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BEMUTATKOZÁS

Az izomszövet fejlődése során az aktin és miozin molekulák-
ból felépülő vékony és vastag filamentumok magasan szer-
vezett kontraktilis egységekké, szarkomerekké állnak össze. 
A szarkomerek szabályos struktúrák, amelyeket a vékony 
filamentumokat keresztkötő Z-lemezek határolnak. A szar-
komer közepét a vékony filamentum mentes H-zóna alkot-
ja, ahol a vastag filamentumokat az M-vonal fehérjéi fogják 
össze. Bár a vékony és vastag filamentumokról közel atomi 
szintű modellekkel rendelkezünk, a H-zónát és a Z-lemezt al-
kotó nagyszámú fehérje szerveződése kevéssé ismert. Ezen 
kívül a vékony filamentumok összeszerelődésének és elon-
gációjának a molekuláris mechanizmusai is csak részben is-
mertek. Mivel a H-zóna és a Z-lemez fehérjéi szabályozzák 
a vékony és vastag filamentumok összeszerelődését, mű-
ködését és dinamikáját, ezért molekuláris szerveződésük 
feltárása nélkülözhetetlen a szarkomer összeszerelődés 
mechanizmusának megismeréséhez is. Az úgynevezett 
nanoszkópiás módszerek robbanásszerű fejlődésének kö-
vetkeztében fluoreszcens mikroszkópiával is lehetővé vált 
a feloldási határnál jóval kisebb struktúrák elemzése. Előze-
tes eredményeink alapján a rendkívül szabályos szerkezetű 
szarkomerekben, struktúra átlagolással kombinálva, elér-
hető a molekuláris szintű felbontás, ami a szerkezet analízis 
új lehetőségeit nyitotta meg. Fő célkitűzésünk a szarkomer 
növekedés és a vékony filamentum összeszerelődés mole-
kuláris szintű mechanizmusának mélyebb megismerése.
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