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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

BSA: bovin szérum albumin 

C133, C143, C156: a C terminális 133., 143. és 156. helyzető cisztein aminosavai 

CD138: Cluster of Differentiation 138 (=syndecan-1) 

CD63: Cluster of Differentiation 63 (=LIMP-1) 

C-MAD: C terminális vég, membránkapcsolatot biztosító domén 

CSD: caveolin scaffolding domén 

DMEM: Dubecco’s Modified Eagle Medium 

EDTA: etilén-diamin tetra-acetát  

eNOS: endoteliális nitrogén-monoxid szintetáz 

gp60: 60kDa molekulatömegő glikoprotein 

GPI: glikozil-foszfatidilinozitol 

GTP: guanozin trifoszfát 

HDL: magas denzitású lipoprotein 

HepG2: humán hepatocelluláris májkarcinóma sejtvonal 

HRP: tormaperoxidáz 

LDL: alacsony denzitású lipoprotein 

LIMP-1: lizoszóma integráns membrán fehérje 1 

MAP-kináz: mitogén-activated protein kináz 

N-MAD: N terminális vég, membránkapcsolatot biztosító domén 

OD: oligomerizációs domén;  

PBS: 0,1M foszfátpuffer 

PKCα: protein kináz C α 

PP1: szerin/treonin protein foszfatáz 1 

PP2A: szerin/treonin protein foszfatáz 2 

SREBP: sterol responsive element binding protein  

SV40: Simian vírus 40 

TD: terminális domén 

TMD: transzmembrán domén 

VIP21: vezikula integráns fehérje 21 (= caveolin-1) 

Y14: 14. helyzető tirozin aminosa 
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2. BEVEZETÉS 

 

2.1. A CAVEOLÁK MORFOLÓGIÁJA 

 

 A caveolák detergensekben oldhatatlan membrán mikrodomének, amelyek 

elektronmikoszkópos képeken 50-100 nm átmérıjő, palack, vagy omega alakú 

betüremkedések formájában jelennek meg a plazmamembránon. A caveolákat elsıként 

1953-ban Palade írta le endotélsejteken, elnevezésük pedig („little caves”) Yamadától 

(1955) származik, aki epehólyag hámsejteken figyelte meg ıket. A caveolák 

hagyományos elektronmikroszkópos felvételeken különbözı mélységő (nyitott, sekély 

öblöcskék, zártabb, szők nyakú invaginációk) membránbefőzıdések formájában 

figyelhetık meg. Egyesével vagy csoportosan, szılıfürt-, gyöngysorszerő 

elrendezésben “lógnak bele” az intracelluláris térbe. Igen nagy számban fordulnak elı 

differenciált sejtek plazmamembránján, így például endotélsejtekben (Peters et al 1985), 

fibroblasztokban (Röhlich és Allison 1976) és zsírsejtekben (Fan, 1983, Scherer és 

mtsai 1994, 1996, 1997). Számos más sejtben is jelen vannak, mint például simaizom 

sejtekben (Forbes és mtsai 1979), szívizom sejtekben, harántcsíkolt izomrostokban, sıt, 

astrocytákban, oligodendroglia sejtekben, microglia sejtekben (Nishiyama és mtsai 

1999), dendritikus sejtekben és makrofágokban (Kiss és Kittel 1995, Kiss és Geuse 

1997,). A caveolák néhány sejtbıl, például limfocitákból (Fra és mtsai 1995) teljesen 

hiányoznak.  

A caveolák felépítésében szerepet játszó fehérjék jellegzetes caveola-burkot 

hoznak létre, ez azonban hagyományos elektronmikroszkópos felvételeken nem látható 

úgy, mint ahogyan a clathrin-kosár a chlatrin-burkos vesiculák esetében. (1.ábra A). A 

caveolák speciális lipid és fehérje-összetételő membrán mikrodoménjeinek finomabb 

szerkezetét nagy felbontású scanning elektronmikroszkóppal, illetve fagyasztva-tört és 

mély maratásos, ún. “Heuser” technika (Steer és Heuser 1991) alkalmazásával 

tanulmányozva (1.ábra B) azonban nyilvánvalóvá vált, hogy jellegzetes morfológiájú, 

spirális burokkal rendelkeznek (Rothberg és mtsai 1992). 

A caveolák intenzív kutatása az 1990-es évektıl vette kezdetét, amikor fény 

derült arra, hogy a clathrin-burkos vezikulák kialakulásának blokkolása a várttal 

ellentétben nem gátolja a sejtek felvételi folyamatait. Palade felfedezése óta eltelt idık 
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kutatásai nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a plazmamembrán állandó, statikus 

képleteiként leírt caveolák nem csak dinamikus, a plazmamembránról lefőzıdı 

alternatív endocitotikus struktúrák, hanem központi szerepet játszanak a sejtekben zajló 

jelátviteli folyamatok összehangolásában, szabályozásában is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra   

A: Hagyományos elektronmikroszkópos felvételeken a caveolák citoplazmatikus 

felszínén nem látható a clathrin-burkos vezikulákra jellemzı elekrtonsőrő burok. Nyíl: 

clathrin-burkos vezikula; nyílhegyek: caveolák (L. Kiss Anna anyagából. A 

sejtfelszínen kationos-ferritin szemcsék láthatók.). B: Fagyasztva-tört és mély maratásos 

technika alkalmazásával a clathrin-burkos vezikulák kosárszerő burkától (a kép jobb 

felsı sarka) morfológiailag jól elkülöníthetı a caveolák spirális burka (Heuser 1991). 
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2.2. A CAVEOLÁK MOLEKULÁRIS ÖSSZETÉTELE  

 

 A caveolák burka lipidekbıl és fehérjékbıl áll, melyek közül néhány jelenléte 

elengedhetetlen a caveola létrehozásához. A caveolák membránjához a lipideken és 

fehérjéken kívől számos, a sejt életfolyamataiban fontos szerepet játszó molekula is 

kapcsolódhat, melyek szabadon beépülhetnek, illetve elhagyhatják a caveola-membránt. 

 

2.2.1. A caveolákat alkotó membrán mikrodomén 

 

A caveolák membránja speciális lipidösszetételő (Simmons és Ikonen 1997, 

Brown és London 1997). Ezek az úgynevezett mikrodomének az irodalomban lipid 

raftokként ismertek, melyek a környezı membrántól eltérıen nagy mennyiségben 

tartalmaznak koleszterint, szfingomielint valamint glikolipideket, glikofoszfolipideket. 

Ezen lipid összetételnek köszönhetıen a lipid raftok detergensekben oldhatatlan, erısen 

hidrofób membránrészletekké válnak. A raftok lipidek mellett fehérjéket is 

tartalmaznak. Két nagy fehérjecsalád vesz részt a lipid raftok felépítésében: a caveolin 

fehérjecsalád tagjai (Oh és Schnitzer 1999), illetve a glikozil-foszfatidilinozitolhoz 

kötött (GPI-kötött) fehérjék. A caveolák tehát olyan lipid raftok, amelyeket felépítı 

domináns fehérjekomponensek a caveolin fehérjecsalád tagjai. A caveolák 

membránjában a caveolin fehérje (továbbiakban caveolin) jelenlétében egyéb, a raftokra 

jellemzı fehérjék csökkent mennyiségben vannak jelen (Pike 2004). Caveolin beépülése 

nemcsak a lipid raft feladatainak meghatározója lesz, hanem a raft morfológiai 

megjelenését is befolyásoló tényezı: a caveolin fehérjét tartalmazó lipid raftok a 

caveolákra jellemzıen a plazmamembrán palack illetve omega alakú invaginációiként 

figyelhetık meg a sejtek felszínén (2.ábra). 

A caveolák burkát alkotó lipidek és a caveolin közt szoros, dinamikus kapcsolat 

áll fenn. A caveolin fehérje koleszterin kötésére képes, s ez a kapcsolat a caveolák 

burkának stabilitását biztosítja. A caveolin-koleszterin kapcsolat tehát elengedhetetlenül 

szükséges a caveola-burok létrejöttében és stabilizálásában. Ha csökken a sejtekben a 

koleszterin szintje (például koleszterin-kötı ágens, filippin jelenlétében, vagy a 

koleszterin fokozott oxidációja esetén), a caveolin transzportja a Golgi készülékbıl a 
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plazmamembrán irányába erısen csökken, a caveolák burka szétesik, a sejtfelszíni 

caveolák száma csökken (Anderson 1998, Murata és mtsai 1995, van Meer 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra 

A lipid raftok olyan membrán mikrodomének, melyekben a környezı membrántól 

eltérıen nagy mennyiségben van jelen koleszterin, glikolipidek, glikofoszfolipid és 

szfingolipid. A caveolák olyan lipid raftok, melyek jellemzı fehérjéje a caveolin. A 

caveolin hajtőszerően épül be a lipid raftokba, létrehozva a caveolák jellegzetes alakját. 

(Anderson 1998). 

 

2.2.2. A caveolin fehérjecsalád 

 

A caveolák burkának fı komponense egy 21-24 kDa molekulatömegő integráns 

membránfehérje, melyet Rothberg (1992) caveolinnak nevezett el. Hasonló fehérjét 

mutatott ki Kurchalia (1992) a trans-Golgi hálózat exocitotikus vezikuláinak 

membránjában, amelyet vezikula integráns fehérjének (VIP21) nevezett el. Errıl a 

fehérjérıl késıbb szekvencia-vizsgálatok során kiderült, hogy megegyezik a 

caveolinnal.  

A caveolin fehérjecsaládnak jelenleg három tagja ismert: caveolin-1, caveolin-2 

és caveolin-3. A fehérjéket kódoló génszakaszok a 7. és a 3. kromoszómán találhatóak 

(Glenney és Soppet 1992, Scherer és mtsai 1995, 1996, Tang és mtsai 1994). A 

különbözı állatfajokból izolált caveolinok aminosavsorrendje nagyfokú hasonlóságot 

mutat, amely arra utal, hogy a caveolin rendkívül konzervatív fehérje. Az egyes 
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izoformák megjelenése szövetspecifikus; a caveolin-1 és a caveolin-2 bıségesen 

expresszálódik zsírsejtekben, endotélsejtekben, fibroblasztokban és simaizomsejtekben 

(Rothberg és mtsai 1992, Okamoto és mtsai 1998, Scherer és mtsai 1995, 1997). A 

caveolin-3 izoformát izomspecifikus formának tartják (Song és mtsai 1996, Tang és 

mtsai 1994, Way és Parton 1995), bár kimutatták már astrocytákban (Nishiyama és 

mtsai 1999) és vegetatív ganglionok idegsejtjeiben is.    

A caveolin molekula strukturálisan három részre tagolható: egy hidrofil N-

terminális részre, egy centrális hidrofób szakasza, mely a sejtmembrán kettıs lipid-

rétegbe ágyazva helyezkedik el, valamint egy hidrofil C-terminális szakaszra (3.ábra). 

Az N-terminális régió hossza a caveolin fehérjecsalád egyes tagjaiban eltérı, ez a 

legnagyobb variabilitást mutató szakasz a caveolinokban. Az N-terminális régióban 

található a caveolin caveolin scaffolding doménje (CSD, 81-101). Ezen régió gazdag 

aromás aminosavakban (triptofán, fenilalanin, tirozin), rendkívül fontos a fehérje-

fehérje kapcsolatok kialakításában. Az N terminális régió 61-101 aminosavnyi szakasza 

felelıs a caveolin molekulák oligomerizációjáért (Sargiacomo és mtsai 1995). A 

centrális régió (102-134) többnyire hidrofób aminosavakat tartalmaz. Ez a caveolin 

transzmembrán doménje (TMD), mely segítségével a caveolin a lipid kettısrétegbe 

süllyed úgy, hogy a fehérje N és C treminális részei a citoplazma felé néznek, így hozva 

létre a caveolin jellegzetes hajtő szerkezetét. A C terminális szakasz A 133., 143., és 

156. pozícióban található ciszteinhez kötödı palmitoil-sav oldalláncok a membránhoz 

horgonyozzák a caveolin homooligomereket, stabilizálva azokat a lipid kettıs rétegben 

(Schlegel és mtsai 2000., Dietzen és mtsai 1995.) 
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3.ábra 

A caveolin fehérje szerkezete. OD: oligomerizációs domén; CSD: caveolin scaffolding 

domén; N-MAD: az N terminális vég membránkapcsolatot biztosító doménje; TMD: 

transzmembrán domén; C-MAD: a C terminális vég membránkapcsolatot biztosító 

doménje; TD: terminális domén. Y14: 14. helyzető tirozin aminosav, az Src-kináz 

„célpontja”; C133, C143, C156: a C terminális 133., 143. és 156. helyzető cisztein 

aminosavai, palmitoilálási helyek.(kép: Krajewska és Maslowska 2004.). 

 

 

A caveolin izoformák közül leginkább kutatott és ismert caveolin-1 (vagy 

VIP21) integráns membránfehérje, amelynek jelenléte elengedhetetlenül szükséges a 

caveolák létrehozásához. Két izoformája ismeretes: a 24 kDa molekulatömegő caveolin-

1α, 178 aminosav hosszúságú, míg a 21 kDa molekulatömegő caveolin-1β, 147 

aminosav hosszú. Jelenlegi ismeretek alapján a két izoforma transzlációja külön mRNS-

rıl történik. (Scherer és mtsai 1997, Rothberg és mtsai 1992.). 

A caveolin-1 9 tirozin-oldalláccal rendelkezik, melyek közül a 6., 14. és a 25. 

csak a caveolin-1α izoformában van jelen. A caveolin-1α izoforma N-terminálisának 14. 

helyén elhelyezkedı tirozin az Src kináz szubsztrátja. Az aktivált Src kináz által 

foszforilált caveolin a caveolák aggregációját, fúzióját, és lefőzıdését eredményezi. A 

foszforiláció szükséges a fehérje-fehérje kölcsönhatások kialakulásához is (Nomura et 

al 1999.). A caveolin-1β izoforma szerin oldalláncain foszforilálódhat, bár foszforilációs 

módosulásai jóval kevésbé ismertek. A caveolin-1 egyéb foszforilációs módosulásai, 
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például a 80. és a 168. helyen található szerin aminosavak foszforilációja a caveolin 

sejten belüli transzpotjának szabályozásában vesz részt (Schlegel et l 2001.). 

A caveolin-1 a caveolákon kívül, nem struktúrához kötött formában is 

elıfordulhat. Harántcsíkolt izomban, a bır keratinocytáiban a citoszólban, hámsejtekben 

és májsejtekben a mitokondriumokban található meg ilyen formában (Li és mtsai 2001).  

Egyes sejttípusok apolipoproteinként használják, s így a caveolin-1 részt vesz ezen 

sejtek lipid-homeosztázisában (Uittenbogaard 2000). 

A caveolin fehérjecsalád tagjai között a caveolin-2 a legvariábilisabb. A 

caveolin-2 izoforma a legtöbb sejttípusban (endotélsejtben, simaizomsejtben és 

harátcsíkolt izomban, fibroblasztban és zsírsejtekben) együtt expresszálódik a caveolin-

1 fehérjével (Scherer et al 1996.). A caveolin-2 legnagyobb mennyiségben a Golgi 

készülékben monomer és homodimer formában fordul elı. A caveolin-1 fehérjével 

képes hatalmas, 300-350 kDa molekulatömegő heterooligomerek létrehozására. 

Intracelluláris transzportja caveolin-1 jelenlétében valósul meg. Caveolin-1 hiányában a 

caveolin-2 a Golgi komplexben reked, majd degradálódik (Mora és mtsai 1999., 

Krajewska és Maslowska 2004.). A caveolin-1 fehérjével asszociáltan elısegíti a 

caveolák kialakulását, ugyanis szintézisét követıen foszforilációja elısegíti a caveolák 

burkának felépülését (Sowa és mtsai 2003.). A caveolin-2 azonban önmagában nem 

elégséges a burok felépítéséhez, a caveolák felépítésében járulékos szerepet tölt be, 

hiányában a caveolák megjelenése zavartalan. 

A caveolin fehérjecsalád izomspecifikus tagja (M-caveolin) a 151 aminosav 

hosszúságú caveolin-3. Megtalálható harántcsíkolt izomban, simaizomban és 

szívizomban, mint ezen sejtek caveoláinak fı fehérjéje. Az izomsejtekben a caveolin-3 

a szarkolemmában lokalizálódik, ahol az izomspecifikus disztrofin-glikoprotein 

komplex alkotóeleme (Song et al 1996). A caveolin-3 szükséges a normális 

izommőködéshez, hiányában a harántcsíkolt izmok mőködési zavara alakul ki. 

Caveolin-3 knock-out egerekben a fehérje hiánya a harántcsíkolt izomdisztrófiát, 

szívizom hipertrófiát és kardiomiopátia kialakulását eredményezi (Woodman és mtsai 

2002.).  
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2.2.3. A caveolák membránjában jelen lévı egyéb fehérjék, molekulák 

 

Az állandó komponensek mellett számos, a sejt jelátviteli folyamataiban 

résztvevı, osztódását, differenciálódását szabályozó molekula is kimutatható a 

caveolákban, melyek a caveola élete során szabadon és dinamikusan beépülhetnek, 

illetve elhagyhatják ezen vezikulák membránját (Anderson 1998). Ilyenek a glikozil-

foszfatidilinozitolhoz kötött (GPI-linked) fehérjék, melyek felhalmozásához 

koleszterinre van szükség (Stahl és Mueller, 1995; Rothberg és mtsai, 1990.; Schenoy-

Scaria és mtsai, 1994). A caveolákhoz asszociáltan írták le az inozitol 1,4,5–foszfát 

receptort (Fujimoto és mtsai, 1992), heterotrimer G-fehérjét kötı receptorokat (Chun és 

mtsai, 1994; Dupree és mtsai 1993), valamint többféle GTP-kötı fehérjét is (Chang és 

mtsai, 1994; Lisanti és mtsai, 1994). A caveolák membránjában megtalálhatók továbbá 

a MAP-kináz foszforilációs kaszkád elemei, nem-receptor tirozin kinázok (c-Src kináz) 

és ezek egyes célmolekulái (Anderson R.G.W 1998, Lisanti és mtsai 1994, Smart és 

mtsai 1995), szteroid hormonok receptorai (Zhu és Smart 2003) az endotéliális nitrogén-

monoxid szintetáz (eNOS) (Rizzo 1998), valamint az ATP-dependens kalcium pumpa 

(Fujimoto, 1992). A fent említett molekuláknak a caveolinhoz történı kapcsolódásában 

kulcsfontosságú szerepe van a caveolin-1 fehérje N terminális végének közelében 

található, 40 aminosavból álló caveolin-scaffolding doménnek, amelyet a kapcsolódó 

molekulák saját caveolin kötı szekvenciáikkal ismernek fel (Couet és mtsai 1997). A 

caveolin scaffolding doménje meghatározott sorrendben elhelyezkedı aromás 

aminosavakat tartalmaz, a hozzá kötödı fehérjék caveolin-kötı peptidszakasza is 

gazdag aromás aminosavakban. Ha ebben a fehérjeszakaszban az aminosavakat más 

aminosavakra cserélik, a caveolin és a fent említett molekulák közötti kapcsolat nem jön 

létre. (Lisanti és mts 1994). Mivel a legtöbb esetben a caveolin kötı szekvencia a 

molekula katalitikus centrumához közel helyezkedik el, a caveolinhoz való kapcsolódás 

a molekula aktivitásának csökkenését eredményezi. 

A caveolák alkotásában olyan fehérjék is részt vesznek, melyek a caveolák 

strukturális stabilitását biztosítják. Ilyen fehérje az újonnan leírt cavin. A cavin a 

caveolin-1 által oligomerizált foszfatidil-szerin és koleszterin segítségével épül be a 

caveolák burkába, s így elısegíti a caveolák görbületének kialakulását. Cavin hiányában 
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a caveolin a plazmamembrán lipid raftjaiban mutatható ki, azonban a jellegzetes caveola 

struktúra nem alakul ki (Hill és mtsai 2008.).  

 

2.3. A CAVEOLÁK KELETKEZÉSE  

 

A caveolák kialakulása többlépcsıs folyamat, amely a caveolin izoformák 

szintézisével kezdıdik a durva felszínő endoplazmás retikulum riboszómáin. A caveolin 

oligomerizációja a szintézis után már az endoplazmás retikulumban megkezdıdik, 

ahonnan a caveolin oligomerek a Golgi készülékbe transzportálódnak, ahol legalább 3 

órán át megfigyelhetıek. Az oligomerizáció során az egyedi, egyenként 21 kDa 

molekulatömegő caveolin-1 fehérjék 14-16 molekulából álló, 350-450 kDa 

molekulatömegő homooligomereket képeznek. Az oligomerizációt a caveolin fehérje N 

terminális szakaszán elhelyezkedı oligomerizációs domén segíti. A caveolin 

homooligomerek egymáshoz kapcsolódásában a caveolin fehérje C terminálisának 168-

178 aminosavai játszanak fontos szerepet. A caveolin oligomerek egymás mellé 

rendezıdve a caveolák burkát alkotó hosszú filamentumot hoznak létre. Ez a hosszú 

filamentum spirálisan felcsavarodva kialakítja a fagyasztva tört, mély maratással készült 

készítményeken megfigyelhetı jellegzetes morfológiájú caveola burkot (Fernandez et 

al. 2002).  

A caveola mikrodomének (lipid raftok) összeépülése is a Golgi apparátusban 

kezdıdik. A koleszterinbıl, szfingolipidekbıl és glikoszfingolipidekbıl álló lipid-mag a 

transz-Golgi régióban jön létre. A caveolák kialakulása a caveolin és a burok alapját 

képezı lipid raft kapcsolatával kezdıdik. A caveolin fehérje középsı szakasza, a 

caveolin transzmembrán doménje (102-134 aminosavak) a lipid raftba süllyed, míg N és 

C terminális vége a citoplazma felé helyezkedik el. Az így létrejött szerkezetet 

stabilizálja a caveolin fehérje C-terminális végén 133, 143 és 153 pozícióban található 

cisztein aminosavak palmitoilációja is (Monier és mtsai 1995), azáltal, hogy elısegíti a 

koleszterin és a caveolin-1 kapcsolatát, lehorgonyozva a caveola burkot alkotó 

filamentumot a membrán mikrodoménjébe (Fernandez 2002., Uittenbogaard 2000.). 

Azokban a sejtekben, ahol a caveolin-1 és a caveolin-2 együtt expresszálódik 

lehetséges 300-350 kDa molekulatömegő heterooligomerek kialakulása is. Azokban a 

sejtekben, ahol a caveolin-1 expressziója nem lehetséges a caveolin-2 monomer és 
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homodimer formában a Golgi apparátusban akkumulálódik, majd degradálódik (Mora et 

al 1991, Krajewska és Maslowska 2004). A caveolin-2 önmagában nem alkot 

homooligomereket és caveolák létrehozására sem képes. A caveolin-2 tehát csak 

járulékos szerepet tölt be, jelenléte nem szükséges a caveolák kialakításához.  

 

2.4. A CAVEOLÁK FUNKCIÓJA 

 

Az elmúlt évtizedekben a caveolák morfológiai és biokémiai felépítését, 

lehetséges feladatait széles körben tanulmányozták, teljesen pontos ismeretekkel 

azonban még mindig nem rendelkezünk e membrán invaginációk funkciójáról. Jelen 

ismereteink szerint a sejtek életfolyamataiben a caveolák kétféle szerepet töltenek be: i) 

a hozzájuk idıszakosan kapcsolódó molekulák aktivitásának szabályozása révén 

jelátviteli központként vesznek részt a sejtek differenciálódásának, osztódásának 

szabályozásában; ii) a clathrin-burkos vezikulák mellett részt vesznek a sejtek 

különbözı transzportfolyamatainak lebonyolításásban.  

 

2.4.1. A caveolák szerepe a jelátviteli folyamatokban és a daganatos betegségekben  

 

Az elızı fejezetben (2.2.3.) említett receptorok, enzimek illetve szubsztrátjaik a 

scaffolding domént felismerı caveolin-kötı szekvenciájukkal kapcsolódnak caveolin-1 

scaffolding doménjéhez (Krajewska és Maslowska 2004). A caveolák lefőzıdésétıl, a 

caveolin izoformák szintézisének ütemétıl, valamint a caveolák alapját képezı 

membrán mikrodomének turnoverétıl függıen ezen molekulák beépülnek, vagy 

elhagyhatják a caveolák burkát. Mivel ezen folyamatok az egyes sejtekben, egyedi 

módon, sejttípustól és a sejt adott állapotától függıen zajlanak, a caveolák mint 

szervezı feladatot ellátó, jelátviteli központ mőködnek közre a sejt jelátviteli 

útvonalainak összehangolásában. 

Számos olyan jelátviteli molekula aktiválódását írták le különféle humán 

daganatok sejtjeiben, amelyek egészséges sejtekben caveolinhoz kötött, tehát inaktív 

állapotban tartott moelkulák Ez a megfigyelés felvetette azt a lehetıséget, hogy a 

caveolin-1 szerepet játszhat a tumorgenezisben és a daganatok túlélésében (Galbati és 

mtsai 1998). Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés, hogy a caveolákat nagy 
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számban lehet megfigyelni G0 fázisban lévı, véglegesen differenciált sejtekben. In vitro 

tenyésztett, transzfektált tumorsejtekben a caveolin-1 fehérje mennyiségének 

csökkenését vagy hiányát tapasztalták. Caveolin-1 hiánya a MAP-kinázok által 

irányított jelátviteli folyamatok felerısödését, végsı soron a sejtek korlátlan 

szaporodását eredményezi. Ellenkezı hatást figyeltek meg abban az esetben, ha 

transzfektált sejtekben a caveolin-1 túltermelıdött. A fehérje jelenlétében a sejtek 

érzékenyebbé váltak az apoptotikus szignálokra, növekedési ütemük lelassult (Galbati 

és mtsai 1998).  

Számos in vivo vizsgálat, megfigyelés szól amellett, hogy a caveolin-1 

expresszió befolyásolja a tumorsejtek túlélését, agresszív növekedését és metasztatikus 

potenciálját. Elırehaladott prosztata tumorban szenvedı betegeknél a tumoros sejtek 

fokozott caveolin-1 termelése a tumor metasztáziskészségét növeli (Thomson 2004). A 

daganatsejtek túlélését biztsoító multidrog rezisztencia kialakulását is elısegíti a 

tumorsejben szintetizálódó caveolin, valószínőleg a caveolin által mediált, 

megnövekedett koleszterin efflux facilitálta zsíroldékony kemoterápiás szerek 

kipumpálásával (Carver és Schnitzer 2003.). A caveolák burkában megtalálható 

endotéliális nitrogén-monoxid szintetáz enzim (eNOS) elısegíti a tumorszövetet tápláló 

erek kialakulását, befolyásolja az erek permeabilitásást, így a növekvı tumor ellátását 

biztosítja (Michel és mtsai 1997, Bucci és mtsai 2000). Mindezen megfigyelések 

alapján úgy tőnik, hogy a daganatok életciklusuk során eltérı mennyiségben állítanak 

elı caveolin fehéjét, annak megfelelıen, hogy éppen a lokális növekedés (korlátlan 

sejtosztódás és angiogenezis), vagy a daganatsejtek túlélése szempontjából fontos 

metasztázisképzés illetve a multidrog rezisztecia áll elıtérben. 

 

2.4.2. A caveolák szerepe a sejtek transzportfolyamataiban 

  

2.4.2.1. Potocitózis  

 

A caveolák egyik, történetileg elsıként leírt, ma már erısen vitatott funkciója a 

potocitózis (Anderson és mtsai 1998), melynek során a sejt több egymást követı 

lépésbıl álló folyamattal kismérető molekulákat, ionokat vesz fel környezetébıl. A 

folyamathoz a caveolák lefőzıdése nem szükséges. A modell magyarázhatja az 5-metil-
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folát vagy a kalcium transzportját. A folyamat kezdeti szakaszában a felvételre szánt 

molekula bekerül egy, az extracelluláris tér irányába nyitott caveola üregébe, majd ott 

receptorhoz (pl: 5-metil-folát) vagy ioncsatornához kötıdik (pl: kalcium). A nyitott 

caveola ezután záródik, de nem főzıdik le. A zárt vezikula belsejében megváltozik a 

mikrokörnyezet, elsısorban a pH, amely következtében a felvételre szánt molekula 

disszociál receptoráról és/vagy ioncsatorna nyílik, majd a molekula a citoplazmába 

áramlik. Az így kiürült caveola újra nyílik, s a folyamat újabb molekulák felvételére 

készen áll. A modell jól magyarázza egyes molekulák felvételét, azonban a folyamat 

egyes részei (például a nyitás-zárás ciklusa, vagy a felvett molekula membránon 

keresztüli transzportja) nem ismertek. 

 

2.4.2.2. Transzcitózis 

 

A kapillárisok endotélsejtjei egy gyors, hatákony tarnszport segítségével 

juttatnak át anyagokat a kapilláris lumenébıl a perikapilláris térbe (Simionescu 1972, 

van Deurs 2003). Ez a folyamat a transzcitózis, amely olyannyira jellemzı a 

caveolákban gazdag endotélsejtekre, hogy az endotélsejtek caveoláit e megfigyelés 

alapján Palade transzcitotikus vezikuláknak nevezte el. A caveolákban számos olyan 

molekula van, melyek lehetıvé teszik a vezikulák rövid ideig tartó fúzióját, s így egy 

transzcitotikus csatorna létrejöttét. A transzportra szánt anyag, például albumin felvétele 

után a rakományával terhes caveola egy, a „csatárláncban” következı caveolába (egyes 

elméletek szerint endoszómába) üríti tartalmát. Az albumin további transzportját egy 

kapcsolódó caveola, vagy az endoszómáról a perikapilláris tér irányába lefőzıdı 

vezikula biztosítja (4.ábra). 

Az igen hatékony, gyors anyagtranszportot az teszi lehetıvé, hogy az endotél 

sejtek igen alacsonyak, így kevés számú caveola is elégséges e transzportút 

kialakításához (van Deurs 2003). A korlátlan anyagtranszportnak egy vékony 

szőrıszerkezet, a caveolák felszínhez közeli szőkületénél elhelyezkedı diafragma szab 

határt, a specifikus, gyors anyagáramlást azonban lehetıvé teszi a (Radu 2005) 
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4.ábra 

A transzcitózis során a caveolák sejten keresztüli gyors anyagáramlást tesznek lehetıvé. 

A lefőzıdött caveolák csatárláncot alkotva egy olyan csatornát alakítanak ki, amely 

áthidalja a sejtet. Egyes elképzelések szerint a caveolák által felvett molekulák 

endoszómák közbeiktatásával kerülhetnek át az endotél sejtek bazolaterális felszínére. 

 

2.4.2.3. Lipidek és fehérjék irányított transzportja az apikális és basolaterális 

membránokhoz 

 

A polarizált hámsejtek apikális és bazolaterális felszíne egymástól jelentısen 

eltérı lipid-, és fehérje-összetételő membránokkal rendelkeznek (Drubin és Nelson 

1996). Az apikális membránfelszín akár háromszor nagyobb mennyiségben tartalmazhat 

GPI-kötött fehérjét, koleszterint, glikolipideket, glikoszfingolipidet, mint a bazolaterális 

felszín (Ali és Evans 1990, Wilson és mtsai 1990). Az eltérı lipidösszetétel 

feltételezhetıen az apikális membrán számára védelmet biztosít a környezeti hatásokkal 

szemben. A megfelelı összetétel kialakítását, fenntartását egy elosztó mechanizmus 

biztosítja, melynek központja a transz-Golgi hálózat (Mostov és mtsai 1992, Matter és 

Mellman 1994, Le Gall 1995). Itt alakulnak ki azok a szortírozó vezikulák, melyek 

tartalmazzák az apikális, valamint a bazolaterális membrán fehérjéit és lipidjeit 

(Kurchalia és mtsai 1992). Biokémiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a szortírozó feladat 

ezen transzportvezikulák membránjában található caveolin izoformák jelenlététıl függ. 

A Golgi készülékben oligomerizálódott caveolin-1 és caveolin-2 tartalmú 

heterooligomerek a transzportvezikulákat a transz-Golgi hálózatból a sejt bazolaterális 

felszíne felé írányítják, míg a csak caveolin-1 fehérjébıl álló homooligomer tartalmú 
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membrán mikrodomének az apikális plazmamembránba épülnek be (Scheiffele és mtsai 

1998).  Ezekben a membrán mikrodoménekben már megtalálhatóak az apikális illetve a 

basolaterális membránra jellemzı arányú lipid-, és fehérjekomponensek. Mindezek 

alapján elmondható, hogy az apikális és bazolaterális membrán eltérı 

membránösszetételének kialakítását és fenntartását a polarizált sejtekben caveolin 

tartalmú membrán domének és vezikulák biztosítják.   

 

2.4.2.4. Kolszterin homeosztázis 

 

A koleszterin a caveolák burkának nélkülözhetetlen alkotóeleme. A caveolát 

alkotó fehérje és a koleszterin kapcsolata szabályozott fehérje-lipid kapcsolat 

eredménye. A caveolin-1 fehérje igen nagy affinitással köt koleszterint (Murata és mtsai 

1995). A sejt koleszterin tartalma ugyanakkor befolyásolja a caveolin-1 expresszióját és 

a plazmamembrán caveolák számát. Ha a sejtekben megnövekszik a koleszterin 

mennyisége, a caveolin-1 mRNS szint emelkedése tapasztalható (Fielding és mtsai 

1997.). Koleszterinkötı ágensekkel, vagy a koleszterin oxidációjával drasztikusan 

csökkenthetı a caveolin-1 szintézis, valamint a sejtfelszíni caveolák száma (Zhu és 

mtsai 1999.) 

A koleszterin sejten belüli koncentrációját egy szenzor-effektor mechanizmus 

biztosítja, mely szigorú szabályozás alatt áll. (van Meer 2001). Egyre több adat szól 

amellett, hogy ezt a szenzor-effektor feladatot maga a caveolin látja el, befolyásolva a 

koleszterin felvételét, leadását, szintézisét, valamint intracelluláris transzportját. Az 

endoplazmás retikulumban illetve a peroxiszómákban de novo szintetizálódott, valmint 

az alacsony denzitású lipoproteinbıl (LDL) felvett koleszterint caveolin oligomereket 

tartalmazó vezikulák szállítják a plazmamembránhoz (Uttenbogaard 2000). A sejt 

intracelluláris koleszterintartalma a koleszterin szintézisért felelıs enzimek, illetve a 

koleszterin felvételéért felelıs sejtfelszíni LDL receptorok mennyiségének függvénye. 

Ha egy sejtben a koleszterin szintje csökken, az enzimek és az LDL receptorok 

szintézise fokozódik, a sterol responsive element binding protein (SREBP) 

transzkripciós faktor közremőködésével. Ugyanakkor a SREBP a caveolin fehérjét 

kódoló gén promoteréhez kötıdve meggátolja a caveolin fehérje szintézisét. Magas 

koleszterin szint esetén fokozódik a caveolin fehérje szintézise, és csökken a koleszterin 
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szintézisért felelıs enzimek valamint az LDL receptor kódolásáért felelıs génszakaszok 

átírása (Fielding és Fielding 2000).   

A koleszterin transzportját az intracelluláris organellumokból az extracelluláris 

koleszterin-kötı makromolekulákhoz is caveolák segítik, ebben az esetben a caveolin 

apolipoprotein feladatot lát el, elısegítve a leadásra szánt koleszterin beépülését a 

szállításért felelıs magas denzitású lipoproteinbe (HDL) (Matveev és mtsai 2001). 

 

2.4.2.5. A caveolák, mint alternatív endocitotikus struktúrák 

 

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a caveolák a sejtfelszín állandó, stabil, 

nem lefőzıdı struktúrái. Morfológiai (sorozatmetszés, kettıs jelöléses 

immuncitokémia) és biokémiai vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy a caveolák 

lefőzıdnek, illetve lefőzıdhetnek a sejtmembránról. A clathrin-burkos vezikulák 

mellett, mint alternatív endocitotikus struktúrák részt vesznek, illetve részt vehetnek az 

különbözı extracelluláris anyagok felvételében. Mára már jól ismert, hogy a sejtek 

caveolák segítségével vesznek fel GPI-kötött fehérjéket, albumint, vírusokat, 

immunkomplexeket, bakteriális toxinokat (Pelkmans and Helenius 2002.) (I.táblázat). 
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I.táblázat  

A caveolák illetve lipid raftok által felvett anyagok listája. (Pelkmans és Helenius, 2002. 

alapján) 

Felvételre szánt 

molekula 

Receptor vagy adaptor Indukció Caveola 

vagy  

lipid raft  

Clathrin-

burkos 

vezikula 

Ligandok     

Folát Folát receptor (GPI-kötött) igen ++ + 

Albumin gp60 (transzmembrán) igen ++ + 

Autocrine motility 

factor (AMF) 

AMF receptor 

(transzmembrán) 

nem ismert ++ + 

Interleukin-2  (IL-2) IL-2 receptor (transzmembrán) nem ismert ++ - 

Membrán-alkotók     

Alkalikus foszfatáz GPI-kötött igen ++ - 

GPI-GFP GPI-kötött  nem ismert ++ - 

Lactosyl ceramid glicoszfingolpipd igen ++ - 

Toxinok      

Koleratoxin   nem ismert ++ + 

Tetanusz toxin GPI-kötött nem ismert ++ - 

Vírusok     

Simian vírus 40 (SV40) MHC I. (transzmembrán) igen ++ - 

Polyoma vírus sziálsav, GM1 gangliozid nem ismert ++ - 

Echovírus 1 integrin nem ismert + nem 

ismert 

Respiratory syncytial 

vírus (RSV) 

nem ismert nem ismert + nem 

ismert 

Baktériumok     

az E.coli FimH 

antigénje 

CD68 (GPI-kötött) igen ++ - 

 

Caveolin-mediált endocitózissal kerül felvételre a Simian Vírus 40 (SV40) is 

(Pelkmans 2001, Pelkmans és Helenius 2002). A vírus internalizációja annyira caveola-

specifikus, hogy caveolin-1 hiányos állatokban SV40 fertızés nem jön létre, a 

vírusrészecskék felvétele caveolák hiányában elmarad (Pelkmans 2001). Az SV40 vírus 

a sejtek felszínén található MHC I molekulához kapcsolódik. A vírusrészecske-MHC I 

kapcsolat kialakulása után a komplex caveolába kerül, s a caveola lefőzıdésével 
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megindul a vírus internalizációja (5.ábra). A caveolák lefőzıdése lassú folyamat. Míg a 

calthrin-burkos vezikulák lefőzıdésének ideje néhány percet vesz igénybe, addig a 

vírusrészecskék kapcsolódása és a caveolák lefőzıdése közt eltelt idı 15-30 perc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ábra  

Az SV40 vírus felvétele során a vírus a sejt felszínén MHC I. molekulához kötıdik, 

majd a komplex caveolába kerül (1.). Az SV40 vírus által indukált jelátviteli folyamatok 

eredménye a caveola burkát alkotó fehérjék (caveolin-1) tirozin oldalláncon történı 

foszforilációja (2., 3.), majd a dinamin fehérje kapcsolódása a caveola nyaki részéhez, 

melyet a kortikális aktin-citoszkeleton átrendezıdése követ. Ennek eredménye az aktin-

farok kialakulása (4.), amely a plazmamembránról lefőzıdı caveolát a citoplazmába 

húzza (5.), majd a kortikális aktinhálózat visszarendezıdik (6.) (kép: Pelkmans és 

Helenius 2002.) 

 

 A caveolák internalizációjának egyik fontos lépése a dinamin átmeneti 

kapcsolódása a caveolák nyaki részéhez (Oh és mtsai 1998). A dinamin kis 

molekulasúlyú GTP-áz, melynek a vezikulák lefőzıdésében betöltött szerepe a clathrin-

mediált endocitózis folyamatából már ismert (Hinshaw 2000). A citoplazmában 

lokalizálódó dinamin GDP-t köt, így kapcsolódik a caveola nyaki részéhez. Több 

dinamin oligomerizációja a fehérjék GTP-kötı és hidrolizáló képességét növeli, míg 

egy kritikus oligomerizációs szint elérése után, a GTP hidrolízisébıl származó energia 

elégséges lesz a caveola nyaki részén a membrán “zárásához”, megindul a caveola 

lefőzıdése a plazmamembránról. 
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Az utóbbi években egyre több adat szól amellett, hogy a caveolin-mediált 

endocitózis szabályozásában a caveolák burkához asszociált fehérjék foszforilációs 

módosításának kiemelt szerepe van. Smart és munkatársai (1995) szerint a caveolák 

burkához kapcsolódó szerin-treonin kináz, a protein kináz Cα (PKCα), és feltehetıleg 

90kDa molekulasúlyú szubsztrátjának foszforilációja állhat e szabályozás hátterében. 

Feltételezésük szerint a caveolák internalizációja valamint reciklizációja ezen 90kDa 

molekulatömegő fehérje foszforiláltsági állapotának a függvénye. Az internalizáció 

megindulásával párhuzamosan a PKCα aktivitása csökken, teret engedve a 

defoszforilációt végzı foszfatázoknak. A fehérje defoszforilációja következtében a 

caveola reciklizál a felszíni membránhoz. Az elképzelés hiányossága az, hogy mind a 

mai napig nem sikerült azonosítani ezt a 90 kDa molekulatömegő fehérjét. 

A foszforiláció szerepét a caveolák lefőzıdésében okadánsavval végzett 

kísérletekkel is vizsgálták. Smart és munkatársai szerin/treonin protein foszfatáz gátló 

okadánsavval a caveolák intenzív lefőzıdését indukálták (Smart és mtsai, 1995). Parton 

és munkatársai (1994) okadánsav kezeléssel serkentették a caveolák internalizációját, 

reciklizációját pedig gátolták.  

A sejtben mőködı szerin/treonin foszfatázok a szerin/treonin protein foszfatáz 1 (PP1), 

és szerin/treonin protein foszfatáz 2 (PP2). A PP2 enzim altípusai is ismertek: a spontán 

aktív PP2A, a kalcium-dependens PP2B, és a magnézium-dependens PP2C. (Wera és 

Hemmings, 1995.) A PP1, és PP2 (pontosabban a PP2 egy altípusának, a PP2A-nak) 

megkülönböztetésére az okadsánsav kiválóan alkalmas, mivel az enzimeket különbözı 

koncentrációban gátolja. A PP1 gátlásához nagyobb mennyiségre van szükség, mint a 

PP2A gátlásához. A PP2B gátlása az említett okadánsav koncentrációk mellett már nem 

eredményes (Boland és Holmes, 1993). Mivel az okadánsav a szerin/treonin foszfatázok 

gátlása révén számos jelátviteli útvonalat befolyásol a sejtben, nem ismert, hogy a 

caveolin-mediált endocitózis mely lépés(ei)t befolyásolja.  

A caveolák internalizációjához szükséges biokémiai változások finomabb 

részleteit egy fiziológiás ligand, az albumin felvételének tanulmányozása során írták le 

endotélsejtekben. Az albumin adapter molekulája a caveolákhoz kapcsolódó 60kDa 

molekulasúlyú glikoprotein (gp60). A gp60-albumin kapcsolat G fehérje 

közremőködésével jelátviteli útvonal aktiválását eredményezi (6.ábra). Az aktivált G 

fehérje disszociáló β és γ alegységei a caveolin-1 fehérjéhez kapcsolódó tirozin-kinázt, 



 24 

az Src kinázt aktiválják (Minshal és mtsai 2003), amely foszforilálja a caveolin-1 

fehérjét, illetve a caveola nyaki részéhez kapcsolódó dinamint. Az albumin és a gp60 

fehérje kapcsolatának kialakulását követıen a fent említett események mintegy 5 percen 

belül lezajlanak. A dinamin tirozin foszforilációja esszenciális fontosságú a caveolák 

lefőzıdésében, mivel csak a foszforilált dinamin képes átmeneti kapcsolatot létrehozni a 

caveolin-1 fehérjével (Shajahan és mtsai 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ábra 

A caveolák internalizációját elindító jelátviteli folyamatokat az albumin és adaptor 

molekulájának, a gp60 fehérjének kapcsolata indukálja. Az aktivált Src kináz a dinamin 

és a caveolin-1 fehérjéket tirozin aminosavon foszforilálja, amely foszforiláció 

elengedhetetlenül fontos a caveolák lefőzıdésének indukálásában. (kép: Minshall 2003.) 

  

 Irodalmi adatok szólnak utalnk arra, hogy a caveolák lefőzıdésében a kortikális 

citoszkeleton aktinhálózatának átrendezıdése is szerepet játszik. A caveolin-1 és a 

kortikális aktin közötti kapcsolatot egy aktinkötı fehérje, a filamin biztosítja, amely az 

F-aktin polimerzációjában is szerepet játszik (Stalhut és van Deurs 2000). A 

rakományával töltött caveola lefőzıdésével párhuzamosan lebomlik, átalakul a 

kortikális aktinhálózat. A lefőzıdést követıen a vezikula citoplazma felé nézı 

felszínéhez kapcsoltan egy aktin „farok” alakul ki, mely segíti a lefőzıdött caveola 

vándorlását a sejt mélyebb régióiba (Pelkmans és Helenius 2002).  

Érdemes megemlíteni, hogy a caveoláknak a sejtmembránhoz való kapcsolatát, 

stabilitásukat a caveolák burka és a kortikális aktin-hálózat kapcsolata biztosítja (van 

Deurs 2003). Az aktin caveolákat stabilizáló szerepét bizonyítja az is, hogy 
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depolimerizálcióját eredményezı citokalazin-D kezelést követıen a caveolák laterális 

mobilitása a plazmamembránban megnövekszik, és a caveolák internalizácója gátlódik. 

Az aktin-citoszkeleton tehát kettıs szerepet tölt be a caveolák életében: egyrészt a 

plazmamembránnal való kapcsolattal stabilizálja ıket, másrészt elısegíti lefőzıdésüket. 

A plazmamembrán stabil caveolái és a dinamikus, lefőzıdö caveolák mennyisége között 

egyensúly van, amely igen fontos a caveolákhoz köthetı feladatok megfelelı 

összehangolásához. A lefőzıdı caveolák endocitózisban vesznek részt, míg a nem 

lefőzıdı, immobilis caveolák jelátviteli funkciók ellátásáért felelısek (Stahlhut és van 

Deurs 2000). 

A caveolin-mediált felvételi útvonal citoplazmatikus állomásairól az intenzív 

kutatásuk ellenére is keveset tudunk. Feltételezhetı, hogy a plazmamembránról 

lefőzıdı caveolák útja a caveolin-mediált endocitózis egyik jellegzetes, a mai napig 

csak részletekben ismert organellumaiba, a caveoszómákba vezet (Pelkmans és Helenius 

2002). A caveoszómájk morfológiájuk alapján igen heterogén struktúrák: szılıfürtre 

emlékeztetı, zsúfolt csoportba rendezett vezikula-halom formájában, hosszúkás, főzérbe 

rendezett vezikulák csoportjaként („borsók a hüvelyben” (Pelkmans, és Helenius 

2002)), vagy virág alakú ovális képletekként láthatóak a citoplazma plazmamembránhoz 

közeli területein. A sejtben betöltött szerepük alapján feltehetıleg a klasszikus, clathrin-

mediált endocitózisban megismert korai endoszómákkal egyenértékő képletek, azonban 

nem rendelkeznek a korai endoszómák morfológiai és biokémiai jellemzıivel. 

(Pelkmans és Helenius 2002.). A caveoszómákban nem mutathatók ki a clathrin burkos 

vezikulák által felvett ligandok és azok receptorai, mint például a transzferin és a 

transzferin-receptor. 

A caveoszómák membránjának molekuláris összetétele nagymértékben hasonlít 

a caveolák membránjához: igen gazdag koleszterinben és szfingomielinben. A 

membránban azonban nem fordulnak elı az endoszómákra, lizoszómákra, a Golgi 

apparátusra, illetve az endoplazmás retikulumra jellemzı specifikus molekula-

markerek. A caveolin-1 fehérje azonban minden esetben jelen van membránjukban, így 

tulajdonképpan a caveolin-1 tekinthetı ezen sejtalkotók specifikus markerének. A 

caveoszómákból hiányzik a plazmamembránra és az endoszómák membránjára jellemzı 

protonpumpa, így belsı milliıje nem savasodik. A neutrális caveoszóma nem képes a 

savas bennékő lizoszómákkal való fúzióra, így tartalmát a savas hidrolázok nem 
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emészthetik meg. Vonzó a feltételezés, hogy azon kórokozók, melyek caveolák 

közremőködésével kerülnek felvételre, fertızı képességüket éppen azáltal fejthetik ki, 

hogy a semleges caveoszómákba kerülve a lizoszómális enzimek degradáló hatása alól 

megmenekülnek. A caveoszómák a caveolák intrenalizációját követı 15 perc elteltével 

jelennek meg a citoplazmában, s a felvett ligandok akár több órán át is itt tárolódhatnak 

(Pelkmans és Helenius 2002.). 

Kevés adat áll rendelkezésünkre a caveoszómák további sejten belüli sorsára 

vonatkozóan. A caveolák révén felvett ligandok útja caveoszómákba vezet, ahonnan 

egyes ligandok, az endoplazmás retikulumba transzportálódik (SV40 vírus) (Pelkmans 

és mtsai 2001), míg más ligandok, például a ceramid (Nichols és mtsai 2001), vagy 

éppen a GPI fehérjék (Puri és mtsai 2001) a Golgi készülékbe szállítódik. Bár az utóbbi 

idıben vált ismertté, hogy a caveolák, illetve caveoszómák és a korai endoszómák 

képesek fúzionálni egymással, s így a caveolák által felvett ligandok korai endoszómába 

kerülhetnek (Parton és Simons 2007), nem teljesen ismert még, hogy a clathrin-mediált 

endocitózis és a caveolin-mediált útvonal intracelluláris organellumai kapcsolatba 

kerülhetnek-e. 
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3. CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

Kísérleteinkhez kétféle sejttípust választottunk: peritoneális makrofágok két 

populációját, melyek közül a rezidens makrofágok a nyugvó sejteket, az elicitált 

makrofágok pedig a patkányok elıkezelését követıen kialakuló aktivált sejtpopulációt 

képviselték. Kísérleteink második alanya egy hepatocelluláris sejtvonal, a HepG2 

sejtek, amelyek rendelkeznek kellı számú caveolával, valamint elınyeik közé tartozik 

könnyő és gazdaságos elıállításuk.  

1. A caveolák sokrétő funkciói közül érdeklıdésünk középpontjában az endocitózisban 

betöltött szerepük áll. Munkánk során elsısorban arra kerestünk választ, hogy a 

szerint/treonin foszfatázgátló okadánsav és a caveolák lefőzıdését stimuláló 

albuminkezelés milyen hatással van makrofágok és HepG2 sejtek caveoláinak 

lefőzıdésére, illetve a caveolák milyen szerepet játszanak a makrofágok felvételi 

folyamataiban.  

 

2. Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az okadánsav a caveolin-mediált 

endocitózist milyen módon befolyásolja. Vizsgálódásaink kiterjedtek a caveolin 

izoformáknak – elsısorban a caveolin-2 -, a caveolák lefőzıdése során bekövetkezı 

tirozin foszforilációjának változásaira is.  

 

3. Tekintettel arra, hogy a caveolin-mediált endocitózis citoplazmatikus állomásairól 

igen keveset tudunk, arra is válaszokat kerestünk, hogy a caveolák által felvételre 

került ligandok illetve a caveolin milyen intracelluláris struktúrák érintésével 

vándorolnak a sejtben. Kiemelt figyelmet szenteltünk annak, hogy van-e kapcsolat a 

caveolák közremőködésével végbemenı endocitózis és a clathrin-mediált 

endocitózis sejten belüli állomásai között.  

 

4. Választ kerestünk arra, hogy a caveoláris endocitózis „végállomásának” tartott 

caveoszómák valóban a lefőzıdött caveolák egyetlen, végsı állomáshelyei. Jelen 

ismereteink szerint a caveoszómák kizárólagos markere a caveolin-1, morfológiájuk, 

elhelyezkedésük alapján önálló sejtalkotó létük megkérdıjelezhetı. A sejtfelszín 

jelölésére alkalmas Ruthenium-vörös festék alkalmazásával vizsgálni kívántuk azt, 
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hogy vajon a caveoszómák valóban önálló citoplazmatikus struktúrák, avagy a 

sejtfelszínnel összeköttetésben álló caveola-csoportok. 

 

5. Morfológiai eredményeinket biokémiai vizsgálatainkkal kiegészítve vizsgáltuk, 

hogy vajon a sejtek az új caveolák burkának felépítéséhez raktározott caveolint, 

avagy de novo szintetizált fehérjét használnak fel. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1. SEJTEK 

 

4.1.1. Makrofágok 

 

Kísérleteinket 200-250 gramm súlyú Charles River hím patkányok hasüregébıl 

kinyert makrofágokon végeztük. Rezidens makrofágokat egészséges, kezeletlen állatok 

hasüregébıl nyertünk (~105sejt/ml/állat). Elicitált makrofágokat az 1 ml komplett 

Freund adjuváns intraperitoneális injektálása után 24 órával izoláltunk 

(~107sejt/ml/állat).  A kezeletlen és komplett Freund adjuvánssal kezelt állatok 

hasüregébıl vegyes peritoneális sejtszuszpenziót 0,1M foszfátpufferrel (pH=7,4) (PBS) 

végzett mosással nyertünk, melybıl diszkontinuus Percoll grádiensen (100% Percoll 

szuszpenzió és 10-szer tömény HAMF-10 9:1 elegye 1M HEPES pufferben) 

makrofágokat tisztítottunk Hester és munkatársai (1981) módszere alapján. 30 perces, 

330g-n történı centrifugálás után az 51/57%-os Percoll határfázison kiülepedı 

makrofágokat összegyőjtöttük és PBS-el mostuk. 

 

4.1.2. HepG2 sejtek 

 

A humán hepatocelluláris sejtvonal sejtjeit (HepG2 sejtek, ATCC: HB8065), Dr. 

Kovalszky Ilona (I. sz. Pathológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet) biztosította 

számunkra. A sejteket 10% FBS (Gibco), 100 U/ml Penicillin és 0,1 mg/ml 

Streptomycin (Sigma) tartalmú DMEM (Dubecco’s Modified Eagle Medium, Gibco) 

tenyésztıi médiumban tenyésztettük. Hagyományos elektronmikroszkópos 

beágyazáshoz, illetve fagyasztva metszéshez a sejteket T25 tenyésztıi edényekben 

(Orange) tenyésztettük. Fluorescens mikroszkópos munkákhoz a sejteket 12mm 

átmérıjő fedılemezeken neveltük. Biokémiai vizsgálatokhoz T75 tenyésztıi edényben 

(Orange), illetve membránizoláláshoz 100mm átmérıjő tenyésztıi csészében (Orange) 

nevelt sejteket használtunk. 
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4.2. ANYAGOK 

 

A caveolák internalizációjának stimulálásához egy szerin-treonin foszfatáz 

gátlót, okadánsavat (Sigma Chemical Co.) 4 és 100nM koncentrációban (30 perc), 

illetve 10µM tirozin-foszfatáz gátló nátrium-ortovanadátot (Na3VO4) (Sigma Chemical 

Co.) használtunk. Makrofágokkal végzett kísérleteink során folyadékfázisos markerként 

tormaperoxidázt (HRP; Sigma Chemical Co., type VI.) 800µg/ml koncentrációban 

használtunk az internalizáció nyomonkövetésére. HepG2 sejtekben a caveola-mediált 

endocitózist 30mg/ml albumin (serum albumin - fraction V., 98% pure, Sigma Chemical 

Co.) inkubációjával provokáltuk. A fehérjeszintézis gátlására 50µg/ml cycloheximidet 

(Sigma) alkalmaztunk albumin jelenlétében 60 illetve 180 percig (37oC).  

 

4.3. ELLENANYAGOK ÉS FLUORESCENS PRÓBÁK 

 

Immunfluoreszcens vizsgálatainkhoz elsı ellenanyagként poliklonális caveolin-1 

és monoklonális caveolin-2 ellenanyagot (Transduction Laboratories), második 

ellenanyagként biotinált anti-egér ellenanyagot (Vector) alkalmaztunk. Az ellenanyagok 

kimutatását anti-nyúl Alexa 488nm, illetve avidin-konjugált Alexa 594nm fluorescens 

festékekkel (Molecular Probes) végeztük. A citoszkeleton jelölését phalloidin-konjugált 

Alexa 594nm (Molecular Probes) fluorescens festékkel végeztük. 

Fagyasztott ultravékony metszeteinken elvégzett immun-arany jelöléshez elsı 

ellenanyagként poliklonális anti-caveolin-1 (Transduction Laboratories), poliklonális 

anti-albumin (Nordic Laboratories), illetve monoklonális anti-CD63 ellenanyagot (Peli-

Cluster), második ellenanyagként nyúl anti-egér ellenanyagot (Calbiochem) 

alkalmaztunk. Az immunoreaktív fehérjéket 10nm illetve 15nm átmérıjő kolloidális 

arannyal jelölt protein-A segítségével mutattuk ki (Cell Microscopy Center, Utrecht). 

Biokémiai vizsgálataink során (immunoprecipitáció, detergensmentes membránizolálás 

valamint Western blot analízis) elsı ellenanyagként poliklonális anti-caveolin-1, illetve 

monoklonális anti-caveolin-2 ellenanyagokat (Transduction Laboratories), 

monoklonális anti-syndecan (CD138) (Dako Laboratories), valamint monoklonális anti-

foszfotirozin ellenanyagot (Upstate Biotechnology) használtunk. Második 
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ellenanyagként biotinált anti-nyúl illetve biotinált anti-egér ellenanyagokat (Vector 

Laboratories) alkalmaztunk. 

 

4.4. KÍSÉRLETI ELJÁRÁSOK 

 

4.4.1. Internalizációs vizsgálatok makrofágokon 

 

A caveolák lefőzıdésének stimulálására szerin/treonin protein-foszfatáz gátló 

okadánsavat használtunk. A makrofágokat 10%FBS tartalmú DMEM (Dubecco’s 

Modified Eagle Medium) tenyésztıi médiumban, 60mm átmérıjő tenyésztıi 

edényekben 4 illetve 100 nM okadánsav jelenlétében 30 percig, 37oC-on inkubáltuk. A 

fluid fázisos felvételi folyamatok vizsgálatához 800µg/ml tormaperoxidázt 

alkalmaztunk, amelyet okadánsavval végzett elıinkubációt követıen okadánsav 

jelenlétében adtunk a sejtszuszpenzióhoz (30 perc, 37oC). Az internalizációs kísérleteket 

PBS-es mosással állítottuk le.  

A caveolák lefőzıdésének vizsgálatára hagyományos elektronmikroszkópos 

technikát, valamint fagyasztott ultravékony metszeteken elvégzett immuncitokémiát 

alkalmaztunk. A felszínnel kapcsolatban álló struktúrák jelölésére Ruténium-vörös (lásd 

késıbb) festéket használtunk. Morfológiai vizsgálatainkat morfometriai méréssel 

egészítettük ki. Az internalizált tormaperoxidáz mennyiségét spektrométerrel határoztuk 

meg (lásd késıbb). Az internalizációban résztvevı fehérjék foszforilációs állapotának 

nyomon követésére immunprecipitációt és Western blot analízist végeztünk. 

 

4.4.2. Internalizációs vizsgálatok HepG2 sejteken 

 

HepG2 sejtekben a caveolák internalizációjának stimulálására szerin/treonin 

protein-foszfatáz gátló okadánsavat, tirozin-foszfatáz gátló nátrium-vanadátot és 

albumint használtunk. A sejteket 4 illetve 100nM szerin/treonin protein-foszfatáz gátló 

okadánsavval (30 perc, 37oC) illetve 10µM tirozin-foszfatáz gátló nátrium-vanadáttal 

(15 perc, 37oC) inkubáltuk. Kísérleteink egy részében 10µM nátrium-vanadáttal 

elıinkubációt végeztünk (15 perc, 37oC), majd nátrium-vanadát jelenlétében további 15 

percig 30mg/ml albuminnal kezeltük a sejteket. Tekintettel arra, hogy az albumin a 
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caveolák lefőzıdését önmagában is indukálja, a HepG2 sejteket 30mg/ml albumin 

tartalmú médiumban 15, 60 és 180 percig (37oC) inkubáltuk. Egyes kísérleteinkben a 

fehérjeszintézis gátlására 30mg/ml albumin jelenlétében 50µg/ml cycloheximidet 

alkalmaztunk, sejtjeinket 60 illetve 180 percig 37oC-on inkubáltuk. Kísérleteinket 

albuminmentes médiummal történı mosással állítottuk le. 

Eredményeinket morfológiai (fénymikroszkópos immuncitokémiai vizsgálatok 

illetve elektronmikroszkópia) és biokémiai módszerekkel (detergensmentes 

membránizolálás és Western blot analízis) nyertük. 

 

4.5. MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK 

 

4.5.1. Fénymikroszkópos immuncitokémiai vizsgálatok  

 

Immunfluorescens, konfokális mikroszkópos megfigyelésekhez fedılemezre tapadt 

HepG2 sejteket okadánsaval, vanadáttal illetve albuminnal kezeltük a fent leírtak 

szerint. A kísérleteket követıen 0,1M foszfátpufferben (pH:7,4) 4% paraformaldehiddel 

2 órás fixálást végeztünk, majd a fixálót PBS-es mosással eltávolítottuk. Triton-X 100-

al végzett permeabilizálást követıen a caveolák jelölésére 1%BSA/PBS-ben higított 

anti-caveolin-1 (1:200) illetve anti-caveolin-2 (1:100) ellenanyaggal immunjelölést 

végeztünk (2h, 4oC), majd PBS-es mosás után a specifikusan kötött anti-caveolin-1 

ellenanyagot 1%BSA tartalmú PBS-ben higított anti-nyúl-Alexa 488nm fluorescens 

festékkel (1:200) (2h, 4oC) tettük láthatóvá. Anti-caveolin-2 ellenanyaggal történt 

jelölést követıen második ellenanyagként 1%BSA/PBS-ben higított biotinált anti-egér 

ellenanyagot (1:100) (2h, 4oC), majd PBS-es mosást követıen 1%BSA/PBS-ben higított 

avidin-konjugált Alexa 594nm vagy 488nm fluorescens festéket (1:200) (2h, 4oC) 

alkalmaztunk. A citoszkeleton jelölésére 1%BSA/PBS-ben higított phalloidin konjugált 

Alexa 594nm (1:100) került felhasználásra (2h, 4oC). A flourescens felvételek Bio-Rad 

Radiance2100 Rainbow konfokális mikroszkóppal, Laser Sharp software 

alkalmazásával készültek. További képszerkesztéshez Confocal Assistant és Adobe 

Photoshop programokat használtunk. 
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4.5.2. Hagyományos elektronmikroszkópos vizsgálatok 

 

Elektronmikroszkópos vizsgálatainkhoz a sejteket 0,1M Millonig pufferben 

(pH=7,6) higított 2% glutáraldehiddel fixáltuk (2 óra, szobahımérsékleten). A fixálót 

alapos Millonig pufferes mosással eltávolítottuk, majd a sejtszuszpenzióból 10% 

zselatin (37oC) hozzáadásával, centrifugálással tömör blokkokat formáltunk. A sejteket 

tartalmazó zselatin-blokkokat apró darabokra vágtuk, 0,1M cacodilát pufferben 

(pH=7,4) mostuk, és 1% OsO4-el 60 percig 4Co-on utófixáltuk. Ezt követıen cacodilát 

pufferrel, majd desztillált vízzel mostuk a blokkokat. A blokk-kontrasztozást 1% uranil-

acetáttal végeztük (60 perc, 4Co, sötétben). Desztillált vizes mosás után a blokkokat 

növekvı koncentrációjú alkoholsorral víztelenítettünk, majd Araldit mőgyantába 

ágyaztuk. Leica ultramikrommal 80 nm vastagságú metszeteket készítettünk, melyeket 

ólom-nitráttal (10 perc), majd uranil-acetáttal (10 perc) kontrasztoztuk és Opton illetve 

Hitachi elektronmikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

4.5.3. DAB reakció 

 

Morfológiai vizsgálataink során a makrofágok által felvett tormaperoxidáz 

kimutatására diaminobenzidint használtunk (DAB reakció). A sejteket 0,1M Millonig 

foszfát-pufferben (pH=7,6) higított 2%-os glutáraldehid oldattal fixáltuk (30 perc, 

szobahımérséklet).  A fixálás után Millonig foszfát- majd pedig Tris-HCl pufferrel 

(0,05M, pH=7,6) mostuk a sejteket. A DAB reakcióhoz 0,02g DAB-t 50 ml PBS-ben 

oldottunk, illetve közvetlenül a reakció elıtt 100µl 1%-os Hyperol oldatot adtunk a 

reakcióelegyhez. A reakcióeleggyel való inkubálást 5 percig, sötétben végeztük. A DAB 

reakciót követıen Tris-HCl pufferes (0,05M, pH=7,6), majd 0,1M-os cacodilát pufferes 

(pH=7,4) mosást végeztünk. Ezt követıen a sejtszuszpenzióból 10%-os, 37oC-os 

zselatin felhasználásával blokkokat formáltunk, melyeket a fent leírtak szerint Araldit 

mőgyantába ágyaztunk.   
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4.5.4. Sejtfelszín jelölése Ruthenium-vörössel  

 

A sejtfelszínnel kapcsolatban álló struktúrák jelölésére extracelluláris 

markerként ruthenium (Ru)-vörös (Sigma Chemical Co) festéket használtuk. A sejteket 

alapos 0,1M PBS-es mosás után Millonig pufferben (pH=7,6) higított, 0,4 mg/ml Ru-

vörös tartalmú 2% glutáraldehiddel 2 órán át, szobahımérsékleten fixáltuk. A fixálást 

követıen 0,1M-os cacodilát pufferrel mosást végeztünk, majd a sejteket 0,4 mg/ml Ru-

vöröst, 2%-os OsO4-t tartalmazó 0,1M cacodilát pufferben utófixáltuk. Az utófixálást 

követıen a sejteket zselatinnal kezeltük, majd beágyaztuk a fent leírtak szerint. 

 

4.5.5. Fagyasztott ultravékony metszetek és immun-arany jelölés 

 

Fagyasztott ultravékony metszeteinkhez a sejteket 4% parafomaldehidben (0,1M 

foszfátpufferben (pH:7,4)), 24 órán át fixáltuk, majd 0,05M glicin tartalmú 

foszfátpufferel a fixálót eltávolítottuk. A tenyésztıi edényben letapadt sejteket 37oC-os, 

1% zselatin tartalmú foszfátpufferben óvatosan felkapartuk, majd a fixálót 

foszfátpufferes mosással eltávolítottuk. A sejtszuszpenzióból ezt követıen 10%, 37oC 

zselatinban centrifugálással blokkokat formáltunk, majd a zselatin-blokkokat apró 

darabokra vágtunk. A fagyasztás során keletkezı jégkristályok kialakulásának 

megakadályozására a blokkokat 2,3M cukorral átitattuk (minimum 4 óra, 4oC), majd 

alumínium mintatartóra helyezve folyékony nitrogénben lefagyasztottuk. A metszeteket 

Leica Ultracut S ultramikrotommal (Bécs, Ausztria) készítettük (Slot és mtsai, 1991, 

Liou és mtsai,1996). A metszeteken végzett immun-arany jelöléshez 1%BSA/PBS-ben 

higított anti-caveolin-1 ellenanyagot (1:100), anti-albumin ellenanyagot (1:600) és anti-

CD63 ellenanyagot (1:150) alkalmaztunk. Az immunoreaktív fehérjéket PBS-ben 

higított 10 (1:60) illetve 15 nm (1:65) átmérıjő kolloidális arannyal konjugált protein-

A-val mutattuk ki. A metszeteket uranil-oxaláttal (pH=7) illetve metilcellulózban 

higított uranil-acetáttal (pH=4) 5-5 percig kontrasztoztuk, és Jeol illetve Hitachi 

elektronmikroszkópban vizsgáltuk. 
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4.6. BIOKÉMIAI VIZSGÁLATOK 

 

4.6.1. Tormaperoxidáz meghatározás 

 

A makrofágok által felvett tormaperoxidáz mennyiségét spektrofotometriás méréssel 

határoztuk meg. A felvételi folyamatot követıen a tenyésztıi médiumot alapos PBS-es 

mosással távolítottuk el, majd a sejtszuszpenziót 10% Triton-X 100 jelenlétében 

ultrahanggal (MSE ultrahangos dezintegrátor) szolubilizáltuk. A tormaperoxidáz 

kimutatására 10% Triton-X (pH=5) pufferben higított 1mg/ml o-dianizidint 

használtunk, amelyhez 0.3% Hyperol oldatot adtunk. A reakciót 3 perc (25Co) 

inkubációs idı után 900µl 10N kénsavval állítottuk le. A keletkezett színes termék 

koncentrációjára a 435nm-en mért fényelnyelési értékekbıl következtettünk. 

 

4.6.2. Immunoprecipitáció és Western blot analízis  

 

Az immunoprecipitációhoz minden kísérleti csoportból 107/ml sejtet 

használtunk. A megfelelı kezelések után a sejteket lízispufferben (50mM Tris-HCl, 

pH=7,4, 150nM NaCl, 1mM EDTA, 1mM Na3VO4, 1mM NaF, 10% glicerol, 0,5% 

Nonidet P40, 0,1mM PMSF, 10µg/ml aprotinin) feloldottuk. A lizátumot anti-caveolin-

1 illetve anti-caveolin-2 jelenlétében 5 órán át 4 oC-on inkubáltuk. Protein-A-Sepharose 

4B alkalmazásával további 1 órás inkubáció után keletkezı immunkomplexeket a 

lízispufferben 4-5 alkalommal ismételt, 12,000g centrifugálással szétválasztottuk. Az 

immunoprecipitátumból 10-30 µg mennyiségő fehérjét 10% SDS gélen futtatunk, majd 

nitrocellulóz membránra blottoltunk. Blottanalízishez anti-caveolin-1 (1:250) vagy anti-

caveolin-2 (1:250) ellenanyagokat használtunk. A precipitátumok foszfotirozin 

tartalmának vizsgálatához a 10-30µg mintát 10%-os SDS gélre rétegeztük, majd 

blottolást követıen a nitrocellulóz membránt anti-foszfotirozin (1:500) ellenanyaggal 

inkubáltuk. 
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4.6.3. Detergens-mentes membránizolálás és Western blot analízis 

 

A HepG2 sejteket 100mm átmérıjő petricsészében neveltük. Minden egyes 

kísérleti csoportban 10 petricsészényi, konfluens sejttenyészetet használtunk. A 

plazmamembrán és az intracelluláris membrán frakciókat Smart (1995) és Conrad 

(1995) módszere alapján nyertük. A sejteket 4oC hımérséklető homogenizáló pufferrel 

mostuk (0,25M szacharóz, 1mM EDTA, 20mM Tricine, pH=7,8), majd teflon 

homogenizálóban homogenizáltuk. A homogenizált sejteket 23 ml homogenizáló 

pufferben higított, 30%-os Percollra rétegeztük és VAC602 ultracentrifugában 84,000g-

vel, 30 percig, 4oC-on centrifugáltuk. A centrifugálást követıen a 30%-os Percollban a 

homogenizátum két frakcióra vált szét. A könnyebb frakcióban a plazmamembrán, a 

nehezebb frakcióban a citoplazmatikus membránok (endoplazmás retikulum, Golgi 

apparátus endoszómák illetve lizoszómák) találhatóak. A membrán-izolátumok 

fehérjetartalmát Bio-Rad Bradford Assay segítségével határoztuk meg, majd 50µg/ml 

mennyiségő fehérjetartalmú membránfrakciót 10% SDS gélre rétegeztünk. Blottolás 

után anti-caveolin-1 (1:500) ellenanyagot ezt követıen biotinált-anti–nyúl ellenanyagot 

(1:500) illetve egy integráns membránfehérje, a syndecan (CD138)  ellen termeltetett 

monoklonális anti-syndecan ellenanyagot (1:500), valamint biotinált anti-egér (1:500) 

ellenanyagot használtunk. Az immunoreaktív fehérjéket NovaRED Substrate Kit 

(Vector) segítségével tettük láthatóvá. 

 

4.7. MORFOMETRIAI ANALÍZIS 

 

Minden kísérleti csoportból (kontrol, okadánsavval, illetve 60 és 180 perc 

albuminnal kezelt sejtek) 20-25, véletlenszerően kiválasztott elektronmikroszkópos kép 

(nagyítás 20,000x) felhasználásával morfometriai analízist végeztünk. A sejtfelszínnel 

kapcsolatban álló (egyes esetekben Ruthenium-vörössel jelölt), omega alakú képleteket, 

valamint a lefőzıdött, caveola-mérető vezikulákat számláltuk. Az egységnyi 

citoplazmára számított felszín/térfogat arányt Weibel és mtsi (1966) módszere szerint 

számítottuk.  

Fagyasztott ultravékony metszeteken végzett immun-arany jelölés után 

vizsgáltuk a caveolin-1 és caveolin-2 eloszlását az okadánsavval illetve albuminnal 
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kezelt sejteken. A plazmamembránnal összeköttetésben álló caveolák membránjában, 

illetve a citoplazma organellumaiban jelenlévı aranyszemcsék számát az összes 

aranyszemcse számához viszonyítottuk. Különleges figyelmet fordítottunk azokra az 

anti-CD63 ellenanyaggal jelölt, morfológiailag késıi endoszómaként azonosítható 

sejtalkotókra, melyekben a caveolin-1 detektálható. Az anti-caveolin-1 és anti-CD63 

ellenanyagokkal kettısen jelölt késıi endoszómák, és a csak anti-CD63 ellenanyaggal 

jelölt késıi endoszómák számát hasonlítottuk össze. Morfometriai elemzéseinket 

statisztikailag a StatSoft Statistica 6.1. software felhasználásával elemeztük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. INTERNALIZÁCIÓS VIZSGÁLATOK MAKROFÁGOKON 

 

5.1.1. Okadánsav hatása makrofágok caveoláinak internalizációjára, valamint a 

caveolin izoformák eloszlására 

 

A caveolák internalizációjában a foszforiláció/defoszforiláció szerepét rezidens 

és elicitált makrofágokon egy szerin/treonin foszfatáz gátló, az okadánsav 

alkalmazásával vizsgáltuk. Kísérleteink során az okadánsav kezelések után sem 

rezidens, sem pedig elicitált makrofágokban nem észleltünk az alapvetı funkciók 

károsodására vagy zavarára utaló ultrastruktúrális változásokat, amely azt bizonyítja, 

hogy a foszfatázgátló koncentrációja nem volt toxikus.  

 

5.1.1.1. Okadánsav hatása rezidens és elicitált makrofágok caveoláinak 

internalizációjára  

 

5.1.1.1.1. Morfológiai vizsgálatok 

 

Az elicitált makrofágok plazmamembránján a caveolák sokkal nagyobb számban 

vannak jelen, mint a rezidens makrofágokén (Kiss és mtsai 2000.). 

Elektronmikroszkópos felvételeken, a metszési síktól függıen a plazmamembránnal 

összeköttetésben álló membránbetüremkedések önálló, lefőzıdött, citoplazmatikus 

vezikulaként mutatkozhatnak. Annak eldöntésére, hogy a sejtfelszín alatt elhelyezkedı 

vezikulák a plazmamembránnal kapcsolatban állnak-e vagy sem, a sejtfelszín jelölése 

széles körben elterjedt módszert, a Ruténium-vörös jelölést alkalmaztuk. A módszer 

lényege, hogy a sejtfelszínnel kapcsolatban álló, nyitott caveolák a Ruténium-vörös 

szemcséivel jelölıdnek, míg a plazmamembránról korábban lefőzıdött vezikulákat a 

festék már nem jelöli. Okadánsavval nem kezelt elicitált makrofágok 

plazmamembránján nagyszámú, Ruténium-vörössel jelölt caveola figyelhetı meg 

(7.ábra A). Ruténium-vörös jelölést találhatunk olyan struktúrákban is, amelyek 

lefőzıdött vezikuláknak tőnnek, a sejtfelszínnel való kapcsolatukat azonban a 
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Ruténium-vörös jelölés egyértelmően bizonyítja. 30 perces okadánsav kezelés után 

számuk jelentıs mértékben csökken (7.ábra B). A citoplazmában számos vezikula 

látható, melyek membránja Ruténium-vörössel nem jelölıdött, jelezvén, hogy ezen 

képletek már a felszín megjelölése elıtt elvesztették kapcsolatukat a 

plazmamembránnal. Ezek az eredmények egyértelmően igazolják, hogy a caveolák 

lefőzıdését az okadánsav stimulálja. 

Ezt követıen arra kerestük a választ, hogy a caveolák részt vesznek, illetve részt 

vehetnek-e a makrofágok endocitotikus folyamataiban. Ebbıl a célból egy 

folyadékfázisú endocitózis tanulmányozására használható markert, a tormaperoxidázt 

(HRP) alkalmaztuk. A makrofágok által internalizált tormaperoxidázt diamino-benzidin 

reakcióval (DAB technika) mutattuk ki. DAB technika alkalmazásával készült 

elektronmikroszkópos felvételeink azt mutatják, hogy az okadánsavval nem kezelt 

rezidens (8.ábra A) és az elicitált makrofágokban (9.ábra A) a felvett peroxidáz 

nagymérető vakuólumokban, és számos kisebb vezikulában figyelhetı meg. A 

nagymérető vakuólumok endoszómák, amelyek közelében peroxidázzal teli transzport 

vezikulák is láthatók. Abban az esetben, ha a 30 perces tormaperoxidázzal végzett 

inkubáció elıtt 4 illetve 100nM okadánsav elıkezelést végeztünk, mind a rezidens 

(8.ábra B,C), mind pedig az elicitált makrofágokban (9.ábra B) kevesebb endoszóma 

jelent meg. 

További kísérleteink szempontjából lényeges megemlítenünk azt a 

megfigyelésünket, miszerint okadánsav kezelések után mind rezidens, mind elicitált 

makrofágok citoplazmájában jellegzetes, a multivezikuláris testekre jellemzı 

morfológiájú organellumok jelennek meg (10.ábra A). Ezen multivezikuláris testek 

tartalmát számos vezikula képezi, amelyek membránja fagyasztott ultravékony 

metszeteken elvégzett immunjelölést követıen caveolin-1 jelenlétét mutatta (10.ábra B).  
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7.ábra 

Okadánsav hatása a sejtfelszínnel kapcsolatban álló vezikulák (caveolák) 

mennyiségére. A sejtfelszínnel kapcsolatban álló képleteket Ruthenium-vörös festékkel 

jelöltük meg. A:  Okadánsavval nem kezelt makrofágok plazmamembránján (pm) 

számos nyitott caveola (nyilak) van jelen. B: Okadánsav kezelés után a plazmamembrán 

(pm) nyitott caveoláinak mennyisége csökken (nyilak), a sejtfelszínhez közel számos 

zárt, Ruthenium-vörös jelölést nem mutató, tehát lefőzıdött vezikula figyelhetı meg 

(kettıs nyilak). m: mitokondrium. Lépték:500nm 
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8.ábra 

Okadánsavv hatása rezidens makrofágok tormaperoxidáz felvételére. A:  

Okadánsavval nem kezelt rezidens makrofágokban az internalizált tormaperoxidáz 

kisebb-nagyobb endoszómákban (E) mutatható ki. A kisebb, elektron-sőrő vakuolumok 

a Golgi készülék közelében feltehetıleg lizoszómák. B: 4nM okadánsav hatására a 

makrofágok kevesebb tormaperoxidázt vesznek fel, mely kisebb endoszómákban (E) 

jelenik meg. C: A plazmamembránról (pm) lefőzıdı caveola mérető membrán 

betüremkedések (nyilak) 100nM okadánsav kezelés ellenére is jelen van. m: 

mitokondrium; G: Golgi hálózat; ly: lizoszóma; N: sejtmag. Lépték:500nm 
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9.ábra 

Elicitált makrofágok tormaperoxidáz felvételére. A: 30 perc tormaperoxidáz kezelést 

követıen a folyadékfázisú marker az elicitált makrofágok endoszómáiban (E) mutatható 

ki. B: Okadánsav jelenlétében az elicitált makrofágok jelentısen kevesebb 

tormaperoxidázt vesznek fel. A sejtfelszínen (pm) számos caveola figyelhetı meg 

(nyíl), a lefőzıdı caveolák egyesével, vagy virág formájú csoportba rendezetten 

jelennek meg a plazmamembrán (pm) alatt (kettıs nyilak). m: mitokondrium; G: Golgi 

hálózat; ly: lizoszóma; N: sejtmag. Lépték:500nm 
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10.ábra 

Multivezikuláris testek elicitált makrofágokban okadánsav kezelést követıen. A:  

4nM okadánsav kezelés után egy multivezikuláris test egy tormapeoxidáz tartalmú 

endoszómával (E) szoros közelségben helyezkedik el. B: Fagyasztott ultravékony 

metszeten anti-caveolin-1 ellenanyaggal végzett immunjelölés. A multivezikuláris 

testek vezikuláinak membránja caveolin-1 (10nm aranyszemcse) jelenlétét mutatja 

(mvb*). pm: plazmamembrán; m: mitokondrium; N: sejtmag. Lépték:500nm 
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5.1.1.1.2. Morfometriai elemzés 

 

Elektronmikroszkópos eredményeink kvantitatív alátámasztása céljából 

morfometriai vizsgálatokat végeztünk, mely során a makrofágok sejtfelszínnel 

összeköttetésben álló, valamint már lefőzıdött caveoláinak százalékos megoszlását 

határoztuk meg. (II.táblázat).  

 

II.táblázat  

A makrofágok sejtfelszíni és lefőzıdött caveoláinak, valamint a clathrin burkos 

vezikulák mennyiségének százalékos megoszlása okadánsav kezelés után.  

Rezidens makrofágok 

 Caveola mérető vezikula 

(50-100nm) 

Clathrin-burkos vezikula 

(~120nm) 

kontroll 23% 73 % 

4nM 73% 23 % 

100nM 98% 2 % 

 

 Nyitott vezikula 

(50-100nm) 

Zárt vezikula 

(50-100nm) 

kontroll 50% 50% 

4nM 22% 78% 

100nM 25% 75% 

 

Elicitált makrofágok 

 Caveola mérető vezikula 

(50-100nm) 

Clathrin-burkos vezikula 

(~120nm) 

kontroll 84% 26 % 

4nM 98% 2 % 

100nM 99% 1% 

 

 Nyitott vezikula 

(50-100nm) 

Zárt vezikula 

(50-100nm) 

kontroll 76 % 24 % 

4nM 13 % 87 % 

100nM 20 % 80 % 
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Rezidens makrofágok plazmamembránján lévı endocitotikus struktúrák 

túlnyomó többsége, 73%-a clathrin-burkos invagináció illetve vezikula, és csupán 23%-

a caveola. Elicitált makrofágokban ez az arány jelentısen eltér: a plazmamembrán 

invaginációinak 26%-a clathrin-burkos vezikula, 84%-a caveola. Az okadánsav kezelés 

hatására a rezidens és az elicitált sejtek clathrin-burkos vezikuláinak mennyisége 

drámaian lecsökken. Rezidens makrofágokban 4nM okadánsav kezelés után a clathrin-

burkos vezikulák aránya 23%, elicitált makrofágokban pedig mindössze 2%. 100nM 

okadánsav kezelés után a clathrin-burkos invaginációk és vezikulák mindkét 

sejtpopulációban gyakorlatilag teljesen eltőnnek. 

Okadánsavval nem kezelt (kontroll) rezidens makrofágokban a caveola mérető 

vezikulák 50%-a a sejtfelszínnel kapcsolatban álló („nyitott vezikula”), 50%-a pedig 

lefőzıdött („zárt vezikula”). 4nM okadánsav kezelés után a ezeknek a struktúráknak 

már csak 22%-a áll összeköttetésben a felszínnel, 78%-uk lefőzıdött vezikula 

formájában figyelhetı meg a plazmamembrán alatt. 100nM okadánsav kezelés rezidens 

makrofágokban a sejtfelszínnel kapcsolatban álló (25%) illetve lefőzıdött (75%) 

vezikulák eloszlásában további változást nem eredményezett. Kezeletlen (CTR) elicitált 

makrofágokban a vezikulák 76%-a áll összeköttetésben a sejtfelszínnel és csak 24%-a 

lefőzıdött, önálló, szabad vezikula. Okadánsav kezelés hatására ez az arány jelentısen 

változik: 4nM okadánsavval 30 percig (37oC) kezelt elicitált makrofágokban a 

sejtfelszínnel már csak a vezikulák 13%-a áll összeköttetésben,  87%-uk pedig 

lefőzıdött. 100nM okadánsav kezelés nem növeli tovább a lefőzıdött vezikulák arányát 

(20% membránnal összefüggı, 80% lefőzıdött).  

 

5.1.1.2. A caveolin-1 és caveolin-2 izoformák eloszlásának változása 

 

Fagyasztott ultravékony metszeteken végzett immuncitokémát követıen 

caveolin-1 és caveolin-2 izoformák sejten belüli elıfordulását tanulmányoztuk. Az 

egyes caveolin izoformák jelenlétét az izoformát specifikusan felismerı ellenanyaghoz 

kötıdı, kolloidális arannyal jelölt második ellenanyaggal detektáltuk, tehát a kolloidális 

aranyszemcsék a caveolin izoformák lokalizációját mutatták. Az aranyszemcsék 

százalékos megoszlását tanulmányozva azt tapasztaltuk, hogy a caveolin izoformák 

eloszlása szoros összefüggésben áll az alkalmazott okadánsav kezeléssel (III.táblázat). 
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Tekintettel arra, hogy rezidens makrofágokban jóval kevesebb caveola 

figyelhetı meg, ezekben a sejtekben csak igen kevés caveolin-1 található a 

plazmamembránon. A caveolin-2 izoforma rezidens sejtekben fıként a Golgi 

készülékhez közeli citoplazmában kisebb-nagyobb vezikulákban, vakuólumokban, 

valamint a már korábban említett multivezikuláris testekben mutatható ki. 

Hagyományos elektronmikoszkópos technikával készült felvételeken elicitált 

makrofágokban jóval nagyobb számban figyelhetık meg caveola mérető invaginációk. 

E sejtek plazmamembránján fagyasztott ultravékony metszeteken elvégzett 

immuncitokémiát követıen nagyobb mennyiségő caveolin-1 mutatható ki, mint a 

citoplazmában. Okadánsav kezelést követıen a plazmamembrán caveolin-1 tartalma 

lecsökken (70%-ról 5 illetve 4%-ra). A caveolin-1 lényegesen nagyobb mennyiségben 

mutatható ki a citoplazmában, elsısorban olyan, caveola-csoport formában mutatkozó 

organellumokban, melyeket az irodalom caveoszómaként említ, illetve multivezikuláris 

testekhez hasonló struktúrákban. Elicitált makrofágokban a caveolin-2 izoforma az 

okadánsavval nem kezelt és kezelt sejtekben egyaránt a caveolin-1 fehérjével együtt van 

jelent a plazmamembránon és a különbözı sejtorganellumok membránján, eloszlása 

követi a caveolin-1 eloszlási mintázatát.  
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III.táblázat 

A caveolin-1 és a caveolin-2 izoformák megoszlása okadánsav kezelést követıen 

makrofágok különbözı kompartimentumaiban. 

  CTR  4nM  100nM  

 cav-1 cav-2 cav-1 cav-2 cav-1 cav-2 

Rezidens makrofág             

plazmamembrán 2% 1% 1% 1% 1% 1% 

citoplazma 

(vezikulák,vakuólumok) 

72% 80% 74% 78% 75% 79% 

caveoszómák, endoszómák/ 

multivezikuláris testek 

25% 17% 24,95% 20% 23,95% 19% 

mitokondrium, sejtmag 1% 2% 0,15% 1% 0,05% 1% 

Elicitált makrofág       

plazmamembrán 70% 70% 5% 5% 4% 4% 

citoplazma 

(vezikulák,vakuólumok) 

15% 15% 25% 24% 20% 19% 

caveoszómák, endoszómák/ 

multivezikuláris testek 

14% 14,9% 69% 70,1% 75% 76% 

mitokondrium, sejtmag 1% 0,1% 1% 0,9% 1% 1% 

 

 

5.1.2. Biokémiai vizsgálatok 

 

5.1.2.1. Okadánsav hatása makrofágok tormaperoxidáz felvételére  

 

Annak eldöntésére, hogy a nyugvó állapotban lévı (rezidens) és az aktivált 

(elicitált) makrofágok caveolái milyen mértékben vesznek részt a folyadékfázisos 

endocitózisban, okadánsavval végzett elıinkubációt követıen okadánsav jelenlétében 

tormaperoxidázt adtunk a sejtszuszpenzióhoz, majd a felvett tormaperoxidáz 

mennyiségét spektrofotometriás módszerrel meghatároztuk. Méréseinkkel arra kerestük 

a választ, vajon van-e lényeges különbség a rezidens és elicitált sejtek folyadékfázisos 

endocitotikus aktivitásában, valamint, hogy a caveolák lefőzıdését stimuláló okadánsav 

befolyásolja-e, - s ha igen, hogyan - a makrofágok tormaperoxidáz felvételét. 
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Spektrofotometriás méréseink azt mutatják, hogy 4nM okadánsav jelenlétében mind a 

rezidens, mind pedig az elicitált makrofágok tormaperoxidáz felvétele mintegy a felére 

csökkent. 100nM okadánsav kezelés rezidens sejtekben tovább csökkentette a felvett 

tormaperoxidáz mennyiségét, míg elicitált makrofágokban nem okozott további jelentıs 

változást (11.ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

11.ábra 

Okadánsav hatása az internalizált tormaperoxidáz mennyiségére rezidens (A) és 

elicitált (B) makrofágokban. Okadánsavval nem kezelt makrofágok tormaperoxidáz 

felvételéhez képest 4nM okadánsav közel a felére csökkentette a fluid fázisos felvételt 

mindkét sejtpopulációban. 100nM okadánsav még erıteljesebben csökkentette a 

rezidens makrofágok által felvett HRP mennyiségét, azonban elicitált makrofágokra 

további hatást nem gyakorolt. *: SD<0,05 a nem kezelt, kontroll (CTR) sejtekkel 

szemben. 

 

5.1.2.2. Okadánsav hatása a makrofág caveolin-2 foszforilációjára   

 

Kísérleteinket megelızı irodalmi kutatásaink során számos utalást találtunk arra, 

hogy a caveolin-1 foszforilációs módosulásainak jelentıs szerepe van a caveolák 

lefőzıdésének szabályozásásban. Munkánk során arra is választ kerestünk, vajon a 

szerin/treonin protein foszfatázokat gátló okadánsav hatással van-e, és ha igen, milyen 

hatással van a caveolin-2 izoforma tirozin-foszforilációjára. A kérdés 
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megválaszolásához a kísérleteket követıen kezelt sejtek lizátumából anti-caveolin-2 

ellenanyaggal immun-precipitációt végeztünk, majd anti-foszfotirozin ellenanyaggal 

Western blot analízist végeztünk. 

Eredményeink azt mutatják, hogy az immun-precipitátum intenzíven jelölıdött 

anti-caveolin-2 és anti-foszfotirozin ellenanyaggal is. Anti-caveolin-2 ellenanyaggal 

immunprecipitálható egy megközelítıleg 29 kDa molekulatömegő fehérje, mely 

okadánsav kezelés hatására, az okadánsav koncentrációjától függı módon erıteljesen 

foszforilálódik tirozin aminosavon (12.ábra). Úgy véljük, hogy ez a ~29 kDa 

molekulasúlyú, erısen tirozin foszforilált, anti-caveolin-2 ellenanyaggal jelölhetı 

fehérje egy makrofág-specifikus caveolin izoforma, mely a foszfatázgátló okadánsav 

hatására indirekt módon tirozin-foszforilálódik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ábra 

Immunoprecipitáció anti-caveolin-2 ellenanyaggal, majd Western blot analízis 

anti-foszfotirozin ellenanyaggal. Rezidens (A panel) és elicitált (B panel) 

makrofágokban egy ~29 kDa molekulatömegő fehérje tirozin foszforilációját 

detektáltuk, mely az alkalmazott okadánsav koncentráció emelésével arányosan 

növekedett.  Az immunprecipitátum anti-caveolin-2 ellenanyaggal Western blot analízis 

során jelölhetı (A/a; B/a), mely bizonyítja, hogy a ~29 kDa molekulatömegő fehérje 

caveolin-2. 
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5.2. INTERNALIZÁCIÓS VIZSGÁLATOK HepG2 SEJTEKEN  

 

Tekintettel arra, hogy a patkányok hasüregébıl izolált peritoneális makrofágok 

igen heterogén sejtpopulációt alkotnak, célszerőbbnek látszott a további vizsgálatokhoz 

egy jól reprodukálható, homogén sejtpopulációt alkalmazni. Erre a célra egy 

hepatocelluláris karcinóma sejtvonalat, a HepG2 sejteket választottuk. Ezen sejtek 

elınye, hogy hosszú idın át megbízhatóan homogén sejtpopulációt képeznek, a sejteket 

nagy mennyiségben, olcsón állíthatjuk elı, a kísérletekhet elegendı mennyiségő sejt 

elıállításához nincs szükség állatok feláldozására. A kétféle sejtpopuláción végzett 

kísérletek eredményeinek összehasonlítása így lehetıséget nyújthat annak eldöntésére, 

hogy a tenyésztett sejteken kapott eredményekbıl milyen mértékben következtethetünk 

a fiziológiás viszonyok között, élı szervezetben végbemenı folyamatokra. A HepG2 

sejtvonal azonban csak akkor alkamazható további kérdéseink megválaszolására, ha a 

makrofágokon elvégzett kezelések hasonló hatást váltanak ki ezen sejtekkel is. Ezéet 

elsı lépésben az okadánsav kezeléseket HepG2 sejtekkel is elvégeztük.  

 

5.2.1. Okadánsav hatása HepG2 sejtek caveoláinak internalizációjára, valamint a 

caveolin izoformák eloszlására 

 

5.2.1.1. Konfokális mikroszkópos vizsgálatok 

 

 A caveolin-1 jelenlétét és eloszlását immunfluorescens jelölés után konfokális 

mikroszkóppal vizsgáltuk HepG2 sejtekben. Mivel makrofágokkal elvégzett 

kísérleteink eredményei azt sugallták, hogy a caveolin-2 izoformának fontos szerepe 

lehet a caveolák lefőzıdésének szabályozásában, ezért ezen sejtekben tanulmányoztuk a 

caveolin-2 fehérje eloszlását. Vizsgálataink részét képezte a caveolák mobilitását 

befolyásoló aktin-citoszkeleton változásainak nyomon követése is.  

Okadánsavval nem kezelt (kontroll) sejtekben a caveolin-1 (13.ábra A) és a 

caveolin-2 (14.ábra A) jelenlétére utaló fluorescens jel diszkrét pontok formájában 

figyelhetı meg, a plazmamembránon valamint a citoplazmában. A plazmamembrán 

mentén elhelyezkedı pontszerő jel a sejtfelszíni caveolák jelenlétére utal, mintegy 

kirajzolja a sejtek kontúrját. 30 perc okadánsav (4nM) kezelés után a caveolin-1-et 
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detektáló fluorescens jel mellett nagyobb, flourescens aggregátumok figyelhetık meg a 

sejtek citoplazmájában (13.ábra D). Ugyanezen kezelés a caveolin-2 izoforma eloszlását 

nem változtatta meg jelentısen. (14.ábra D). Magasabb koncentrációjú (100nM) 30 perc 

okadánsav kezelést követıen azonban mind a caveolin-1, mind pedig a caveolin-2 

eloszlásában jelentıs változások alakultak ki (13. és 14.ábra G). Mindkét izoforma 

nagy, flourescens aggregátumok formájában azonosítható a sejtek citoplazmájában a 

plazmamembrán alatt, illetve a sejtmag körül. Ezen caveolin pozitív aggregátumok 

feltehetıleg az okadánsav kezelés hatására lefőzıdött, csoportba győlt caveoláknak, 

illetve az internalizációt követıen kialakuló, caveolin tartalmú intracelluláris 

kompartimentumnak felelhetnek meg.  

Érdemes megjegyeznünk, hogy a plazmamembránon még az erıteljes 

internalizációt stimuláló hatású, magas koncentrációjú okadánsav kezelés után is jelen 

vannak a caveolin izoformák illetve caveolák. A plazmamembrán caveolái alatt az 

aktint specifikusan felismerı phalloidinnel kimutatott ktin citoszkeleton finom hálózata 

mind az okadánsavval kezelt, mind a kezeletlen sejtekben megfigyelhetı (13. és 14.ábra 

C,F,I). Míg kezeletlen sejtekben az aktinfilamentumok jól láthatóan finom hálózatot 

alkotnak (13. és 14.ábra B), okadánsav kezelések hatására a sejtfelszíni aktinhálózat 

kismértékben átépül, erıteljesebb kötegekbe rendezıdik, vagy rövid, vonalszerő 

képleteket alkot a citoplazmában (13. és 14.ábra E,H).  
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13.ábra 

Okadánsav hatása a caveolin-1 fehérje eloszlására HepG2 sejtekben. (Konfokális 

felvételek egyetlen optikai szeletrıl). Caveolin-1: zöld; aktin: piros; sejtmag: kék. A: A 

caveolin-1 apró fluorescens pontok formájában látható részben a sejtfelszínen 

(nyílfejek), részben a citoplazmában. D: 4nM okadánsav kezelés után a citoplazmában 

aggregált fluorescens jelcsoportok (nyilak) jelennek meg. G: 100nM okadánsav kezelést 

követıen ezen aggregátumok (nyilak) nagyobb mennyiségben mutatkoznak a 

plazmamembrán alatt valamint a sejtmaghoz közeli területeken. Ugyanakkor az aktin-

citoszkeleton átrendezıdése is megfigyelhetı (B: nem kezelt, E: 4nM okadánsav; H: 

100nM okadánsav). C, F és I : egyesített képek.  
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14.ábra 

Okadánsav hatása a caveolin-2 fehérje eloszlására HepG2 sejtekben. (Konfokális 

felvételek egyetlen optikai szeletrıl.) Caveolin-2: zöld; aktin: piros; sejtmag: kék. A:  

Nem kezelt sejtekben a caveolin-2-t detektáló fluorescens jel (nyílfejek) a 

plazmamembrán mentén, valamint a citoplazmában mutatható ki. D: 4nM okadánsav 

nem változtatta meg a caveolin-2 eloszlást. G: Aggregált fluorescens jelcsoportok 

(nyilak) jelennek meg a citoplazmában 100nM okadánsav kezelést követıen. B: nem 

kezelt sejtekben a finom hálózatba rendezıdött aktin-citoszkeleton okadánsav hatására 

(E, H) vaskosabb kötegekbe rendezıdött. C, F és I : egyesített képek.  
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5.2.1.2. Elektronmikroszkópos vizsgálatok 

 

Kontroll HepG2 sejtekrıl készült hagyományos elektronmikroszkópos 

felvételeken (15.ábra A) a caveolák kisebb-nagyobb, a sejtfelszín felé nyitott csoportjai 

a rájuk jellemzı elrendezıdésben láthatók a sejtek plazmamembránján. 30 perc, 4nM 

okadánsav kezelést követıen (15.ábra B) caveola mérető vezikulák csoportjai bonyolult, 

labirintikus képleteket alkotnak, mely az okadánsav hatására bekövetkezı fokozott 

internalizácó következménye. A bonyorult, virágfőzérre emlékeztetı struktúrák mellett 

számos lefőzıdött caveola helyezkedik el a plazmamembrán közelében (15.ábra B). A 

caveolák alatt a citoszkeleton mikrofilamentumai húzódnak (15.ábra C). 100nM 

okadánsavval kezelt sejtekben jól látható, hogy a citoplazma plazmamembrántól 

távolabbi területein a már nagy valószínőséggel lefőzıdött caveolák a citoszkeleton 

filamentumai mentén sorakoznak (16.ábra B) Ugyanakkor számos caveola még mindig 

jelen van a plazmamembránon (16.ábra C). 

HepG2 sejtekben nagy számban fordulnak elı heterogén morfológiájú 

multivezikuláris testek (késıi endoszómák) (15.ábra D, 16.ábra A). Megfigyelhetünk 

szabályos membránnal határolt, legalább 9-10 vezikulát tartalmazó képleteket, de 

találhatunk olyan organellumot is, melynek bennéke több apró vezikulából és lemezes 

membránokból áll. Ezen sejtalkotók morfológiai jegyeik mellett molekuláris 

markerekkel is azonosíthatók. Ilyen jellegzetes marker a multivezikuláris testek belsı 

membránjain jelenlévı CD63 (LIMP-1) (Eskelinen és mtsai 2003). Fagyasztott 

ultravékony metszeteken anti-CD63 és/vagy anti-caveolin-1 ellenanyaggal végzett 

immun-arany jelölést követıen olyan multivezikuláris testeket azonosíthatunk, melyek 

belsı membránjai anti-caveolin-1 ellenanyaggal jelölıdnek (17.ábra). 

Okadánsav kezelés után HepG2 sejtekben a multivezikuláris testektıl eltérı 

morfológiájú képletek megjelenését is észleltük (18.ábra). Ezek jellemzıen virág-, vagy 

szılıfürt-szerő struktúrák, melyeket egy nagyobb vakuólumba csoportosan nyíló 

caveolák alkotnak a plazmamembránhoz közeli citoplazmában. Fagyasztott ultravékony 

metszeteken ezen komplexek membránjában caveolin-1 detektálható. Ezek a képletek 

morfológiájukat és caveolin-1 pozitivitásukat tekintve caveoszómáknak felelnek meg. 
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15.ábra 

HepG2 sejtekrıl készült elektronmikroszkópos felvételek kontroll és okadánsav 

kezelés után. A: Kontroll sejt plazmamembránján (pm) a caveolák egyesével, vagy kis 

csoportokban figyelhetık meg. B: 4nM okadánsav kezelés után a lefőzıdött caveolák 

csoportjai (*) láthatók a sejtfelszín alatt. C: Az aktin-citoszkeleton kötegei (kettıs 

nyilak) a plazmamembrán caveolái alatt (4nM okadánsav kezelés). D: 4nM okadánsav 

kezelést követıen multivezikuláris testek (mvb) mutatkoznak a sejtek citoplazmájában. 

N: sejtmag. Lépték: 200nm  
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16.ábra 

Elektronmikroszkópos felvételek 100nM okadánsav kezelés után. A: A sejtek 

citoplazmájában gyakran figyelhetık meg multivezikuláris testek (mvb). B: A 

citoszkeleton filamentumai (kettıs nyilak) a lefőzıdött caveolák csoportja (*) alatt. C: 

Ezek a citoszkeletális kötegek (kettıs nyilak) szoros közelségben láthatók a 

plazmamembrán caveolái (nyilak) alatt is. N: sejtmag; m: mitokondrium; cc: clathrin-

burkos vezikulák. Lépték:200nm 
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17.ábra 

Fagyasztott ultravékony metszeteken végzett immunjelölés 100nM okadánsav 

kezelés után. Anti-CD63 ellenanyaggal (10nm aranyszemcse) és anti-caveolin-1 

ellenanyaggal (15nm aranyszemcse, nyilak) kettısen jelölt multivezikuláris testek 

(mvb*) detektálhatók nem kezelt (A) illetve okadánsavval kezelt (B) sejtben is. pm: 

plazmamembrán; mvb: multivezikuláris test; G: Golgi készülék; N: sejtmag. Lépték: 

500nm 
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18.ábra 

Okadánsav kezelés után HepG2 sejtekben virág formájú organellumuk 

(caveoszómák) a sejtek citoplazmájában. Fagyasztott ultravékony metszeteken 

immunjelölést követıen ezen képletek membránjában caveolin-1 (10nm aranyszemcse, 

nyilak) fedezhetı fel. A plazmamembránon (pm) egyedi caveolák is megfigyelhetık. c: 

caveoszóma; N: sejtmag. Lépték:500nm 
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5.2.1.3. Morfometriai számítások és statisztikai elemzés 

 

Megfigyeléseink kvantitatív adatokkal való alátámasztására fagyasztott 

ultravékony metszeteken elvégzett immuncitokémia után morfometriai vizsgálatokat 

végeztünk. A caveolin-1 jelenlétét az elsı, specifikus ellenanyaghoz kötıdı, kolloidális 

mérető (10 illetve 15nm) aranyszemcsékkel jelölt második ellenanyag mutatja ki, tehát 

az ultravékony metszeteinken látható aranyszemcsék caveolin-1 fehérje jelenlétére 

utalnak. Morfometriai méréseink során ezen aranyszemcséket számláltuk meg és 

használtuk fel statisztikai analízishez.  

A HepG2 sejtekben a multivezikuláris testek/késıi endoszómák azonosítására 

ezen sejtalkotók membrán-markere, a CD63 ellen termeltetett ellenanyaggal is 

immunjelölést végeztünk. Egyes multivezikuláris testek belsejében látható vezikulák 

membránja anti-caveolin-1 ellenanyaggal is jelölést mutat. Tekintettel arra, hogy 

caveolin-1 ezen CD63 jelölt multivezikuláris testekben is detektálható, a caveolin-1 

eloszlását nem csak a plazmamembrán nyitott, valamint lefőzıdött caveoláinak 

membránjában, hanem a citoplazma multivezikuláris testjeiben is vizsgáltuk. 

Morfometriai méréseink eredményei (IV.táblázat) azt mutatják, hogy kezeletlen 

HepG2 sejtekben a caveolin-1 45%-ban a plazmamembrán nyitott caveoláinak 

membránjában helyezkedik el, csupán 9,5%-ban látható a sejtfelszín alatti, lefőzıdött 

caveolákban illetve 6,5% caveola csoportokban, caveoszómákban. A teljes caveolin-1 

mennyiségnek 11,5%-a a citoplazmában, további 26% a multivezikuláris testek 

vezikuláinak membránján található. 30 perc, 4nM okadánsav kezelést követıen a 

plazmamembrán caveolin-1 mennyisége jelentısen csökken (31%), ezzel párhuzamosan 

a megnövekszik a lefőzıdött vezikulák membránjában található össz caveolin-1 

mennyisége (22,5%). Töményebb, 100nM okadánsav hatására ugyanez a tendencia 

tapasztalható: a plazmamembrán caveoláiban a caveolin-1 30,5%-a, míg a lefőzıdött 

caveolákban 22%-a mutatható ki. A multivezikuláris testekben jelenlévı caveolin-1 

mennyisége 4nM, illetve 100nM okadánsavval történı kezelést követıen a nem kezelt 

sejtekhez képest lényegesen nem változik. 

A 4 illetve 100nM okadánsav kezelés hatására kontroll sejtekhez képest a 

caveolin-1/CD63 kettıs jelölést mutató struktúrák számában szignifikáns eltérés nem 

mutatkozott (19.ábra). 
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IV.táblázat 

Caveolin-1 százalékos eloszlása HepG2 sejtek különbözı kompartimentumaiban. 

Okadánsav kezelés után a plazmamembrán caveoláinak száma szignifikánsan csökkent, 

a lefőzıdött caveolák száma jelentısen megnövekedett. Az anti-CD63 ellenanyaggal 

azonosított endoszómák (multivezikuláris testek) caveolin-1 mennyiségét az okadánsav 

kezelés nem befolyásolta. 

 

 nem kezelt sejt 

(kontroll) 

4nM okadánsav 100nM okadánsav 

plazmamembrán 

caveolák 

45% 31% 

 

30,5% 

 

lefőzıdött caveolák 9,5% 22,5% 

 

22% 

 

caveola csoportok / 

caveoszómák 

6,5% 

 

9% 

 

12% 

 

CD63 jelölt 

multivezikuláris test 

26% 

 

25% 

 

22% 

 

citoplazma 

 

11,5% 10,5% 

 

11,% 

 

mitokondrium, sejtmag 2,5% 2% 

 

2,5% 

 

 

 

 

 

Elektronmikroszkópban 15 egyedi sejtben megszámoltuk a caveolin-1/CD63 

kettısen jelölt, valamint a csak anti-CD63-al jelölt multivezikuláris testeket. A 4 illetve 

100nM okadánsav kezelés hatására kontroll sejtekhez képest a caveolin-1/CD63 kettıs 

jelölést mutató struktúrák számában szignifikáns eltérés nem mutatkozott (19.ábra).  
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19.ábra 

Anti-CD63, illetve caveolin-1 tartalmú, anti-CD63 ellenanyaggal jelölt 

multivezikuláris testek számának változása HepG2 sejtekben okadánsav kezelés 

után. Morfometriai analízisünk szerint okadánsav hatására az anti-caveolin-1 és anti-

CD63 ellenanyaggal kettısen jelölt multivezikuláris testek mennyisége (kék oszlopok) 

nem mutat szignifikáns változást. SD>0,005 

 

5.2.2. Rövid idejő albumin inkubáció hatása HepG2 sejtek caveoláinak 

internalizációjára, valamint a caveolin izoformák eloszlására  

 

Az elızıekben részletezett kísérleteinkben a caveolák endocitózisának 

stimulálására a szerin-treonin foszfatázgátló okadánsavat alkalmaztunk. Az 

okadánsavról azonban ismert, hogy számos jelátviteli útvonalat befolyásol, s így 

esetünkben nem látható, melyik útvonal befolyásolása révén fejt ki hatást a caveolák 

lefőzıdéséhez. A lehetıségek pontosítása céljábó hasznosnak látszott olyan ligand 

alkalmazása, mely specifikusan stimulálja a caveolák lefőzıdését. Az endotélsejtek 

esetén ismert egy természetes ligand, az albumin, mely a caveolin-1 tirozin 

foszforilációja révén a caveolák lefőzıdését megindítja. Ezt a hatást egy tirozin-

foszfatáz gátló, a nátrium-ortovanadát alkalmazásával fokozhatjuk (Minshall 2003, 

Shajahan 2004). Amennyiben az albumint HepG2 sejtekben is fokozza caveolák 

internalizációját, mód nyílik a caveolák (és az albumin) sorsának követésére is, hosszú 

idejő kísérletekben.  
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Mindezek figyelembe vételével rövid és hosszú idejő internalizációs kísérleteket 

terveztünk. A rövid idejő internalizációs vizsgálatainkat három kísérleti csoportban 

végeztük. Az elsı kísérleti csoport sejtjeit 30mg/ml albuminnal (15 perc), a másodikat 

10µM nátrium-vanadáttal (15 perc) kezeltük. A harmadik csoportban sejtjeinket 15 

percig 10µM nátrium-ortovanadátos elıkezelés után 10µM nátrium-ortovanadát 

jelenétében 30mg/ml albuminnal további 15 percig inkubáltunk. Hosszú idejő 

kísérleteinkben 1 és 3 órás inkubációs idıket választottunk. 

 

5.2.2.1. Konfokális és elektronmikroszkópos vizsgálatok 

 

Fedılemezre tapasztott sejteken a fent leírt kezeléseket követıen anti-caveolin-1 

ellenanyaggal fluorescens immunjelölést végeztünk. Nem kezelt sejtek konfokális 

mikroszkópos képein  (20.ábra A) a plazmamembránt apró pontok formájában kirajzoló 

caveolin-1 jel a sejtfelszíni caveolák jelenlétére utal. Mind a 15 perces 30mg/ml 

albumin (20.ábra B), mind a 10µM nátrium-ortovanadát kezelés hatására (20.ábra C) a 

citoplazmában néhány nagyobb, fluoreszkáló aggregátum  jelenik meg. Ezek az 

eredmények hasonlóak a 30 perces, 4nM okadánsavval történt kezelést követıen 

tapasztalt változásokhoz (13.ábra D). Ha a sejteket 15 perc, 10µM nátrium-

ortovanadátos elıkezelés után, nátrium-ortovanadát jelenlétében további 15 perc, 

30mg/ml koncentrációjú albuminnal kezeltük (20.ábra D), a sejtek plazmamembránhoz 

közeli citoplazma területein nagy csoportokat formáló, a caveolin-1 jelenlétére utaló 

fluorescens jel látható. Ezen kísérletek eredményeinek finomabb sejtes részleteire adnak 

felvilágosítást elektronmikroszkópos vizsgálataink: a citoplazma plazmamembrán alatti 

területein egyedi, lefőzıdött vezikulák láthatók (21.ábra B). A caveolák intenzív 

lefőzıdésére utaló, szılıfürt-szerően rendezett, caveola mérető vezikulákból álló 

csoportok is megfigyelhetık (21.ábra). A konfokális mikroszkópos képeken látottakkal 

összevetve ezek a citoplazmatikus caveola-csoportok nagy valószínőséggel a 

fluorescens aggregátumoknak felelnek meg (20.ábra D). Elektronmikroszkópos 

megjelenésük alapján e struktúrák caveoszómáknak feleltehetık meg. Egyes esetekben 

azonban jól látható, hogy e szılıfürt-alakú caveola-csoport megtartja kapcsolatát a 

plazmamembránnal (21.ábra A).  
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20.ábra 

Albumin és nátrium-ortovanadát kezelés hatása a caveolin-1 eloszlására HepG2 

sejtben. (Zöld: caveolin-1; kék: sejtmag.) A (kontrol):  A caveolin-1 jelenlétét mutató 

flurescens jel a plazmamembránon illetve a citoplazmában finom eloszlásban 

helyezkedik el. B: 30mg/ml albumin hatására nagyobb fluorescens aggregátumok 

jelennek meg a sejtek citoplazmájában. C: Nátrium-ortovanadát kezelés a B képhez 

hasonló eloszlást eredményez. D: Nátrium ortovanadáttal végzett elıkezelést követı 

albumin inkubáció hatására a plazmamembránhoz közeli területeken tömör fluorescens 

aggregátumok (nyilak) mutatják a caveolin-1 fehérje elhelyezkedését.  
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21.ábra 

HepG2 sejtekrıl készült elektronmikroszkópos felvételek nátrium-ortovanadát 

elıkezelést követı albumin inkubáció után. A:  A plazmamembránnal (pm) vékony 

membráncsatorna segítségével (nyilfejek) kapcsolatban álló, caveola mérető 

vezikulákból felépülı, szılıfürt-szerő struktúra figyelhetı meg. B: A sejtfelszín 

közelében számos lefőzıdött caveola (nyilak) látható. m: mitokondrium; mvb: 

multivezikuláris test. Lépték: 200nm 
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5.2.2.2. Okadánsav, albumin és nátrium-ortovanadát kezelés hatása a caveolin 

foszforilációjára HepG2 sejtekben 

 

Okadánsav, albumin valamint nátrium-ortovanadát kezeléseket követıen HepG2 

sejtek lizátumából, anti-caveolin-1 ellenanyaggal immunprecipitációt, majd ezt 

követıen anti-tirozin ellenanyaggal Western blot analízist végeztünk (22.ábra). 

Biokémiai vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy az immunprecipitátumok tirozin 

foszforilációjának mértéke a kezeletlen sejtekhez képest csak elenyészı mértékben 

emelkedett 4 illetve 100nM okadánsav kezelést követıen. 15 perc albuminnal vagy 

nátrium-ortovanadáttal történı inkubáció szintén csekély változást okozott.  

Makrofágokkal végzett kísérleteink során egy ~29kDa molekulatömegő, 

feltételezhetıen caveolin-2 izoforma tirozin-forilációját tapasztaltuk az alkalmazott 

okadánsav koncentrációjával egyenes arányban. Felvetıdött a kérdés, vajon HepG2 

sejtekben a rövid idejő internalizációt indukáló kezelések hatására változik-e ezen 

caveolin izoforma foszforilációja, így anti-caveolin-2 ellenanyaggal immunprecipitációt 

követıen anti-tirozin ellenanyaggal Western blot analízist végeztünk. Ezen munkánk 

eredménye nem mutatta a caveolin-2 izoforma tirozin-foszforilációjának a 

makrofágokéhoz hasonó változását (eredményt nem mutat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.ábra 

Western blot analízis anti-caveolin-1 ellenanyaggal végzett immunprecipitációt 

követı anti-foszfotirozin ellenanyaggal. Az elvégzett rövid idejő internalizációs 

kísérleteket követıen HepG2 sejtekben nem tapasztaltunk jelentıs emelkedést a 

caveolin-1 tirozin-foszforilációs szintjében sem okadánsavval (A panel), sem 

albuminnal és nátrium-ortovanadáttal (B panel) végzett kísérleteink után sem. 
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5.2.3. Hosszú idejő albumin inkubáció hatása a caveolin-mediált endocitózisra 

HepG2 sejtekben   

 

A caveola-mediált endocitózis lassú folyamat, amely a jelen lévı ligand 

indukáló hatására következik be. A caveola-mediált endocitózis citoplazmatikus 

állomásainak azonosítása, valamint az internalizált caveolák sorsának nyomon 

követésére a caveolák lefőzıdését specifikusan indukáló albuminnal hosszú idejő (1 és 

3 óra) internalizációs kísérleteket végeztünk. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, 

vajon miként alakul a lefőzıdött caveolák és a caveolin-1 sorsa, és van-e kapcsolat a 

caveolin-mediált és a klasszikus, clathrin-mediált endocitotikus útvonal között.  

 

5.2.3.1. Morfológiai és morfometriai vizsgálatok  

 

5.2.3.1.1. Albumin hatása a plazmamembrán caveoláinak számára, illetve az 

internalizált caveolák mennyiségére 

 

24 órás albumin megvonás hatására HepG2 sejtekben a plazmamembránon jelen 

lévı caveolák száma erısen csökkent (23.ábra). Ezen sejteket tekintettük kontroll 

csoportnak. Albuminmegvonást követıen 30mg/ml albuminnal történt 1 órás inkubáció 

(24.ábra) a plazmamembránon a caveoláinak számának ugrásszerő növekedését 

eredményezte. 3 órás kezelés további emelkedését nem okozott. Albumin kezelés 

hatására a plazmamembrán alatti, zárt, lefőzıdött caveolák száma is megemelkedett.  

Hosszú idejő albumin inkubáció után az egyedi, internalizált vezikulák mellett 

lefőzıdött caveolák csoportjai is nagy számban figyelhetık meg a plazmamembrán 

közeli citoplazmában (24.ábra és 25.ábra). Egyes caveola-csoportok morfológiájuk, 

illetve membránjuk caveolin-1 tartalma alapján caveoszómaként azonosíthatók (25.ábra 

A,B,C). Fagyasztott ultravékony metszeten anti-caveolin-1 és anti-albumin 

ellenanyaggal végzett kettıs jelölést követıen az internalizált albumint nem csak a 

lefőzıdött egyedi caveolákban, hanem ezekben a caveola-csoportokban, illetve 

caveoszómákban is megfigyelhetjük. (25.ábra C) Ezen caveoszóma szerő struktúrák 

némelyike vékony membráncsatorna révén a plazmamembránnal kapcsolatban áll 
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(25.ábra A), azonban láthatók olyanok is, melyek a plazmamembrántól szabadon, önálló 

sejtalkotó képében tőnnek fel (25.ábra A,C). 

Morfometriai vizsgálataink kvantitatív adatokkal támasztják alá 

elektronmikroszkópos megfigyeléseinket (26.ábra). 1 órás albumin inkubációt követıen 

a plazmamembránon számolható, valamint a plazmamembrán alatt látható zárt, 

lefőzıdött caveolák mennyisége a kontroll csoporthoz képest szignifikánsan 

megnövekedett, 3 óra múlva kismértékő, további növekedést tapasztaltunk. A clathrin-

burkos vezikulák száma nem változott albumin jelenlétében, számukat, megjelenésüket 

tehát az albumin inkubáció nem befolyásolta. 
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23.ábra 

Fagyasztott ultravékony metszeten végzett caveolin-1 (10nm aranyszemcse) 

immunjelölés albuminmegvonást követıen. A és B: HepG2 sejtek 

plazmamembránján (pm) 24 órás albumin megvonást követıen a caveolák (nyilak) 

száma drasztikusan csökken (pm). A multivezikuláris testek (mvb) nem jelölıdtek anti-

caveolin-1 ellenanyaggal. Lépték: 200nm 
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24.ábra  

Fagyasztott ultravékony metszeten végzett caveolin-1 (10nm aranyszemcse) 

immunjelölés albumin inkubációt követıen. A: 1 óra albumin inkubáció után számos 

caveola (nyilak) jelent meg a plazmamembránon (pm). Lefőzıdött caveolák csoportja 

(*) figyelhetı meg a sejtfelszínhez közeli citoplazmában. B: Multivezikuláris testben 

caveolin-1 detektálható (mvb). N: sejtmag; cc: clathrin-burkos vezikula. Lépték: 200nm 
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25.ábra 

Albumin inkuáció hatására megjelenı caveola-csoportok HepG2 sejtekben. A: A 

szılıfürt formájú, caeveoszóma-szerő caveola csoport egy vékony membráncsatorna 

(nyílhegyek) segítségével kapcsolatban áll a plazmamembránnal (pm), melette 

caveoszóma (c). B: E szılıfürt formájú képletek nem jelölıdnek anti-CD63 

ellenanyaggal (a látható aranyszemcsék csak a caveolin-1 jelölést mutatják). C: 

Caveolin-1 (15nm aranyszemcse) mellett ezen caveola csoportokban (*), és 

caveoszómákban a caveolák által felvett albumin (10nm aranyszemcse) kimutatható. N: 

sejtmag. Lépték:200nm 
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26.ábra 

Albumin hatása a sejtfelszíni caveolák megjelenésére valamint a caveolák 

lefőzıdésére. Az albumin megvonás (kontrol) hatására detektálható caveolák 

mennyiségéhez képest a plazmamembrán caveolák száma szignifikáns emelkedést 

mutat 1 illetve 3 óra albuminkezelés után. Albumin jelenlétében a lefőzıdött caveolák 

száma is emelkedik. A clathrin-burkos vezikulák megjelenésére albumin hiánya illetve 

jelenléte nem volt hatással. (*, **: p<0,005 a kontrolhoz (0h albumin) képest)  

 

 

Elektronmikroszkópos felvételeinken jól láható, hogy a caveolák 

internalizációját stimuláló kezelések hatására  a plazmamembránhoz közeli citoplazma 

területeken  az irodalomban caveoszómaként azonosítható képletek közül számos 

vékony membráncsatorna segítségével a plazmamembránnal kapcsolatban áll. Annak 

bizonyítására, hogy a sejtfelszínnel valóban kapcsolatot tartanak, a kísérleteket 

követıen a plazmamembránt jelölı extracelluláris markert, Ruthénium-vörös festéket 

alkalmaztunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a legtöbb szılıfürt szerő képlet 
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megjelölıdött, amely bizonyítja, hogy nyitott, a sejtfelszínnel kapcsolatban álló 

struktúrák. Egyes esetekben a Ruthenium vörös jelölés nagyon gyenge, csak néhány 

festékszemcse látható a nagy nagyítású képeken (27.B ábra) jelezvén, hogy a felszínnel 

kapcsolatot tartó membráncsatorna valószínőleg nagyon szők.  
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27.ábra 

A sejtfelszín jelölése Ruthnium-vörös festékkel. A:  A Ruthenium-vörös festék 

megjelöli a plazmamembrán (pm) nyitott caveoláit (nyilak), valamint a sejtfelszín 

közelében elhelyezkedı, morfológiailag caveoszómaként azonosítható képletet is. B: 

Ezen képletekben, egyes esetekben csak nagyon kevés mennyiségő Ruthenium-vörös 

festékszemcse látható (nyílfejek). Pm: plazmamembrán, cc: clathrin-burkos vezikula 

Lépték: 500nm 
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5.2.3.1.2. Albumin hatása a lefőzıdött caveolák sejten belüli útjára 

 

Normál tenyésztési feltételek között, 10% FBS tartalmú médiumban nevelt 

HepG2 sejtekben számos késıi endoszóma figyelhetı meg. A késıi endoszómák 

megjelenésük alapján multivezikuláris testek, melyek képesek lizoszómákkal való 

fúzióra, bennékük a lizoszómális emésztés áldozatául esik. Jellemzı morfológiai 

bélyegeik mellett azonosításukat a belsı membránokban kimutatható markerük, a CD63 

(LIMP1, lizoszóma integráns membrán protein 1) fehérje is segíti. Albumin kezelés 

hatására a kontroll sejtekhez képest megnövekedett azon multivezikuláris testek száma, 

melyek anti-CD63 és anti-caveolin-1 ellenanyaggal kettısen jelölıdtek (28. és 29.ábra). 

Érdemes megjegyeznünk, hogy ezen sejtelkotókban anti-albumin ellenanyaggal albumin 

nem mutatható ki.  

Morfometriai vizsgálataink eredményei szerint albuminkezelés hatására a 

kettısen jelölt multivezikuláris test jelenik meg a HepG2 sejtekben. Ezen kettısen jelölt 

sejtalkotók száma az alkalmazott kezelés idejével egyenes arányban növekszik. 3 óra 

albumin inkubáció után a kontrol csoporthoz képest a különbség statisztikailag 

szignifikáns (28.ábra). 

Vizsgáltuk caveolin-1 jelenlétét detektáló kolloidális aranyszemcsék százalékos 

megoszlását a különbözı sejtkompatimentumokban (V.táblázat). Látható, hogy 

albuminkezelés után több caveolin-1 mutatható ki a lefőzıdött caveolákban, illetve a 

caveoszóma-szerő képletekben. Az albumin inkubáció idejével egyenes arányban egyre 

több fehérje található a CD63 jelölést mutató multivezikuláris testekben is. Ezen 

morfológiai és morfometriai eredményeink azt sugallják, hogy az albumin indukálta 

internalizáció a caveolin-1 fehérjét a klasszikus endocitózis állomásai - késıi 

endoszómák (multivezikuláris testek) - felé irányítja. 
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V.táblázat 

Caveolin-1 százalékos eloszlása a különbözı sejt-kompartimentumokban hosszú idejő 

albumin internalizációt követıen. (mag és mitokondrium: kontroll) 

 

 0 perc albumin 60 perc albumin 180 perc albumin 

plazmamembrán 22,6% 18,75% 15% 

lefőzıdött caveolák 13,3% 18,01% 24,5% 

lefőzıdött caveolák 

alkotta caveola-csoport 

(„caveoszóma”) 

5,1% 9,8% 7,2% 

CD63-jelölt késıi 

endoszómák 

30,2% 32,72% 39,73% 

citoplazma 20% 12,8% 12,24% 

mag 4% 3,8% 1% 

mitokondrium 4% 3,67% 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.ábra 

Albumin inkubáció hatása a caveolin-1 tartalmú multivezikuláris testekre.  

Morfometriai analízisünk szerint 1 és 3 órás albuminkezelést követıen caveolin-1 

tartalmú multivezikuláris testek száma (kék oszlopok) albumin hatására szignifikánsan 

emelkedik. (*:p<0,005 az albuminmegvonás (0 h albumin) utáni állapothoz képest.). 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.ábra 

Caveolin-1 tartalmú multivezikuláris testek jelenléte HepG2 sejtekben 

albuminkezelés után. Albumin inkubációt követıen a CD63 (10nm aranyszemcse) 

markerrel azonosított multivezikuláris testek (mvb) mellett caveolin-1 (15nm 

aranyszemcse, nyilak) tartalmú multivezikuláris testek (mvb*) is láthatók. pm: 

plazmamembrán; ly: lizoszóma, N: sejtmag. Lépték: 500nm 
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5.2.3.2. A caveolin-1 eloszlásának változása a plazmamembránban és az 

intracelluláris membránokban albuminkezelés után  

 

Biokémiai vizsgálatainkhoz HepG2 sejtekbıl plazmamembránt illetve 

intracelluláris membránokat izoláltunk Smart (1995.) és Conrad (1995.) módszere 

alapján. A membránizolátumok frakcióinak caveolin-1 tartalmát Western blot 

analízissel vizsgáltuk (30.ábra). A kontroll sejtekbıl izolált plazmamembránban 

kimutatható caveolin-1 mennyiségéhez képest (A panel, 0h alb) 1 óra albumin 

inkubáció a caveolin-1 tartalom szignifikáns növekedését eredményezte (A panel 1h 

alb). Hosszabb, 3 óra albumin inkubáció (A panel 3h alb) csak kis mértékben emeli 

tovább a plazmamembrán caveolin-1 szintjét. Az intracelluláris membránok (beleértve a 

multivezikuláris testek membránjait is) caveolin-1 tartalma (B panel) 1 órás albumin 

inkubáció alatt a kezeletlen sejtekhez képest megnövekedett (B panel 1h alb), 3 órás 

inkubáció után (B panel 3h alb) azonban lecsökkent (jelezvén, hogy a caveolin-1 fehérje 

feltehetıleg lizoszómákba kerül, majd lebomlik).  

A fenti adatok azt mutatják, hogy 3 órával az internalizáció megindulásása után 

múlva a caveolin-1 fehérje degradálódik, azonban a plazmamembránban (A panel 3h 

alb) a fehérje mennyisége, és elektronmikroszkópos vizsgálataink alapján a sejtfelszíni 

caveolák száma magas. Annak eldöntésére, hogy a caveolák plazmamembránon való 

pótlása de novo fehérjeszintézis eredménye-e, transzlációt gátló vegyületet, a 

cycloheximidet használtunk (Lusska és mtsai 1992). Albumin internalizációt indukáló 

hatása mellett, 200µg/ml cycloheximid alkalmazásával gátolva a fehérjeszintézist, 1 óra 

múlva a plazmamembrán (A panel 1h alb+cyc) illetve az intacelluláris membránok 

frakcióiban (B panel 1h alb+cyc) a caveolin-1 fehérje mennyisége a kontroll sejtekéhez 

viszonyítva még magas. 3 órás szimultán albumin és cycloheximid kezelés azonban 

mindkét membránfrakcióban a caveolin-1 mennyiségének csökkenését eredményezte (A 

és B panelek 3h alb+cyc).  
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29.ábra 

A caveolin-1 eloszlása a plazmamembrán és az intracelluláris membrán 

frakciókban. A: A plazmamembrán caveolin-1 tartalma megnövekedett 1 illetve 3 óra 

albuminkezelést követıen. A fehérje mennyiségében jelentıs csökkenést tapasztaltunk 

akkor, ha a sejteket albumin jelenlétében 3 óra cycloheximid kezelésben részesítettük. 

(3h alb+cyc) B: Az intracelluláris membránokat tartalmazó frakció (Golgi hálózat, 

endoplazmás retikulum, endoszómák, multivezikuláris testek és lizoszómák 

membránjai) caveolin-1 tartalma 3 órás albuminkezelés után csökkent. C: A caveolin-1 

fehérje mennyisége a postnukleáris felülúszóban. Cycloheximid kezelés hatására 

csökken a sejtek össz-caveolin-1 tartalma (3h alb+cyc). D: A HepG2 plazmamembrán 

marker ellen termeltetett, anti-syndecan-1 (CD138) ellenanyaggal igazolható a 

membránfrakció eredete. A plazmamembrán frakciókban (PM) syndecan-1 

detektálható, míg az intracelluláris membránokból (IM) az a fehérje hiányzik.  

 

 

 

 

 

 



 79 

6. MEGBESZÉLÉS 

 

A caveolákat több mint 50 évvel ezelıtt írták le elıször endotélsejtekben (Palade 

1953), majd epehólyag hámsejtekben (Yamada 1955), mint palack vagy omega alakú 

membrán invaginációkat. A caveolák speciális összetételő, lipidekbıl és fehérjékbıl 

álló burokkal rendelkeznek (Rothberg és mtsai, 1992, Steer és Heuser, 1991, Fernandez 

és mtsai 2002), detergensekkel szemben igen ellenálló membrán mikrodomének. 

Legnagyobb számban a differenciált sejtek, így az endotélsejtek (Peters és mtsai 1985), 

fibroblasztok (Röhlich és Allison, 1976.) és zsírsejtek (Fan, 1983; Scherer és mtsai, 

1994, 1996, 1997) plazmamembránján figyelhetık meg. A caveolák száma és 

megjelenése az egyes sejttípusokban eltérı, attól függıen, hogy a caveolák az adott 

sejtben milyen feladatok ellátásáért felelısek.  

A caveolákat sokáig a sejtfelszín stabil, immobilis képleteinek gondolták, 

melyeknek stabilitását a caveolák és a kortikális aktin-citoszkeleton kapcsolata 

biztosítja (Stalhut és van Deurs 2000). Morfológiai és biokémiai kísérletek sora 

bizonyította azonban, hogy a caveolák meghatározott feltételek mellett részt vesznek a 

sejtek transzportfolyamataiban. Napjainkban széles körben elfogadott nézet, hogy a 

caveolák a klasszikus, clathrin-mediálta endocitózissal párhuzamosan, alternatív 

endocitotikus struktúrákként mőködnek közre különbözı membránkomponensek és az 

extracelluláris tér molekuláinak felvételében (Anderson és mtsai 1992, Monessano és 

mtsai 1982, Parton és mtsai 1994, Pelkmans és Helenius 2002., Rothberg és mtsai 1990, 

Schnitzer és mtsai 1994). A caveolin-mediált endocitózis egy nem-konstitutív, 

indukálható, igen jelentıs mértékben szabályozott felvételi folyamat, melyet a felvételre 

szánt ligand jelenléte indukál. A caveolák burkához asszociált számos molekula között 

megtalálhatóak a caveolák által felvett ligandok adapter fehérjéi illetve receptorai. A 

ligand és receptora között létrejött specifikus kapcsolat jelátviteli folyamatok 

beindulását indukálja (Pelkmans és Helenius 2002, Pelkmans és mtsai 2005) amelynek 

eredménye a caveolák internalizációja, lefőzıdése. Például endotélsejtekben az albumin 

a caveola burkában jelenlévı, 60kDa molekulatömegő fehérjéhez (gp60) kapcsolódik 

(Minshall és mtsai 2003.) A caveolák internalizációjának indukciója során nemcsak a 

caveola burkot alkotó caveolin-1, hanem a dinamin foszforilációját (Shajahan és mtsai 

2004), és az aktin-citoszkeleton módosulásait is leírták (Pelkmans és Helenius 2002). 
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A caveolák meglehetısen heterogén funkciói közül érdeklıdésünk 

középpontjában ezen struktúrák endocitózisban betöltött szerepe állt. Irodalmi adatok 

utalnak arra, hogy a caveolák lefőzıdését szabályozó molekuláris változások hátterében 

a foszforilációs és a defoszforilációs folyamatok fontos szerepet játszanak (Pelkmans és 

mtsai 2005). Munkánk elsı részében patkányok peritoneális üregébıl kimosott rezidens 

és elicitált makrofágokon, valamint egy hepatocelluláris karcinóma sejtvonal sejtjeiben 

(HepG2) a caveolák internalizációját egy szerin/treonin foszfatáz gátlóval, az okadánsav 

alkalmazásával stimuláltuk. Kísérleteinkben arra kerestük a választ, hogy az 

okadánsavval történı kezelést követıen emelkedett foszforiláció milyen hatást 

eredményez a caveolák megjelenésére, lefőzıdésére. Makrofágokról és HepG2 sejtekrıl 

készült elektronmikroszkópos felvételeinken okadánsav kezelést követıen a sejtfelszíni 

nyitott caveolák számának csökkenését figyelhettük meg, ezzel párhuzamosan a 

plazmamembrán alatti, zárt, lefőzıdött caveolák száma megnövekedett. Ezek az 

eredmények egyértelmően arra utalnak, hogy a caveolák lefőzıdését a szerin/treonin 

foszfatáz gátló okadánsav jelentıs mértékben fokozta.  

Annak eldöntésére, hogy makrofágok lefőzıdı caveolái részt vesznek-e az 

endocitotikus folyamatokban, egy folyadékfázisú marker, a tormaperoxidáz felvételét 

követtük nyomon okadánsavval elıkezelt sejteken. Ha az okadánsav a caveolák 

lefőzıdését stimulálja, a felvett tormaperoxidáz mennyiségének növekedését várhatjuk. 

Meglepıdve tapasztaltuk azonban, hogy a mind a rezidens, mind az elicitált makrofágok 

az alkalmazott okadánsav koncentrációjával fordított arányban egyre kevesebb 

folyadékfázisú markert internalizálnak. Ezt az ellentmondást magyarázták 

elektronmikroszkópos képeink, melyeken jól látható, hogy okadánsav kezelést követıen 

megnövekszik a zárt, lefőzıdött caveolák mennyisége, azonban a sejtfelszíni caveolák 

száma drámaian lecsökkent. Az eredmények értelmezése szempontjából fontos adatnak 

bizonyul az is, hogy okadánsav jelenlétében a clathrin-burkos vezikulák csaknem 

teljesen eltőnnek a rezidens és elicitált sejtek felszínérıl. Ismert, hogy rezidens 

makrofágokban csupán kevés caveola van a plazmamembránon (Kiss és Kittel 1995.), a 

folyadékfázisú felvétel legfontosabb endocitotikus struktúrái a clathrin-burkos 

vezikulák (Kiss és Geuze 1997). Mivel az okadánsav ezen struktúrák számát 

nagymértékben csökkentette rezidens makrofágokban, a kezelések után a sejtek már 
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nem rendelkeztek a tormaperoxidáz felvételére alkalmas képletekkel. Elicitált 

makrofágokban az okadánsav kezelés után a csökkent fluid fázisos felvétel másképpen 

magyarázható. Elictált sejtek plazmamembránján sokkal nagyobb számban találhatók 

caveolák, s ebben a makrofág populációban a fluid fázisos felvételért a caveolák 

felelısek (Kiss és Geuze 1997). Morfológiai és morfometriai eredményeinkbıl kitőnik, 

hogy okadánsav kezelés hatására a caveolák intenzív lefőzıdése miatt az elicitált 

makrofágok sejtfelszínérıl elfogynak a felvételre alkalmas nyitott, sejtfelszíni caveolák. 

Irodalmi adatokból ismert továbbá, hogy az okadánsav nemcsak a vezikulák lefőzıdését 

serkenti, hanem gátló hatással van a reciklizáló caveolákra is (Parton és mtsai 1994), így 

a plazmamembrán lefőzıdött caveolái nem pótlódnak. Valószínőnek látszik tehát, hogy 

az internalizáció intenzitásával a plazmamembrán caveoláinak utánpótlása elmarad 

feltehetıleg a reciklizáció gátlása miatt. Ezen eredményeink alapján feltételezzük, hogy 

a sejtek fiziológiás állapotától függ, hogy milyen struktúrák vesznek részt a 

transzportfolyamatokban. Míg rezidens makrofágokban a clathrin-burkos vezikulák, 

addig elicitált makrofágokban a caveolák szerepe dominál a felvételi folyamatok 

lebonyolításakor. 

Ha a caveolák lefőzıdését az okadánsav hatására kialakuló emelkedett 

foszforilációs szint szabályozza, felmerül a kérdés, vajon miként alakul a caveola burkát 

alkotó fehérjék, különösen a caveolin izoformák foszforilációjának mértéke. A kérdés 

megválaszolása céljából makrofágok és HepG2 sejtek lizátumából 

immunprecipitációval, majd Western blot analízissel vizsgáltuk a caveolin izoformák 

foszforilációját. Okadánsav kezelés után makrofágokban egy ~29kDa molekulatömegő, 

feltehetıleg caveolin-2 izoforma emelkedett tirozin foszforilációját detektáltuk. Ezen 

izoforma tirozin foszforilációjának mértéke az okadánsav koncentrációjával 

párhuzamosan növekszik. HepG2 sejtekben a nem kezelt sejtekhez képest ugyan 

detektáltunk magasabb tirozin foszforilációs szintet, azonban ez nem mutatott 

összefüggést a különbözı kezelések során alkalmazott okadánsav koncentrációjával. 

Úgy tőnik tehát, hogy ez a makrofágokban kimutatható ~29kDa molekulatömegő 

fehérje egy olyan makrofág specifikus caveolin-2 izoforma, mely szerepet játszik a 

makrofágok caveoláinak lefőzıdését szabályozó folyamatokban.  

Felvetıdik a kérdés: ha az okadánsav egy szerin/treonin foszfatáz gátló, hogyan 

magyarázható, hogy ezen foszfatáz gátló a caveolin-2 izoforma tirozin-foszforilációját 
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eredményezi? Ismert, hogy a szerin/treonin protein-foszfatáz 1 (PP1) és 2A (PP2A) 

enzimek hatékonyan gátolják az Src tirozin-kinázt (Marinessen és Gutkind 2001). Az 

Src-kináz a caveolák burkához asszociált enzim (Anderson 1998), és a caveolák 

lefőzıdését indukáló jelátviteli kaszkád fontos tagja (Minshall és mtsai 2003.). Azáltal, 

hogy az okadánsav gátolja az Src-kinázt gátló PP1 és PP2A enzimeket, a gátlás gátlása 

révén a kináz aktivitását fokozza. Az aktivált Src-kináz a caveolin izoformák tirozin 

foszforilációját eredményezi, elıremozdítva ezzel a caveolák lefőzıdését.  

A tirozin-foszforiláció mértékének szabályozó szerepét bizonyítja a tirozin-

foszfatáz gátló nátrium-ortovanadáttal, valamint egy, a caveolák lefőzıdését 

specifikusan indukáló fiziológiás liganddal, az albuminnal végzett kísérleteink is.  

A szerin/treonin protein-foszfatázokat gátló okadánsav illetve a tirozin-foszfatáz 

gátló nátrium-ortovanadát minden valószínőség szerint egyéb jelátviteli folyamatokat is 

befolyásolnak a sejtekben. Aspecifikus hatásuk eredményeképpen tehát hatással 

lehetnek a caveolin-mediált endocitózistól független intracelluláris útvonalakra is. 

Velük ellentétben az albumin csak a caveolák internalizációját indukálja. HepG2 

sejtekkel végzett morfológiai eredményeink azt mutatták, hogy a nátrium-ortovanadát és 

az albumin csaknem olyan intenzív caveoláris internalizációt okoz, mint amilyen 

változásokat az okadánsav kezelések után láthattunk, a különbözı kezelések tehát közös 

hatásmechanizmussal, tirozin-foszforiláció fokozása révén fejtik ki hatásukat. (32. 

ábra). 
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33.ábra 

A caveolák internalizációjában a tirozin foszforilációnak fontos szabályozó szerep jut. 

Kísérelti elrendezéseinkben az okadánsav indirekt módon, az albumin G-fehérje 

kapcsolt jelátviteli úton, a nártium-ortovanadát pedig a tirozin-foszfatáz gátlásának 

megakadályozásával eredményeznek emelkedett tirozin foszforilációt, s így a caveolák 

lefőzıdését.  

 

 

A plazmamembrán caveoláinak stabilitását a kortikális aktin hálózat biztosítja, 

ugyanakkor a citoszkeleton fontos szerephez jut a caveolák lefőzıdésében is (Stalhut és 

van Deurs 2000). Bár a citoszkeleton elemeinek változását nem követtük nyomon 

részletesen, a caveolák internalizációja során gyakran láthattuk a citoszkeleton aktin-

filamentumainak kötegeit a plazmamembrán caveoláinak citoplazmatikus felszínéhez 

közel, illetve a lefőzıdött caveolák közvetlen közelében. Érdemes megjegyeznünk, 

hogy okadánsav kezelés hatására bekövetkezı intenzív internalizáció ellenére is a 

plazmamembránon változatlanul elıfordulnak nyitott, nem lefőzıdı caveolák, melyek 

feltehetıleg az irodalomból ismert össz-caveola populáció immobilis, le nem főzıdı 

képviselıi. 
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Munkánk további szakaszában arra kerestük a választ, milyen intracelluláris 

állomásokat érint a caveolin-mediált endocitózis, vajon mi lehet a lefőzıdött caveolák 

sejten belüli sorsa. A caveolák révén végbemenı endocitózisnak ez a legkevésbé 

tisztázott, legvitathatóbb, számos ellentmondásokkal teli kérdése. A kérdés különösen 

akkor vált érdekessé, amikor Pelkmans és Helenius 2002-ben a vírus caveolák általi 

internalizációját követıen azt tapasztalták, hogy a vírusrészecske egy olyan 

kompatimentumban akkumulálódik, amely hosszú idı múltán sem olvad össze a 

lizoszómákkal, így tartalma, a vírus, megmenekül a lizoszómális enzimek degradáló 

hatásától. Ezt a kompartimentumot, mint a caveolin-mediált endocitózis elsı állomását, 

caveoszómának nevezték el. A caveoszómák valódi szerepe, önálló sejtorganellum léte 

máig intenzív vita tárgya. Saját megfigyeléseink valószínősítik, hogy a caveoszómaként 

azonosítható képletek egy része olyan caveola-csoport, amely kapcsolata a 

plazmamembránnal megtartott. A caveoszómák plazmamembránnal való kapcsolatára 

utal a sejtfelszínhez közeli elhelyezkedése, membránjuknak a caveolákra jellemzı lipid-

összetétele és a caveolin-1 fehérje, mint specifikus marker jelenléte. Valószínő, hogy 

jóval több caveoszóma áll közvetlen kapcsolatban a plazmamembránnal, mint amennyi 

az elektronmikroszkópos képeken látható, azonban a bonyolult térbeliség miatt ez a 

membránkapcsolat nem esik bele az ultravékony metszet síkjába. Ha a sejtfelszínt jelölı 

Ruthenium-vörös festéket alkalmaztuk, számos caveoszóma morfológiájú caveola-

csoportról vált bizonyossá, hogy a plazmamembránnal kapcsolatban álló képletek. 

Mivel a caveolák lefőzıdését indukáló kezelések után ezen caveoszóma-szerő, 

Ruthenium-vörössel jelölt képletek gyakrabban láthatóak a sejtekben, feltételezzük, 

hogy nem mások, mint az intenzív caveoláris internalizáció során tömegesen lefőzıdı 

caveolák halmazai. Nem kizárható azonban, hogy vannak önálló, a plazmamembrántól 

független caveoszómák. Ebben az esetben a nyitott, caveoszómának tetszı caveola-

csoportok a zárt (valódi) caveoszómák kialakulásának egy küzbülsı állomását jelentik.  

A clathrinhoz illetve a caveolinhoz kötött endocitózis egymástól független 

intracelluláris úton megy végbe. Felvetıdik azonban a kérdés, hogy nincs-e kapcsolat, 

átjárás a két útvonal küzött, aza a caveolák által felvett ligandok nem jelenhetnek-e meg 

a klasszikus, clathin mediált endocitózisra jellemzı organellumokban? Mind a mai 

napig az az egyik alapvetı dilemma, hogy vajon a klasszikus, clathrin-mediált 

endocitózis jól ismert sejtalkotói, és a caveolin-mediált útvonal érinthetik-e egymást? 
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Újabb kutatási eredmények szerint a caveolák illetve caveoszómák képesek kapcsolatba 

lépni a korai endoszómákkal, egy kis molekulasúlyú, GTP hidrolízisére képes molekula, 

a Rab5 közremőködésével (Stenmark és mtsai 1994), azonban a caveolák illetve a 

caveolin további intracelluláris sorsáról mindezidáig keveset tudunk. 

Az alapvetı kérdés az, hogy a caveolák által felvett ligandok célállomása minden 

esetben a caveoszómák, avagy a caveolin-mediált endocitózis elvezethet a klasszikus, 

késıi endoszóma-lizoszóma degradációs útvonalhoz is? Munkánk során választ keresve 

erre a kérdésre, célul tőztük ki az internalizált caveolák, és jellegzetes fehérjéjük, a 

caveolin-1 sejten belüli sorsának nyomon követését.  

A rövid idejő internalizációs kísérleteinket követıen elektronmikroszkópos 

képeinken membránnal határolt, vezikulákat és néhány esetben membránlemezeket 

tartalmazó képleteket figyelhettünk meg a sejtekben, melyek morfológiájuk alapján e 

sejtalkotókat multivezikuláris testeknek tekinthetjük, melyek azonosításásban további 

segítséget nyújtott molekuláris markerüknek, a CD63 (LIMP-1) (Eskelinen 2003) 

kimutatása. Ezen organellumok a klasszikus endocitotikus útvonal degradációs vonalát 

követve, lizoszómával fuzionálva kínálják fel tartalmukat a lizoszómális 

emésztıenzimek számára. Meglepı és érdekes megfigyelés volt, hogy makrofágokban 

és HepG2 sejtekben az okadánsav kezelés után megfigyelt multivezikuláris testekben 

caveolin-1 is kimutatható a fagyasztott ultravékony metszeten elvégzett immun-arany 

jelölés segítségével. Ez a jelenség azt sugallja, hogy a lefőzıdött caveolák burkát alkotó 

caveolin-1 fehérje a multivezikuláris testek közbeiktatásával lizoszómákba kerül, ahol a 

lizoszómális enzimek áldozatául esik. Elektronmikroszókopos megfigyeléseinknek 

azonban ellentmondanak morfometriai méréseink eredményei, melyek azt mutatják, 

hogy ezen organellumok száma a kezelések idıtartamával arányosan nem változik. 

Feltételezzük, hogy az okadánsavval kezelt sejtekben caveolin-1 lebontásának mértéke 

ugyanakkora, mint a nem kezelt sejtekben, tehát a kezelés hatására nem következik be 

fokozott caveolin-1 degradáció. A magyarázat az lehet, hogy az endoszómák éréséhez, 

és a késıi endoszómákba való transzporthoz szükséges szortírozó szignál 

kialakulásában a PP2A enzim fontos szerepet játszik (Schapiro és mtsai 2004). Mivel 

kísérletünk során okadánsavat, a PP2A hatékony gátlószerét használtuk, befolyásoltuk 

az endoszómák érését, a lizoszómák kialakulását, valamint gátoltuk a szortírozó 

feladatot ellátó szignál kialakulását is. 
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Ha azonban a caveolák internalizációját hosszú idın át alkalmazott albuminnal 

stimuláltuk, eltérı eredményt kaptunk: a caveolin-1 tartalmú multivezikuláris testek 

számának szignifikáns növekedését tapasztaltuk. Ez a jelenség azt sugallja, hogy a 

lefőzıdött caveolák burkát alkotó caveolin-1 fehérje a multivezikuláris testek érésének 

befejeztével lizoszómákba kerül, ahol a lizoszómális enzimek áldozatául esik. 

Morfológiai bizonyítékaink mellett biokémiai vizsgálataink eredménye is azt igazolja, 

hogy a caveolin-1 fehérje degradálódik. Detergensmentes membránizolálással nyert 

intracelluláris membránfrakció caveolin-1 tartalmát meghatározva azt tapasztaltuk, hogy 

az albumin inkubáció idejével egyenes arányban csökkent ezen membránfrakció 

caveolin-1 tartalma. Olyan sejtalkotót, mely a caveolák illetve a caveoszómák, valamint 

a multivezikuláris testek általunk alkalmazott, közös markerével rendelkezik 

elektronmikroszkópos képeinken kimutatnunk nem sikerült, mégis feltételezzük, hogy a 

klasszikus endocitózis és a caveolin-mediált felvételi útvonal kapcsolatáról 

beszélhetünk. Az albumin jelenléte feltehetıleg a lefőzıdött caveolákat a lizoszómák 

irányába tereli, és a caveolin-1 fehérje degradációját eredményezi.   

Mivel caveolák hosszú idejő albumin internalizáció után is nagy számban 

vannak jelen a sejtfelszínen, valamint a plazmamembrán frakcióban detektált caveolin-1 

mennyisége is magas, , felmerül a kérdés, vajon honnan származik az újonnan felépített 

caveolák burkához szükséges caveolin-1 fehérje, ha a caveolin-1 degradálódik? Van a 

sejtekben egy citoplazmatikus raktár, mely folyamatosan kielégíti a caveolin-1 

szükségletet, vagy újonnan szintetizált fehérje épül be a plazmamembrán új caveoláinak 

membránjába? A kérdés megválaszolására fehérjeszintézis gátló cycloheximidet 

alkalmaztuk (Lusska és mtsai 1992.). Albumin jelenlétében végzett cycloheximid 

kezelés után azt tapasztaltuk, hogy 3 óra kezelés után a plazmamembrán frakció és az 

intracelluláris membránfrakció (beleértve az endoplazmás retikulum és a Golgi hálózat 

membránjait is) caveolin-1 tartalma is. Eredményeink alapján úgy véljük, hogy a 

megnövekedett igény kielégítésére a sejtek de novo szintetizált caveolin fehérjét 

használnak fel. 
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34.ábra 

Feltételezett és részben igazolt transzportutak a caveoláris endocitózissal 

kapcsolatban 

A caveolák által internalizált ligandok útja az endoplazmás retikulumba vagy a Golgi 

készülékbe vezet. Az utóbbi idıkben vált ismertté, hogy a lefızıdött caveolák, s a 

caveoszómák korai endoszómákkal is összeolvadhatnak. Saját eredményeink alapján 

elmondhatjuk, hogy a caveolák lefőzıdését követıen a caveolin-1 multivezikuláris 

testekbe transzportálódik, majd degradálódik. Alkalmazott módszereinkkel a 

transzportot biztosító organellumot nem találtunk. Caveolin-1 degradációját okadánsav 

gátolja a szortírozó szignál kialakításásnak illetve az endoszómák érésének 

befolyásolása révén. A plazmamembrán caveoláinak felépítéséhez szükséges caveolin-1 

forrása a sejtek által de novo szintetizált fehérje. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy mind makrofágokban, mind medig 

HepG2 sejtekben a sejtfelszínen lévı caveolák lefőzıdését foszfatáz gátlók 

(okadánsav és nátrium-ortovanadát), valamint egy természetes ligand, az 

albumin is stimulálja. Mások eredményeihez hasonlóan mi is azt tapasztaltuk, 

hogy a caveolák lefőzıdésének szabályozásásban makrofágokban és HepG2 

sejtelben is a caveolin izoformák tirozin foszforilációja játszik szerepet. 

Lehetséges modellt állítottunk fel annak magyarázatára, hogy milyen lépéseken 

keresztül eredményezi a szerin/treoninfoszfatáz gátló okadánsav a caveolin 

tirozin fosforilációját. 

 

2. Makrofágokban azonosítottunk ~29kDa molekulatömegő, feltehetıen makrofág-

specifikus caveolin-2 izoformát, amely a caveolák lefőzıdése során erıteljesen 

foszforilálódik tirozin aminosav származékon. Eredményeink azt mutatják, hogy 

HepG2 sejtekben a caveolák internalizációja nem jár együtt a caveolin-2 

fokozott tirozin foszforilációjával. Ennek alapján úgy véljük, hogy a 

makrofágokban a caveolin-2 izoforma a caveolák lefőzıdésében szabályozó 

szerepet játszik. 

 

3. Hosszú idejő internalizációs kísérleteinkben a caveolin-1 útját követve 

morfológiai és biokémiai adatokkal alátámasztottuk, hogy a caveolák burkát 

felépítı fehérje multivezikuláris testekbe (késıi endoszómákba) kerül, majd 

degradálódik. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a clathrin-burkos és 

caveolin-mediált endocitózis nem egymástól független felvételi folyamat, hanem 

a késıi endoszómák szintjén kapcsolatba kerül egymással. Morfológiai 

vizsgálataink megmutatták, hogy okadánsav kezelés a caveolák lefőzıdését 

stimulálsa mellett a lizoszómális degradációhoz vezetı utat gátolja, feltehetıleg 

a PP2A gátlása révén. 

 

4. A caveolin-mediált endocitózis lépéseit nyomon követve megállapítottuk, hogy 

a fokozott caveola lefőzıdéssel párhuzamosan mindkét settípusban olyan 
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struktúrák jelennek meg, amelyek az irodalomban caveoszóma néven ismertek. 

Ezen struktúrákat önálló sejtalkotóként, a caveolák közremőködésével lejátszódó 

endocitózis köztes, illetve végsı állomásaként írtak le. Hagyományos és 

Ruthenium-vörös felszíni jelöléssel kombinált elektronmikroszkópos 

vizsgálataink azonban egyértelmően azt mutatják, hogy ezen caveoszómáknak 

tőnı struktúrák többsége a plazmamembránnal összeköttetésben álló caveola-

csoport, és nem önálló sejtorganellum. 

 

5. Elektronmikroszkópos megfigyeléseink és a fehérjeszintézist gátló cikloheximid 

alkalmazásával bizonyítottuk, hogy a plazmamembránról lefőzıdı caveolák 

pótlására a sejtek de novo szintetizált caveolin-1 fehérjét használnak fel. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A caveolák detergensekben oldhatatlan membrán mikrodomének, melyek 

elektronmikoszkópos képeken 50-100 nm átmérıjő, palack, vagy omega alakú 

membrán invaginációk formájában mutakoznak. A caveolák burkának állandó 

fehérjekomponense egy 21-24 kDa molekulatömegő integráns membránfehérje, a 

caveolin-1. Az utóbbi idık kutatásai nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a 

plazmamembrán stabil képleteiként leírt caveolák nem csak dinamikus, a 

plazmamembránról lefőzıdı alternatív endocitotikus struktúrák, hanem szerepet 

játszanak jelátviteli folyamatok összehangolásában, szabályozásában is.   

A caveolák meglehetısen heterogén funkciói közül érdeklıdésünk 

középpontjában a caveolák endocitózisban betöltött szerepe állt. Munkánk során 

különleges figyelmet fordítottunk annak kiderítésére, vajon mi szabályozza a caveolák 

lefőzıdését az általunk modellsejtként választott makrofágokban és HepG2 sejtekben, 

valamint hogy milyen intracelluláris organellumok vesznek részt a caveolin-mediált 

endocitózisban. Kérdéseink megválaszolására makrofágokon és HepG2 sejteken végzett 

kísérleteket követıen morfológiai (fluorescens immuncitokémia, elekrtonmikroszkópos 

technikák) és biokémiai módszereket (immunprecipitáció és Western blot analízis) 

alkalmaztunk. 

Bizonyítottuk, hogy makrofágokban és HepG2 sejtekben a foszfatázgátló 

okadánsavval és nátrium-ortovanadáttal történt kezelés a caveolák lefőzıdését 

indukálja. Makrofágokban azonosítottunk egy ~29kDa molekulatömegő, feltehetıen 

makrofág-specifikus caveolin-2 izoformát, amely caveoláik lefőzıdésében szabályozó 

szerepet játszik. Hosszú idejő internalizációs kísérleteinkben a caveolin-1 sejten belüli 

útját követtük. Morfológiai és biokémiai adatokkal alátámasztottuk, hogy a 

plazmamembránról lefőzıdı caveolák burkát felépítı caveolin ún. multivezikuláris 

testekbe (késıi endoszómákba) kerül, majd a késıbbiek során degradálódik. 

Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a clathrin-burkos és caveolin-mediált 

endocitózis nem egymástól független felvételi folyamat, hanem a késıi endoszómák 

szintjén kapcsolatba kerül egymással. Az internalizációs kísérletek során megfigyelt, 

morfológiailag caveoszómaként azonosítható képletek többsége egy vékony 

membráncsatorna segítségével, a plazmamembránnal kapcsolatban áll. Az 
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extracelluláris markerként használt Ruténium-vörös festék alkalmazásásval 

bizonyítottuk, hogy többségük nem teljesen önálló organellum, hanem az intenzív 

lefőzıdés eredményeként létrejött caveola csoport. Hosszú idejő internalizációs 

kísérleteink morfológiai és biokémiai eredményei arra utalnak, hogy a sejtek a 

plazmamembránról lefőzıdı caveolák pótlására de novo szintetizált caveolin fehérjét 

használnak fel.  

 

SUMMARY  

 

Caveolae are detergent-insoluble membrane microdomains seen as omega-, or 

flask-shaped membrane invagnations with the electron microscope (d = 50-100 nm). 

The major protein components of the cytoplasmic coat in these detergent resistant 

membrane microdomains are caveolins (caveolin-1, 2 and 3). Literature data suggest 

that caveolae can have multiple functions.  Since caveolin-1 can bind various signal 

transduction molecules and regulate their activity upon binding, caveolae are thought to 

function as signalling organelles. For a long time it was debated whether caveolae can 

pinch off from the cell surface. Originally caveolae were described as stable 

components of the plasma membrane, however increasing number of evidence 

suggested that caveolae are directly involved in the internalisation of membrane 

components and extracellular ligands. 

In our work we were interested in the caveolin-mediated endocytosis in 

macrophages and HepG2 cells using morphological (confocal-, electron microscopical 

and immunogold techniques) and biochemical (immuno-precipitation, Western blot 

analysis and membrane purification) methods. We studied the possible regulation of 

caveolar internalization, the intracellular route of caveolin-1 and the possible organelles 

along  this alternative endocytotic pathway..  

We found that phosphatese inhibitors (ocadaic acid, sodium-orthovanadate) and 

albumin stimulate the internalization of caveolae in macrophages and HepG2 cells. In 

macrophages we immunoprecipitated a 29kDa molecular weight protein, which was 

tyrosine phosphorylated after OA treatment and assume this protein to be a 

macrophage-specific isoform of caveolin 2, possibly involved in regulation of 

internalization.  In long term albumin internalization experiments the intracellular 
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pathway of caveolin-1 was followed. Our morphological and biochemical data indicated 

that caveolin 1 that originates from caveolae pinching off from the plasma membrane 

appears later in numerous CD63 (LIMP-1) positive late endosomes/multivesicular 

bodies, suggesting that upon albumin incubation caveolin-1 is endocytosed and enters 

the degradative pathway. Based on this finding we assume that clathrin-coated and 

caveolin mediated endocytoses ar not pathways independent from each other but can be 

joined at the level of late endosomes. Many grape-like multicaveolar structures 

observed in our internalization experiments and morphologically identifiable as 

caveosomes were found to be continuous with the plasma membrane by a thin neck. 

With the aid of  the extracellular marker Ruthenium red we proved that the majority of 

these structures were indeed deep membrane invaginations with multiple caveolae and 

not independent cell organelles. Finally, morphological and biochemical data of our 

long term albumin internalization experiments using cycloheximid to block protein 

synthesis support the idea that cells use de novo caveolin synthesis to substitute for 

caveolin eliminated from the plasma membrane by previous caveola internalization. 
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