również umożliwiają sorto-
wanie miozyn do odpowiednich przedziałów 
komórkowych.

TROPOMIOZYNY JAKO REGULATORY 
DYNAMICZNEJ POLIMERYZACJI  
I DEPOLIMERYZACJI AKTYNY

Obecność tropomiozyny na filamencie ak-
tynowym jest kluczowym czynnikiem regulu-
jącym dostęp do aktyny dla białek wiążą-
cych, które kształtują architekturę filamen-
tów aktynowych oraz kontrolują dynamikę 
polimeryzacji i depolimeryzacji aktyny. W 
lamellipodium dynamikę filamentów zapew-
nia zestaw białek, wśród których kluczowe 
funkcje pełnią Arp2/3 i kofilina. Kompleks 
Arp2/3 przyłącza się do boku istniejącego 
filamentu, co prowadzi do powstania rozga-
łęzienia wydłużającego się od końca minus 
w kierunku końca plus. Dzięki rozgałęzie-
niom powstaje gęsta sieć podbłonowych fila-
mentów w rejonie krawędzi wiodącej lamel-
lipodium (PizaRRo-ceRda i współaut. 2017). 
Kofilina wiąże się pomiędzy podjednostkami 
ADP-aktyny sąsiadującymi wzdłuż tego sa-
mego łańcucha i powoduje ich skręcenie, 
co prowadzi do rozerwania długich filamen-
tów i generowania wolnych końców, które, 
w zależności od dostępności monomerycznej 
aktyny, będą albo wydłużane albo skraca-
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PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękuję mgr Zofii Ostrowskiej 
za pomoc w przygotowaniu ryciny. 

S t r es zc zen i e

Aktyna jest uniwersalnym białkiem o strukturze do-
brze zachowanej w toku ewolucji. W komórkach aktyna 
istnieje w równowadze pomiędzy formą monomeryczną i 
filamentową. Pomimo zachowanej w toku ewolucji struk-
tury, aktyna pełni zdumiewająco wiele różnorodnych 
funkcji. Jest to możliwe dzięki zdolności aktyny do od-
działywania z wieloma białkami, wśród których znajdują 
się motory miozynowe oraz białka regulujące dynamicz-
ną polimeryzację i depolimeryzację aktyny. Nadrzędny-
mi regulatorami filamentów aktynowych są tropomiozy-
ny, rodzina superhelikalnych białek, które polimeryzują 
wzdłuż filamentowej aktyny, dzięki czemu stabilizują 
filamenty zapobiegając ich depolimeryzacji oraz kontro-
lują dostęp i aktywność białek wiążących aktynę. Tro-
pomiozyny działają jako „stróże” filamentu, którzy kon-
trolują oddziaływania aktyny, co prowadzi do segregacji 
białek wiążących aktynę do swoistych przedziałów ko-
mórkowych gdzie białka te realizują określone funkcje 
komórkowe. W artykule zostały omówione zależne od 
tropomiozyny mechanizmy regulacji oddziaływań aktyny 
z niektórymi miozynami oraz z Arp2/3 i kofiliną – biał-
kami, które inicjują rozgałęzianie, polimeryzację i depoli-
meryzację filamentów aktynowych.
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Działanie kofiliny ma dwojaki charakter. 
Obecna w dużych stężeniach kofilina wysy-
ca filamenty i usuwa z nich tropomiozynę 
(ONo i ONo 2002, RobaSzkiewiCz i współ-
aut. 2016). W niższych stężeniach kofiliny 
dominuje aktywność fragmentująca, która 
zwiększa liczbę wolnych końców filamen-
tów i przez to wzmaga wiązanie tropomio-
zyny (HSiao i współaut. 2015). Większość 
izoform Tpm chroni filamenty przed działa-
niem kofiliny, choć mechanizm ich działania 
jest różnicowany (RobaSzkiewiCz i współaut. 
2016, GateVa i współaut. 2017, OStrowSka 
i współaut. 2017). Niektóre izoformy obecne 
w komórkach nerwowych wzmagają wiązanie 
i aktywność kofiliny. Wykazano, że w ko-
mórkach neuronów, w których indukowano 
nadprodukcję Tpm1.12, kofilina preferencyj-
nie wiąże się z filamentami oplecionymi tą 
właśnie izoformą (BryCe i współaut. 2003). 
Badania in vitro nad aktywnością kofiliny 
ujawniły również, że charakterystyczna dla 
komórek nerwowych izoforma Tpm3.4 wy-
raźnie zwiększa fragmentującą aktywność 
kofiliny (OStrowSka i współaut. 2017).

Molekularny mechanizm wykorzystywany 
przez tropomiozyny w regulacji aktywności 
kofiliny przez tropomiozyny nie jest jeszcze 
w pełni poznany. Otrzymane do tej pory wy-
niki wskazują na to, że tropomiozyny mogą 
konkurować z kofiliną o miejsce wiązania 
na aktynie lub utrwalać konformację akty-
ny, która nie sprzyja wiązaniu kofiliny. Taki 
model nie wyjaśnia jednak synergistycznego 
działania niektórych izoform tropomiozyny i 
kofiliny.

PODSUMOWANIE

Aktyna jest uniwersalnym i bardzo kon-
serwatywnym białkiem, które w toku ewo-
lucji nie podlegało większym zmianom. Za-
dziwiająca jest zatem ogromna różnorodność 
funkcji komórkowych, które zależą od akty-
ny. Wytłumaczeniem tej pozornej sprzeczno-
ści jest konformacyjna plastyczność aktyny 
oraz tworzenie kompleksów z regulatorowy-
mi białkami należącymi do licznej rodziny 
tropomiozyn. Wiążąc się wzdłuż filamentów 
aktynowych, tropomiozyny stabilizują ak-
tynę w formie spolimeryzowanej i stoją na 
straży oddziaływań pomiędzy aktyną i biał-
kami wiążącymi. Dzięki przełomowym od-
kryciom ostatnich lat poznaliśmy strukturę 
aktyny monomerycznej i filamentowej oraz 
jej kompleksu z tropomiozyną, co umożliwi-
ło zrozumienie niektórych mechanizmów re-
gulacji procesów zależnych od aktyny. Pełny 
opis powiązań pomiędzy strukturą i funkcją 
kompleksu aktyny z tropomiozynami wyma-
ga jednak dalszych badań strukturalnych, 
biochemicznych i komórkowych.
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THIN FILAMENTS AND MICROFILAMENTS – FUNCTIONAL COMPLEXES OF ACTIN AND TROPOMYOSIN

Summary

Actin is a universal protein highly conserved in evolution. In cells, actin exists in equilibrium between a mono-
meric and filamentous form. In spite of a conservative structure, actin plays amazingly versatile functions. This is 
possible due to its interactions with numerous actin-binding proteins, among them with myosin motors and proteins 
regulating dynamic polymerization and depolymeriation of actin. Tropomyosins, superhelical proteins, which polymer-
ize along the filament and stabilize actin by preventing its depolymerization, are superior actin filament regulators. 
Tropomyosins control the access and activity of various actin-binding proteins. Tropomyosins act thus as actin 
“gate-keepers” which control actin interactions leading to the segregation of actin-binding proteins into specific cell 
compartments where they perform specific cellular functions. This article discusses tropomyosin-dependent mecha-
nisms of regulation of actin interactions with some myosins as well as Arp2/3 and cofilin – the proteins, which 
initiate branching, polymerization and depolymerization of actin filaments.

Key words: actin, dynamics, filament, regulation, tropomyosin

KOSMOS Vol. 67, 1, 31–41, 2018


