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BEVEZETÉS 
 
 A caveolák detergensekben oldhatatlan membrán 

mikrodomének, amelyek elektronmikoszkópos képeken 50-100 
nm átmérőjű, palack, vagy omega alakú betüremkedések 
formájában jelennek meg a plazmamembránon. A caveolákat 
elsőként 1953-ban Palade írta le endotélsejteken, elnevezésük 
pedig („little caves”) Yamadától (1955) származik, aki 
epehólyag hámsejteken figyelte meg őket. A caveolák 
hagyományos elektronmikroszkópos felvételeken különböző 
mélységű membránbefűződések formájában figyelhetők meg. 
Egyesével vagy csoportosan, szőlőfürt-, gyöngysorszerű 
elrendezésben “lógnak bele” az intracelluláris térbe. Igen nagy 
számban fordulnak elő differenciált sejtek plazmamembránján, 
így például endotélsejtekben (Peters et al 1985), 
fibroblasztokban (Röhlich és Allison 1976) és zsírsejtekben 
(Fan, 1983, Scherer és mtsai 1994). Jelen vannak simaizom 
sejtekben (Forbes és mtsai 1979), szívizom sejtekben, 
harántcsíkolt izomrostokban, sőt, dendritikus sejtekben és 
makrofágokban (Kiss és Kittel 1995, Kiss és Geuse 1997,). A 
caveolák néhány sejtből, például limfocitákból (Fra és mtsai 
1995) teljesen hiányoznak.  

A caveolák felépítésében szerepet játszó fehérjék 
jellegzetes, spirális caveola-burkot hoznak létre, ez azonban 
hagyományos elektronmikroszkópos felvételeken nem látható. 
A caveolák finomabb szerkezetét fagyasztva-tört és mély 
maratásos, ún. “Heuser” technika (Steer és Heuser 1991) 
alkalmazásával tanulmányozhatjuk (Rothberg és mtsai 1992). 

A caveolák membránja speciális lipidösszetételű 
(Simmons és Ikonen 1997, Brown és London 1997). Ezek az 
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úgynevezett mikrodomének az irodalomban lipid raftokként 
ismertek, a környező membrántól eltérően nagy mennyiségben 
tartalmaznak koleszterint. A caveolák tehát olyan lipid raftok, 
amelyeket felépítő domináns fehérjekomponensek a caveolin 
fehérjecsalád tagjai (Pike 2004).  

A caveolin fehérjecsaládnak jelenleg három tagja 
ismert: caveolin-1, caveolin-2 és caveolin-3. Az izoformák 
közül leginkább kutatott és ismert a 24 kDa molekulatömegű 
caveolin-1 (vagy VIP21) integráns membránfehérje, amelynek 
jelenléte elengedhetetlenül szükséges a caveolák 
létrehozásához. A caveolin-2 a legtöbb sejttípusban együtt 
expresszálódik a caveolin-1 fehérjével (Scherer et al 1996.), s a 
caveola-burok alkotásában kiegészítő szerepet játszik. Az 
izomsejtekre jellemző caveolin izoforma  caveolin-3, vagy 
M(muscle) caveolin. 

Az állandó komponensek mellett számos, a sejt 
jelátviteli folyamataiban résztvevő, osztódását, 
differenciálódását szabályozó molekula is kimutatható a 
caveolákban, melyek a caveola élete során szabadon és 
dinamikusan beépülhetnek, illetve elhagyhatják ezen vezikulák 
membránját (Anderson 1998).  

A caveolák intenzív kutatása az 1990-es évektől 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 idők kutatásai nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a 
plazmamembrán állandó, statikus képleteiként leírt caveolák 
nem csak dinamikus, a plazmamembránról lefűződő alternatív 
endocitotikus struktúrák, hanem központi szerepet játszanak a 
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sejtekben zajló jelátviteli folyamatok összehangolásában, 
szabályozásában is.  

A caveolák lefűződését a felvételre szánt ligand 
indukálja. Míg a calthrin-burkos vezikulák lefűződésének ideje 
néhány perc, addig a ligand kapcsolódása és a caveolák 
lefűződése közt eltelt idő 15-30 perc (Pelkmans and Helenius 
2002).  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 mtsai, 1995).  

A caveolin-mediált felvételi útvonal citoplazmatikus 
állomásairól az intenzív kutatásuk ellenére is keveset tudunk. 
Feltételezhető, hogy a plazmamembránról lefűződő caveolák 
útja a caveolin-mediált endocitózis egyik jellegzetes, a mai 
napig csak részletekben ismert organellumaiba, a 
caveoszómákba vezet (Pelkmans és Helenius 2002). A 
caveoszómák heterogén morfológiájuk struktúrák: szőlőfürt 
vagy virág alakú képletek. Membránjánjukban a caveolák 
membránjához hasonlóan caveolin-1 és nagy mennyiségű 
koleszterin van jelen. A membránban azonban nem fordulnak 
elő az endoszómákra, lizoszómákra, a Golgi apparátusra, 
illetve az endoplazmás retikulumra jellemző specifikus 
molekula-markerek.  

A caveolák által felvett ligandok intracelluáris útja 
szerteágazó. Nem teljesen ismert még, hogy a clathrin-mediált 
endocitózis és a caveolin-mediált útvonal intracelluláris 
organellumai kapcsolatba kerülhetnek-e egymással. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 

Kísérleteinkhez kétféle sejttípust választottunk: peritoneális 
makrofágok két populációját: rezidens (nyugvó) makrofágokat 
és Freud adjuváns kezléssel aktivált elicitált makrofágokat, 
valamint egy hepatocelluláris karcinóma sejtvonal sejtjeit, a 
HepG2 sejteket. A HepG2 sejtek alkalmazásának előnye, hogy 
homogén sejtpopulációt alkotnak, gazdaságosan, gyorsan, a 
kísérletekhez megfelelő mennyiségeben tenyészthetők 
 
1.  A caveolák sokrétű funkciói közül érdeklődésünk 
középpontjában az endocitózisban betöltött szerepük állt. 
Munkánk során elsősorban arra kerestünk választ, hogy a 
szerint/treonin protein-foszfatáz gátló okadánsav és egy 
fiziológiás ligand, az albumin milyen hatással van makrofágok 
és HepG2 sejtek caveoláinak lefűződésére, és vizsgáltuk, hogy 
a caveolák milyen szerepet játszanak a makrofágok felvételi 
folyamataiban.  
 
2.   Választ kerestünk arra a kérdésre, hogy az okadánsav 
milyen módon befolyásolja a caveolin-mediált endocitózist. 
Tekintettel arra, hogy az okadánsav egy szerin/treonin protein-
foszfatáz gátló, vizsgáltuk, hogy a caveolák lefűződése során a 
caveolin izoformák – elsősorban a caveolin-2 – foszforilációs 
állapota változik-e.  
 
3. A caveolin-mediált endocitózis citoplazmatikus állomásairól 
igen keveset tudunk. Kísérleteink során vizsgáltuk, hogy a 
caveolák közreműködésével felvételre került ligandok illetve a 
caveolin milyen intracelluláris struktúrák érintésével 
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vándorolnak a sejtben, illetve, hogy van-e kapcsolat a caveolák 
közreműködésével végbemenő endocitózis és a clathrin-
mediált endocitózis sejten belüli állomásai között.  
 
4. Vizsgálataink további szakaszában érdeklődésünk 
középpontjában a caveoszómák álltak. A caveolin-mediált 
endocitózis specifikus sejtalkotóiként leírt caveoszómák 
eredete, léte, további sorsa mind a mai napig tisztázatlan. 
Morfológiájuk, biokémiai tulajdonságaik sem teljesen 
ismertek. Tekintettel arra, hogy  ezen szőlőfürt-szerű struktúrák 
közül számos összeköttetésben áll a sejtfelszínnel, önálló 
sejtalkotó létük, megkérdőjelezhető. A sejtfelszín jelölésére 
alkalmas Ruthenium-vörös festék alkalmazásával vizsgálni 
kívántuk azt, 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. 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 

 
Kísérleteinket 200-250 gramm súlyú Charles River hím 

patkányok hasüregéből kinyert makrofágokon végeztük. 
Rezidens makrofágokat egészséges, kezeletlen állatok 
hasüregéből nyertünk. Elicitált makrofágokat az 1 ml komplett 
Freund adjuváns intraperitoneális injektálása után 24 órával 
izoláltunk. A humán hepatocelluláris sejtvonal sejtjeit (HepG2 
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sejtek, ATCC: HB8065), Dr. Kovalszky Ilona (I. sz. 
Pathológiai és Kísérletes Rákkutató Intézet) biztosította 
számunkra.  

A caveolák internalizációjának stimulálásához egy 
szerin-treonin foszfatáz gátlót, okadánsavat 4 és 100nM 
koncentrációban, illetve 10µM tirozin-foszfatáz gátló nátrium-
ortovanadátot (Na3VO4) használtunk. Makrofágokkal végzett 
kísérleteink során folyadékfázisos markerként tormaperoxidázt 
alkalmaztunk az internalizáció nyomonkövetésére. A caveolák 
lefűződését célzottan stimuláló albuminnal végeztünk 
kísérleteket HepG2 sejteken. Kísérleteink egy részében 
fehérjeszintézis gátlására cycloheximidet alkalmaztunk. 

Morfológiai valamint biokémiai vizsgálatainkhoz az 
alábbi ellenanyagokat alkalmaztuk: poliklonális caveolin-1, 
monoklonális caveolin-2, monoklonális anti-syndecan 
(CD138), monoclonális anti-cd63 (LIMP-1) valamint 
monoklonális anti-foszfotirozin ellenanyagot. Fluorescens 
jelölés esetén az ellenanyagok kimutatását anti-nyúl Alexa 
488nm, illetve avidin-konjugált Alexa 594nm fluorescens 
festékekkel végeztük. A flourescens felvételek Bio-Rad 
Radiance2100 Rainbow konfokális mikroszkóppal, Laser 
Sharp software alkalmazásával készültek. További 
képszerkesztéshez Confocal Assistant és Adobe Photoshop 
programokat használtunk.  
A fagyasztott ultravékony metszeteinken elvégzett immun-
arany jelöléshez az immunoreaktív fehérjéket 10nm illetve 
15nm átmérőjű kolloidális arannyal jelölt protein-A 
segítségével mutattuk ki (Cell Microscopy Center, Utrecht), 
majd a jelöt metszeteket Jeol illetve Hitachi 
elektronmikroszkópban vizsgáltuk. 
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Morfológiai vizsgálataink: fénymikroszkópos immun-
citokémia, hagyományos elektronmikroszkópia, DAB reakció, 
sejtfelszín jelölése Ruénium-vörössel, fagyasztott ultravékony 
metszeteken végzett immun-arany jelölés (Slot és mtsai, 1991, 
Liou és mtsai,1996). Morfometriai (Weibel és mtsai 1966) és 
statisztikai (StatSoft Statistica 6.1 software) elemzések. 
Biokémiai vizsgálataink: tormaperoxidáz meghatározás 
spektrofotométerrel, immunoprecipitáció és Western blot 
analízis, detergens-mentes membránizolálás (Smart és mtsai 
1995, és Conrad és mtasi 1995), majd Western blot analízis. 

 
EREDMÉNYEK ÉS MEGVITATÁS 
 

A caveolák lefűződését szabályozó molekuláris 
változások hátterében a foszforilációs és a defoszforilációs 
folyamatok fontos szerepet játszanak (Pelkmans és mtsai 
2005). Munkánk első részében rezidens és elicitált 
makrofágokon, valamint egy hepatocelluláris karcinóma 
sejtvonal sejtjeiben (HepG2) a caveolák internalizációját egy 
szerin/treonin foszfatáz gátlóval, az okadánsav alkalmazásával 
stimuláltuk. Arra kerestük a választ, hogy okadánsav kezelés 
milyen hatással van a caveolák megjelenésére, lefűződésére. 
Makrofágokról és HepG2 sejtekről készült elektron-
mikroszkópos felvételeinken okadánsav kezelést követően a 
sejtfelszíni caveolák számának csökkenését figyelhettük meg, 
ezzel párhuzamosan a lefűződött caveolák száma meg-
növekedett. Okadánsav hatására makrofágok esetén a clathrin 
burkos vezikulák számának csökkenését is tapasztaltuk. 
Morfológiai megfigyeléseinket morfometriai mérésünk 
eredménye is alátámasztotta.  
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Annak eldöntésére, hogy makrofágok lefűződő caveolái 
részt vesznek-e az endocitotikus folyamatokban, egy 
folyadékfázisú marker, a tormaperoxidáz felvételét követtük 
nyomon okadánsavval előkezelt makrofágokban. Ha az 
okadánsav a caveolák lefűződését stimulálja, a felvett 
tormaperoxidáz mennyiségének növekedését várhatjuk. 
Meglepődve tapasztaltuk azonban, hogy az alkalmazott 
okadánsav koncentrációjával fordított arányban egyre kevesebb 
folyadékfázisú marker kerül felvételre. A jelenség magyarázata 
feltehetően az, hogy rezidens makrofágokban kevés caveola 
van a plazmamembránon (Kiss és Kittel 1995.), a 
folyadékfázisú felvétel legfontosabb endocitotikus struktúrái a 
clathrin-burkos vezikulák (Kiss és Geuze 1997). Elicitált 
sejtekben éppen a caveolák jelenléte dominál (Kiss és Geuze 
1997). Okadánsav kezelés mindkét vezikula-típus számát 
csökkentette, tehát a kezelések után a sejtek már nem 
rendelkeztek a tormaperoxidáz felvételére alkalmas 
kvezikulákkal. 

Ha a caveolák lefűződését az okadánsav szabályozza, 
felmerül a kérdés, vajon miként alakul a caveola burkát alkotó 
fehérjék, különösen a caveolin izoformák foszforilációjának 
mértéke. A kérdés megválaszolása céljából makrofágokból és 
HepG2 sejtek lizátumából immunprecipitációval, majd 
Western blot analízissel vizsgáltuk a caveolin izoformák 
foszforilációját. Okadánsav kezelés után makrofágokban egy 
~29kDa molekulatömegű, feltehetőleg caveolin-2 izoforma 
emelkedett tirozin foszforilációját detektáltuk, mely mértéke az 
okadánsav koncentrációjával párhuzamosan növekszik. HepG2 
sejtekben nem találtunk ilyen változást.  
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Felvetődik a kérdés: ha az okadánsav egy szerin/treonin 
foszfatáz gátló, hogyan magyarázható, hogy ezen foszfatáz 
gátló a caveolin-2 izoforma tirozin-foszforilációját 
eredményezi? Ismert, hogy a szerin/treonin protein-foszfatáz 1 
(PP1) és 2A (PP2A) enzimek hatékonyan gátolják az Src 
tirozin-kinázt (Marinessen és Gutkind 2001). Azáltal, hogy az 
okadánsav gátolja az Src-kinázt gátló PP1 és PP2A enzimeket, 
a gátlás gátlása révén a kináz aktivitását fokozza, mely a 
caveolin izoformák tirozin foszforilációját, majd a caveolák 
lefűződését eredményezi.  

További morfológiai bizonyítékot keresve a tirozin-
foszforiláció jelentőségére, HepG2 sejteket tirozin-foszfatáz 
gátló nátrium-ortovanadáttal, valamint a caveolák lefűződését 
specifikusan indukáló albuminnal kezeltük. Konfokális 
mikroszkópos, valamint elektronmikroszkópos eredményeink 
azt mutatják, hogy ezen kezelések az okadánsavval 
megegyezően a caveolák lefűződését stimulálták. 

Munkánk további szakaszában arra kerestük a választ, 
milyen intracelluláris állomásokat érint a caveolin-mediált 
endocitózis, vajon mi lehet a lefűződött caveolák sejten belüli 
sorsa. A caveolin-mediált endocitózis ezidáig egyetlen 
sejtalkotójaként tartott caveoszómák megjelenését már 
okadánsavval végzett kísérleteink során is tapasztaltuk. A 
caveoszómák valódi szerepe, önálló sejtorganellum léte 
azonban máig intenzív vita tárgya. Valószínű, 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. A sejtfelszínt 
jelölő Ruthenium-vörös festéket alkalmazva láthattuk, hogy 
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számos, önálló organellum benyomásást keltő, caveoszóma 
morfológiájú caveola-csoport a plazmamembránnal 
kapcsolatban áll, bennük Ruténium-vörös mutatkozik.  

Munkánk további részében célul tűztük ki az 
internalizált caveolák, és a caveolin-1 sejten belüli sorsának 
nyomon követését. HepG2 sejteket 1 és 3 óra ideig albuminnal 
kezeltük. Albumin hatására a plazmamembrán caveoláinak 
száma, valamint, a lefűződött vezikulák száma is emelkedett. 

Különleges figyelmet szenteltünk azoknak az 
elektronmikroszkópos képeinken membránnal határolt, 
vezikulákat és néhány esetben membránlemezeket tartalmazó 
képleteknek, melyek morfológiájuk, valamint molekuláris 
markerük a CD63 (LIMP-1) (Eskelinen 2003) alapján 
multivezikuláris testeknek tekinthetünk. Morfometriai 
méréseink azt mutatták, hogy hosszú idejű albuminkezelést 
követően a caveolin1 és CD63 ellenanyagok által kettősen 
jelölt multivezikuláris testek száma szignifikánsan emelkedik. 
Tekintettel arra hogy a késői endoszómák a degradációs 
útvonal lizoszóma előtti állomásai, ezen eredmények arra 
utalnak, hogy hosszú idejű albumin internalizáció során a 
caveolin-1 degradálódik. 

A caveolin-1 degradációját alátámasztja az a 
megfigyelésünk, miszerint detergensmentes membrán-
izolálással nyert intracelluláris membránfrakció caveolin-1 
tartalmát meghatározva annak csökkenését tapasztaltuk. 
Albumin jelenléte feltehetőleg a lefűződött caveolákat a 
lizoszómák irányába tereli, és a caveolin-1 fehérje 
degradációját eredményezi, tehát a klasszikus endocitózis és a 
caveolin-mediált felvételi útvonal kapcsolatáról beszélhetünk.   
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Eltérő eredményt hozott azonban, ha az okadánsavval 
végzett kezelés után számláltuk meg a kettősen jelölt 
organellumokat: szignifikáns emelkedést nem tapasztaltunk, 
jelezvén, hogy okadánsav jelenlétében a caveolin-1 útja a késői 
endoszómákba gátolt. 

Mivel caveolák hosszú idejű 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? 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 csökken. Eredményeink 
alapján úgy véljük, hogy a megnövekedett igény kielégítésére a 
sejtek de novo szintetizált caveolin fehérjét használnak fel. 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
1. Kísérleteink során megállapítottuk, hogy mind 
makrofágokban, mind medig HepG2 sejtekben a sejtfelszínen 
lévő caveolák lefűződését foszfatáz gátlók (okadánsav és 
nátrium-ortovanadát), valamint egy természetes ligand, az 
albumin is stimulálja. Mások eredményeihez hasonlóan mi is 
azt tapasztaltuk, hogy a caveolák lefűződésének 
szabályozásásban makrofágokban és HepG2 sejtelben is a 
caveolin izoformák tirozin foszforilációja játszik szerepet. 
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Lehetséges modellt állítottunk fel annak magyarázatára, hogy a 
szerin/treonin protein-foszfatáz gátló okadánsav milyen 
lépéseken keresztül eredményezi a caveolin tirozin 
foszforilációját. 
 
2.  Makrofágokban azonosítottunk ~29kDa molekulatömegű, 
feltehetően makrofág-specifikus caveolin-2 izoformát, amely a 
caveolák lefűződése során erőteljesen 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 lefűződésében szabályozó szerepet játszik. 
 
3.  Hosszú idejű internalizációs kísérleteinkben a caveolin-1 
útját követve morfológiai és biokémiai adatokkal 
alátámasztottuk, hogy a caveolák burkát felépítő fehérje 
multivezikuláris testekbe (késői endoszómákba) kerül, majd 
degradálódik. Eredményeink alapján feltételezzük, hogy a 
clathrin-burkos és caveolin-mediált endocitózis nem egymástól 
független felvételi folyamat, hanem a késői endoszómák 
szintjén kapcsolatba kerül egymással. Morfológiai 
vizsgálataink megmutatták, hogy okadánsav kezelés a caveolák 
lefűződését stimulálsa mellett a lizoszómális degradációhoz 
vezető utat gátolja, feltehetőleg a PP2A gátlása révén. 
 
4. A caveolin-mediált endocitózis lépéseit nyomon 
követve megállapítottuk, hogy a fokozott caveola lefűződéssel 
párhuzamosan mindkét settípusban olyan struktúrák jelennek 
meg, amelyek az irodalomban caveoszóma néven ismertek. 
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Ezen struktúrákat önálló sejtalkotóként, a caveolák 
közreműködésével lejátszódó endocitózis köztes, illetve végső 
állomásaként írtak le. Hagyományos és Ruténium-vörös 
felszíni jelöléssel kombinált elektronmikroszkópos 
vizsgálataink azonban egyértelműen azt mutatják, hogy ezen 
caveoszómáknak tűnő struktúrák többsége a plazma-
membránnal összeköttetésben álló caveola-csoport, és nem 
önálló sejtorganellum. 
 
5.  Elektronmikroszkópos megfigyeléseink és a 
fehérjeszintézist gátló cikloheximid alkalmazásával 
bizonyítottuk, hogy a plazmamembránról lefűződő caveolák 
pótlására a sejtek de novo szintetizált caveolin-1 fehérjét 
használnak fel.   
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