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Streszczenie: Kaweole to wpuklenia błony komórkowej, których kształt opisywany jest jako butelko-
waty. Występują w większości zróżnicowanych komórek (adipocytach, komórkach śródbłonka, podo-
cytach, pneumocytach typu I, fibroblastach, komórkach mięśni gładkich, szkieletowych i sercowych). 
Uczestniczą w transporcie tranzytowym, w utrzymaniu równowagi cholesterolu oraz w transdukcji 
sygnałów komórkowych. Za organizację i funkcję kaweoli odpowiadają charakterystyczne białka ka-
weoliny (Cav) oraz kawiny. Cav (Cav-1, -2, -3) uczestniczą w organizacji struktury kaweoli, natomi-
ast kawiny (kawina-1, -2, -3, -4) biorą udział w regulowaniu funkcji Cav. Oddziaływania pomiędzy 
powyższymi białkami są jednym z bardzo istotnych czynników wpływających na prawidłowe funk-
cjonowanie komórek. Stąd też zaburzenia interakcji Cav/kawiny, a co za tym idzie nieprawidłowości 
w strukturze i funkcji kaweoli, są obecnie rozpatrywane jako podłoże patomechanizmu wielu jednostek 
chorobowych, tj. miażdżycy, dystrofii mięśniowej, cukrzycy, hipercholesterolemii czy nowotworze-
nia. Niezwykle interesującym jest fakt, iż w przypadku miażdżycy obecnością kaweoli charakteryzują 
się trzy populacje komórek, którym od dawna przypisuje się główną rolę w procesie tworzenia blaszki 
miażdżycowej. Są to: komórki śródbłonka, makrofagi oraz komórki mięśni gładkich. Czy zatem słusz-
nym jest założenie, iż prawidłowe funkcjonowanie kaweoli jest jednym z czynników wpływających 
na zachowanie homeostazy naczyń tętniczych? 

Słowa kluczowe: kaweole, kaweoliny, kawiny, miażdżyca

Summary: Caveolae involve invaginations of cell membrane, the shape of which is described as re-
sembling a bottle. They are present in most of differentiated cells (adipocytes, endothelial cells, podo-
cytes, pneumocytes type I, fibroblasts, smooth, striated and cardiac muscle cells). They take part in 
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a transit transport, in maintenance of cholesterol equilibrium and in transduction of cellular signals. 
The characteristic proteins caveolins (Cav) and cavines are responsible for organization and function 
of caveolae. Caveolins/Cav (Cav-1, -2, -3) participate in organization of caveolae structure, while 
cavines (cavines-1, -2, -3, -4) participate in controlling function of caveolines. Interactions between 
the proteins involve one of the very significant factors influencing cellular functions. Therefore, dis-
turbances in interactions Cav/cavines and, thus, abnormalities in structure and function of caveolae are 
thought at present to provide a sublayer of pathomechanisms involving several morbid units, includ-
ing atherosclerosis, muscular dystrophy, diabetes, hypercholesterolemia or neoplasia. The extremely 
interesting is the fact that in the case of arteriosclerosis presence of caveolae is manifested by three 
cell populations, ascribed for a long time with the principal role in the process of arteriosclerotic 
plaque formation. They include endothelial cells, macrophages and smooth muscle cells. Therefore, is 
it correct to assume that normal function of caveolae represents one of factors securing preservation of 
homeostasis of arterial blood vessels? 
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WSTĘP

Kaweole zostały po raz pierwszy zaobserwowane w mikroskopie elektronowym 
– w 1953 roku przez Georga Palade [43], który zidentyfikował powyższe struktu-
ry na terenie naczyń włosowatych. Od tamtego czasu ich obecność potwierdzono 
w większości typów komórek ssaków . Kaweole są regularnymi, filiżankowatymi 
wgłębieniami błony komórkowej o średnicy 50-100 nm (Fot. 1ab) [43]. Są one mor-
fologicznie uporządkowanymi domenami błony komórkowej i uważa się je za jed-
ną z form tratw lipidowych. Są strukturami bogatymi w cholesterol, sfingolipidy, 
w tym glikolipidy i glicerofosfolipidy wzbogacone w nasycone kwasy tłuszczowe. 
Niezwykle istotnym, z punktu widzenia funkcji kaweoli, jest obecność w ich obrę-
bie wielu białek receptorowych uczestniczących w regulacji komórkowych szla-
ków sygnalizacyjnych. Zarówno formowanie się, jak i kształt kaweoli związane są 
z obecnością charakterystycznych białek nazywanych kaweolinami (Cav-1, -2, -3) 
oraz kawinami (kawina-1, -2, -3, -4) [24, 30, 40]. Obie, wyżej wymienione grupy 
białek  tworząc oligomeryczny kompleks, warunkują względną stabilność kaweoli 
[27, 66]. Obecność kaweoli zarówno w kontekście ilości tych struktur, gęstości, 
jak i białek wchodzących w ich skład jest bardzo różnorodna; nawet w obrębie jed-
nej komórki można zaobserwować zróżnicowanie gęstości ich występowania, np. 
duża ilość kaweoli w bazolateralnej (podstawno-bocznej) powierzchni komórek 
nabłonkowych [45]. Kaweole występują powszechnie w komórkach śródbłonka, 
fibroblastach, pneumocytach I typu, komórkach mięśni gładkich, szkieletowych 
i sercowych oraz adipocytach. Wraz z obecnymi w ich obrębie specyficznymi biał-
kami biorą udział w regulacji wielu funkcji komórki, np. w transporcie tranzyto-
wym, w utrzymaniu równowagi gospodarki cholesterolu oraz przekazywaniu sy-
gnałów komórkowych. Pełnią funkcję platform sygnalizacyjnych, gromadząc białka 



ROLA KAWEOLI W PATOMECHANIZMIE MIAŻDŻYCY 479

FOTOGRAFIA 1a. Mikroelektrofotografia przekroju podłużnego przez błonę środkową tętnicy 
piersiowej wewnętrznej lewej. W centralnym obszarze komórki mięśniowej gładkiej widoczne jest 
jądro komórkowe (N) z charakterystyczną, peryferyjną lokalizacją heterochromatyny. W bliskim są-
siedztwie jednego z biegunów jądra komórkowego zaznacza się obecność mitochondriów (gwiazd-
ki), siateczki śródplazmatycznej szorstkiej (czarna strzałka) oraz licznych, wolnych rybosomów 
(groty). Przeważający obszar cytoplazmy zajmują miofilamenty (Mf) a w niektórych jej obszarach 
występują ciałka gęste (białe strzałki). 1b. Powiększenie obszaru sarkolemmy komórki mięśniowej 
gładkiej, na którym widoczne są wyraźne wpuklenia błony komórkowej – kaweole 
PHOTOGRAPH 1a. Electron micrograph of smooth muscle cells from tunica media of left inter-
nal thoracic artery in longitudinal section. In the central region of cytoplasm cell nucleus (N) with 
characterictic, peripheral localization of heterochromatin is visible. In the in the close vicinity of the 
nucleus pole, accumulation of cellular organells is present: mitichondria (asterics), rough endoplas-
matic reticulum (black arrow) and many free rybosomes (arrowheads). The cell body is largely field 
with myofilaments (Mf) of uniform density. In the area of cytoplasm dense bodies are also present 
(white arrows). 1b. Magnification of the sarcolemma region in which clearly defined invaginations 
of plasma membrane (caveolae) are visible
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receptorowe i regulatorowe, a tym samym uczestniczą w patofizjologii wielu chorób 
m.in. cukrzycy, miażdżycy, hipercholesterolemii, nowotworzeniu, oraz dystrofiach 
mięśniowych [10]. W pracy skupiono uwagę na roli kaweoli w patomechanizmie 
miażdżycy, w który bezpośrednio zaangażowane są komórki śródbłonka błony we-
wnętrznej naczynia, komórki mięśni gładkich błony środkowej oraz makrofagi [2, 
3, 61]. We wszystkich wyżej wymienionych populacjach komórek zaobserwowano 
obecność kaweoli oraz Cav-1, co sugeruje ich udział w procesie tworzenia się blaszki 
miażdżycowej [17].

KAWEOLE, KAWEOLINY ORAZ KAWINY

Kaweole są to mikrodomeny błony komórkowej bogate w cholesterol, sfin-
golipidy oraz specyficzne dla nich białka, tj. kaweoliny i kawiny [8, 31]. W wie-
lu rodzajach komórek formowanie kaweoli nie kończy się na utworzeniu poje-
dynczego wgłębienia. Bardzo często organizują się one w wyżej uporządkowane 
struktury, tworząc rozety czy pęki (skupiska). W niektórych komórkach np. ko-
mórkach śródbłonka czy adipocytach, mogą stanowić nawet 50% powierzchni 
błony komórkowej [45]. Fakt ten świadczy o tym, jak ważną rolę pełnią w pra-
widłowym funkcjonowaniu tychże komórek. Zrozumienie struktury i funkcji ka-
weoli wymaga poznania ich głównych komponentów jakimi są kaweoliny i ka-
winy. Zidentyfikowano trzy rodzaje kaweolin: Cav-1, -2 oraz -3. Kaweoliny są 
syntetyzowane w szorstkim retikulum endoplazmatycznym jako integralne białka 
błonowe, a następnie transportowane na powierzchnię poprzez aparat Golgiego. 
N’- jak i C’- koniec kaweolin skierowane są do cytoplazmy, a motyw alfa-heli-
kalny białka stanowi fragment zakotwiczający białko w błonie komórkowej [45].

Ekspresję Cav-1 i Cav-2 wykazano w większości populacji komórek ludzkie-
go organizmu, włączając wszystkie populacje komórek układu sercowo-naczynio-
wego. Cav-3 ulega ekspresji przede wszystkim w komórkach mięśnia sercowego, 
włóknach mięśni szkieletowych oraz mięśniach gładkich naczyń krwionośnych. 
Koekspresją wszystkich trzech kaweolin charakteryzuje się nieliczna grupa komó-
rek do której zaliczają się mięśnie gładkie oraz kardiomiocyty [45]. W licznych 
badaniach wykazano, że obecność Cav-1 oraz Cav-3 jest niezbędnym warunkiem 
do prawidłowego formowania się kaweoli, podczas gdy brak Cav-2 nie zakłó-
ca powyższego procesu [28]. Jest to tylko jeden z przykładów ścisłej kooperacji 
komponentów białkowych budujących kaweoliny. Istnieje wiele niezbadanych 
korelacji pomiędzy tymi białkami, a ich wzajemne zależności warunkujące pra-
widłowy przebieg wielu procesów komórkowych nadal pozostają niewyjaśnione.

Pierwszym zidentyfikowanym członkiem rodziny kaweolin, jest Cav-1 – biał-
ko, posiadające dwie izoformy α i β, tworzące duże kompleksy oligomerów oraz 
heterooligomerów z Cav-2. Jak wspomniano wyżej, obecność Cav-1 jest nie-
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zbędna do prawidłowego formowania i stabilizacji kaweoli we wszystkich ko-
mórkach organizmu, z wyjątkiem komórek mięśniowych, w których rolę Cav-1 
przejmuje Cav-3. Cav-1 występuje głównie w kaweolach błony komórkowej, ale 
również w aparacie Golgiego, siateczce śródplazmatycznej, kaweosomach i kro-
plach tłuszczu oraz w postaci rozpuszczalnej, w cytoplazmie. Cav-1 wykazuje 
zdolność wiązania cholesterolu, kwasów tłuszczowych, stąd jej udział w homeos-
tazie i transporcie lipidów. Działa również jako inhibitor wielu enzymów i wielu 
cząsteczek sygnałowych pośrednicząc w procesie transdukcji sygnałów komórko-
wych. Ponadto, co stanowi główną rolę tego białka – uczestniczy w mechanizmach 
transportu błonowego [8, 45, 55]. W wielu pracach podkreśla się znaczenie Cav-1 
dla prawidłowego funkcjonowania komórek śródbłonka naczyniowego. Nie budzi 
to wątpliwości, bowiem rola Cav-1 w tych komórkach ulega znaczącej ekspansji: re-
guluje produkcję NO, warunkuje prawidłowy poziom jonów wapnia w komórce, czy 
wreszcie wpływa na proces przebudowy naczyń oraz angiogenezy [35].

Cav-2 jest najmniej poznaną izoformą kaweolin. Ulega koekspresji i kolokali-
zacji z Cav-1 lub -3, z którymi tworzy heterooligomery na terenie siateczki śród-
plazmatycznej szorstkiej i aparatu Golgiego. Ostateczne dojrzewanie oligomerów 
w kompleksy o większej masie cząsteczkowej odbywa się na terenie kaweoli. Wy-
kazano, że Cav-2 nie jest zdolna do samodzielnego uwolnienia się ze struktur apa-
ratu Golgiego i w przypadku braku Cav-1 lub Cav-3 ulega natychmiastowej degra-
dacji [20, 55]. Nieliczne prace dokumentują rolę, jaką pełni Cav-2 w mechanizmach 
komórkowych. Wielu autorów sugeruje, że Cav-2 pełni rolę pomocniczą w formo-
waniu kaweoli za pośrednictwem Cav-1 [20]. Wskazuje się również na zaangażo-
wanie Cav-2 w regulacji procesu proliferacji i różnicowania komórek śródbłonka 
– konsekwencją braku genu dla Cav-2 jest hiperproliferacja komórek śródbłonka 
[50]. Niewątpliwie jedną z przyczyn dla której pełne zdefiniowanie funkcji tego 
białka jest utrudnione jest koekspresja i kolokalizacja Cav-2 z Cav-1 lub Cav-3.

Komórkami charakteryzującymi się najwyższym poziomem ekspresji Cav-3 
są komórki mięśni gładkich, włókna mięśni szkieletowych oraz kardiomiocyty, 
gdzie jej obecność jest niezbędna do formowania i stabilizacji kaweoli. Często 
rola jaką pełni Cav-3 w tych komórkach jest opisywana analogicznie do Cav-1. 
Cav-3 bierze udział w regulacji metabolizmu kwasów tłuszczowych, pośredniczy 
w transdukcji sygnałów komórkowych, oddziałuje z dystrofiną [66].

Kawiny są cytoplazmatycznymi białkami, tworzącymi heteromeryczne kom-
pleksy. Występują w obrębie kaweoli uczestnicząc w ich formowaniu, organizacji 
strukturalnej oraz dynamice (zmiana kształtu, tworzenie kanałów i pęcherzyków) 
[45]. Regulują funkcję kaweolin, oraz uczestniczą w transdukcji sygnałów ko-
mórkowych. Rodzinę kawin tworzą: kawina-1 (znana również jako PTRF, ang. 
Polymerase Transcript Release Factor), kawina-2 (SDPR, ang. Serum Depri-
vation Response Protein), kawina-3 (SRBC, ang. Srd-Related gene product that 
Binds to C-kinase) oraz kawina-4 (MURC, ang. Muscle-Restricted Coiled-coil 
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protein). Kawiny posiadają zdolność do wiązania fosfatydyloseryny, co jest naj-
prawdopodobniej jednym z czynników umożliwiających ich przyłączenie do for-
mującej się kaweoli [49].

Rola poszczególnych kawin w funkcjonowaniu kaweoli i ich udział w patoge-
nezie chorób nie są wystarczająco poznane [62]. Dotychczasowe badania wska-
zują, że ekspresja kawiny-1 i Cav-1 jest ze sobą ściśle powiązana [67], a niedobór 
lub zaburzenie syntezy kawiny-1 upośledza tworzenie kaweoli. Kawina-2, od-
działując bezpośrednio z kawiną-1, umożliwia jej przyłączenie do kaweoli, a po-
nadto oba białka uczestniczą w stabilizacji i utrzymaniu butelkowatego kształtu 
tej struktury. Nadekspresja kawiny-2 powoduje formowanie wydłużonej kaweoli, 
w związku z czym przypuszcza się, że może być zaangażowana w tworzenie ka-
nałów [21]. Kawina-3 uczestniczy w formowaniu pęcherzyków kaweolarnych 
[36]. Obecność kawiny-4 obserwuje się głównie w obrębie kaweoli włókien mię-
śni szkieletowych i kardiomiocytów [45].

MIAŻDŻYCA JAKO CHOROBA WIELOCZYNNIKOWA

Choroby układu krążenia, których patogeneza w sposób bezpośredni bądź po-
średni związana jest z miażdżycą, stanowią główną przyczynę zgonów w krajach 
określanych mianem wysokorozwiniętych. By zaakcentować skalę poruszonego 
problemu warto dodać, iż w 2013 roku liczba zgonów w Polsce, których przyczyn 
dopatruje się w chorobach układu krążenia osiągnęła 177 tysięcy [59]. Powyż-
sze dane w pełni uzasadniają fakt, iż poznanie szlaków kierujących patomecha-
nizmem miażdżycy jest jednym z głównych celów wielu zespołów badawczych. 

Miażdżyca jest złożonym, dynamicznym procesem chorobowym u podstawy 
którego leży formowanie się „blaszki” na terenie ściany naczynia, co w konse-
kwencji doprowadza do zaburzenia przepływu krwi.

Ściana prawidłowego naczynia tętniczego zbudowana jest z trzech warstw: 
(1) błony wewnętrznej (tunica intima), (2) błony środkowej (tunica media) oraz 
(3) błony zewnętrznej (tunica adventitia). Błona wewnętrzna jest utworzona z ko-
mórek śródbłonka oraz niewielkiej ilości podśródbłonkowej tkanki łącznej. War-
stwa ta pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze światłem naczynia, zaś od błony 
środkowej oddzielona jest blaszką sprężystą wewnętrzną zbudowaną z włókien 
sprężystych. Błona środkowa stanowi najbardziej rozbudowaną warstwę ściany 
naczynia tętniczego a w jej obszarze znajdują się głównie pokłady komórek mię-
śniowych gładkich oraz włókna elastyczne, którym towarzyszy niewielka ilość 
włókien kolagenowych. Wyraźny, zbity pokład włókien sprężystych stanowiący 
granicę pomiędzy błoną środkową a zewnętrzną nazywany jest blaszką sprężystą 
zewnętrzną. Zlokalizowane na zewnątrz ściany tętnicy fibroblasty wraz z otacza-
jącą je substancją pozakomórkową tworzą błonę zewnętrzną naczynia tętniczego.
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Proces powstawania blaszki miażdżycowej jest bardzo dynamiczny i induku-
je liczne zmiany nie tylko w zakresie prawidłowego funkcjonowania populacji 
komórek budujących ścianę naczynia, ale również substancji pozakomórkowej. 
Mogą one dotyczyć: stresu oksydacyjnego, modyfikacji lipoprotein, polaryzacji 
makrofagów naczyniowych oraz akumulacji lipidów na terenie ich cytoplazmy, 
syntezy czynników pro- i antyzapalnych, nieprawidłowego wzrostu i proliferacji 
tych komórek [1]. Pomimo licznych badań koncentrujących się na dokładnym po-
znaniu mechanizmu tworzenia blaszki miażdżycowej geneza większości spośród 
wyżej wymienionych zmian pozostaje niewyjaśniona. Nie ma jednak wątpliwo-
ści co do tego w jakim obszarze ściany naczynia następuje inicjacja powyższego 
procesu. Jest nim błona wewnętrzna i budujące ją komórki śródbłonka naczynio-
wego, które w wyniku uszkodzenia (czynniki mechaniczne, działanie utlenionej 
postaci lipoprotein o niskiej gęstości, infekcje) stają się doskonałym miejscem 
transportu lipoprotein niskiej gęstości (ang. Low-Density Lipoprotein, LDL) do 
głębszych warstw ściany tętnicy [41, 44, 51]. Proces ten uznaje się za etap inicju-
jący powstawanie blaszki miażdżycowej. W warunkach fizjologicznych, na jakie-
kolwiek uszkodzenie tkanki organizm odpowiada uruchomieniem mechanizmów 
obronnych. Tak też dzieje się w przypadku uszkodzenia komórek śródbłonka. 
Jego konsekwencją jest zainicjowanie odpowiedzi immunologicznej z udziałem 
wrodzonych i nabytych, komórkowych i humoralnych, a także swoistych i nie-
swoistych mechanizmów obronnych prowadzących finalnie do powstania blasz-
ki miażdżycowej. Przedostające się do strefy podśródbłonkowej LDL w wyniku 
stresu oksydacyjnego i działania wolnych rodników ulegają chemicznej modyfi-
kacji – utlenianiu, a także glikozylacji [58], co prowadzi do aktywacji komórek 
śródbłonka oraz komórek mięśniowych gładkich błony środkowej tętnicy. Ak-
tywacja ta odzwierciedla się między innymi podwyższoną ekspresją cząsteczek 
adhezyjnych na powierzchni komórek (np. selektyn, VACAM-1 – cząsteczki 
adhezji komórkowej naczyń-1, i ICAM-1 – cząsteczki adhezji międzykomórko-
wej-1), chemoatraktantów (np. MCP-1 – białka chemotaktycznego dla monocy-
tów-1) oraz czynników wzrostu (np. GM-SCF – czynnik stymulujący tworzenie 
kolonii granulocytów i makrofagów) i selektyn (ryc. 1) [53]. Wyżej wymienione 
białka są ligandami dla receptorów występujących na powierzchni monocytów 
a ich podwyższona ekspresja stymuluje migrację, zasiedlanie oraz ich różnico-
wanie do makrofagów i komórek dendrytycznych [29, 60]. Ponadto, zaktywowa-
ne komórki śródbłonka mogą również promować rekrutację komórek tucznych, 
limfocytów T regulatorowych (T-reg) oraz limfocytów pomocniczych linii Th1, 
wzmacniając mechanizmy powstawania stanu zapalnego [32]. Obecność limfo-
cytów i ich udział w rozwoju blaszki miażdżycowej są związane głównie z ak-
tywacją receptora CD40 obecnego na powierzchni komórek śródbłonka przez 
znajdujący się na limfocytach ligand CD40L. Interakcja wyżej wymienionych 
molekuł nasila ekspresję E-selektyny, VCAM, ICAM, czynnika tkankowego (TF) 
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oraz metaloproteinaz [33]. Obecność powyższych czynników przyczynia się do 
akumulacji w obszarze błony wewnętrznej kolejnej populacji komórek bezpo-
średnio związanych z odpowiedzią immunologiczną – monocytów, które po prze-
kształceniu się w makrofagi wzbogacają się o obecność receptorów zmiatających 
na powierzchni błony komórkowej. Receptory te wiążą modyfikowane LDL, co 
jest w początkowym okresie zjawiskiem korzystnym. Z uwagi jednak na fakt, że 
aktywność receptorów zmiatających wzrasta wraz ze wzrostem stężenia modyfi-
kowanych LDL, wchłaniania tychże związków przez makrofagi jest zjawiskiem 
postępującym [57]. Pomimo faktu, iż powyższa koncepcja jest dominującą wśród 
badaczy, warto wspomnieć, iż istnieją doniesienia sugerujące, iż oprócz aktyw-
ności receptorów zmiatających istnieje alternatywny mechanizm efektywnego 
wchłaniania lipidów przez makrofagi [19]. Po wchłonięciu przez makrofag mo-
dyfikowany LDL uwalnia wolny cholesterol, który w wyniku reakcji enzymatycz-
nej zachodzącej na terenie siateczki śródplazmatycznej gładkiej ulega estryfikacji. 
W konsekwencji nagromadzenia estrów cholesterolu w postaci kropel lipidowych 
makrofag przyjmuje morfologiczną postać komórki piankowatej, która w końco-
wym etapie różnicowania rozpada się i przyczynia do utworzenia pozakomórko-
wych złogów cholesterolu (ryc. 1) [5, 6]. Makrofagi stanowią populację komó-
rek, których rola w patomechanizmie miażdżycy nie jest jednoznaczna. Z jednej 
strony wydają się nieustannie stymulować proces miażdżycowy będąc stałym 
źródłem licznych chemokin, cytokin, czynników wzrostowych i enzymów pro-
teolitycznych [38, 39]. Z drugiej strony, poprzez pobudzanie procesów naprawy 
i przebudowy tkanek przyczyniają się do stabilizacji blaszki miażdżycowej. Profil 
wyżej wymienionych, antagonistycznych funkcji makrofagów doskonale wpisuje 
się w funkcje powszechnie znanych dwóch subpopulacji tych komórek: makrofa-
gów M1 – określanych mianem prozapalnych oraz makrofagów M2 o właściwo-
ściach przeciwzapalnych [9]. Należy pamiętać, że podział na subpopulacje M1 
i M2 stanowi pewne uproszczenie, ponieważ makrofagi charakteryzują się dużą 
plastycznością zarówno w kontekście fenotypu jak i pełnionych funkcji. Charak-
terystykę poszczególnych subpopulacji makrofagów oraz ich rolę w patomecha-
nizmie miażdżycy przedstawiono w tabeli 1. Istnieje wiele hipotez sugerujących, 
że w trakcie rozwoju procesu miażdżycowego w tworzącej się blaszce miażdży-
cowej makrofagi ujawniają zdolność do zmiany fenotypu z postaci M1 do M2 
i odwrotnie, w zależności od czynników definiujących mikrośrodowisko stanu 
zapalnego. Analiza ekspresji białek charakteryzujących subpopulacje M1 i M2 
wykazała, że o ile makrofagi M2 występują w obrębie blaszek miażdżycowych 
o stabilnej strukturze, to obecność makrofagów M1 jest ściśle związana z destabi-
lizacją struktury blaszki i progresją miażdżycy [12].

Wysoka aktywność subpopulacji makrofagów M1 prowadzi do wzrostu stęże-
nia chemokin, cytokin oraz czynników wzrostu w środowisku tworzącej się blasz-
ki miażdżycowej. Adresatem dla powyższych substancji są nie tylko napływają-



ROLA KAWEOLI W PATOMECHANIZMIE MIAŻDŻYCY 485

ce, nowe populacje monocytów, ale również limfocyty T, oraz komórki mięśni 
gładkich. Te ostatnie, pod wpływem wydzielanych przez makrofagi: płytkowego 
i insulinopodobnego czynnika wzrostu (PDGF, ILGF 1) migrują z błony środko-
wej naczynia do błony wewnętrznej tworząc warstwę neointimy na terenie której 
proliferują i ulegają transformacji fenotypowej. „Niezmienione” komórki mię-
śni gładkich błony środkowej naczynia charakteryzują się fenotypem o cechach 
kurczliwości „contractile”. Ich cytoplazma jest uboga w struktury komórkowe 
związane z biosyntezą, a wyposażona jest w liczne włókienka kurczliwe o rów-
noległym przebiegu, zorientowane wzdłuż długiej osi komórki [38, 63]. W ob-
szarze rozwijającego się stanu zapalnego ściany naczynia następuje zachwianie 
homeostazy oddziaływania lokalnych czynników środowiskowych, w tym: czyn-
ników/inhibitorów wzrostu, czynników mechanicznych, interakcji komórka-ko-
mórka jak i komórka-macierz, oraz licznych mediatorów zapalnych [18, 23, 52]. 
W odpowiedzi na powyższe warunki, komórki mięśni gładkich ulegają zmianie 
fenotypowej w kierunku profilu „synthetic” – zatracają cechy komórek kurczli-
wych kosztem rozbudowy organelli odgrywających rolę w procesach biosyntezy. 
Zmiany te skutkują wzmożoną proliferacją, migracją komórek w kierunku błony 
wewnętrznej oraz wzmożoną syntezą elementów istoty międzykomórkowej, jak 
również podwyższoną ekspresją cytokin i chemokin [42, 63]. Niezwyczajna pla-
styczność komórek mięśniowych błony środkowej naczyń wyraża się nie tylko 
zmiennością fenotypową w odpowiedzi na lokalne zmiany w otaczającym środo-
wisku, ale również zdolnością tych komórek do różnicowania się na terenie neo-
intimy do postaci komórek piankowatych [53]. Wykazano, że komórki mięśniowe 
błony środkowej tętnic, podobnie jak makrofagi posiadają na swojej powierzchni 
receptory zmiatające. W warunkach fizjologicznych poziom ekspresji tych białek 
jest niski, jednak pod wpływem czynników stymulujących, obecnych w środowi-
sku tworzącej się blaszki miażdżycowej, poziom ekspresji receptorów znacząco 
wzrasta. Konsekwencją powyższego zjawiska jest gromadzenie lipidów na terenie 
cytoplazmy komórek mięśniowych i ich różnicowanie do komórek piankowatych 
[26, 46]. Te ostatnie, w obrębie uszkodzenia ostatecznie obumierają, a komórko-
we zasoby estrów cholesterolu i wolnego cholesterolu, w tym także krystaliczne-
go, są uwalniane do środowiska. Proces ten uczestniczy w powstawaniu lipidowe-
go lub martwiczego rdzenia zaawansowanej blaszki miażdżycowej [54].

Analizując patogenezę blaszki miażdżycowej trudno jest jednoznacznie skla-
syfikować mechanizmy leżące u podstaw tworzenia się zmian miażdżycowych 
– wydaje się bowiem, iż rola przewlekłego procesu zapalnego oraz hipercholeste-
rolemii jest równocenna [56]. Co więcej, z uwagi na fakt, iż w proces ten zaan-
gażowane są wszystkie elementy budujące ścianę naczynia tętniczego nie sposób 
zdefiniować populacje komórek, ponoszących główną odpowiedzialność za zaini-
cjowanie, czy też progres choroby. Wydaje się jednak, że u podstaw zakłócenia 
homeostazy środowiska naczyń tętniczych leżą dysfunkcje komórek śródbłonka, 
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makrofagów oraz komórek mięśni gładkich. Interesujące … każda z wyżej wy-
mienionych populacji komórkowych wykazuje ekspresję Cav-1. Czy zatem ka-
weoliny w jakikolwiek sposób oddziałują na dynamikę aterogenezy?

RYCINA 1. Rozwój blaszki miażdżycowej.  Obszar błony wewnętrznej naczynia w którym wystę-
pują uszkodzone komórki śródbłonka jest miejscem transportu cząsteczek lipoprotein o niskiej gę-
stości (LDL) do głębszych warstw naczynia. Na terenie strefy podśródbłonkowej, dzięki obecności 
aktywnych form tlenu (ROS) zachodzi utlenianie LDL. Komórkami stanowiącymi źródło ROS są 
zarówno komórki śródbłonka jak, komórki mięśni gładkich błony środkowej naczynia oraz makro-
fagi. Utlenione cząsteczki LDL aktywują komórki śródbłonka oraz komórki mięśni gładkich, czego 
konsekwencją jest zwiększona ekspresja cząsteczek adhezyjnych i czynników wzrostu. To, z kolei 
prowadzi do intensyfikacji procesu rekrutacji i migracji monocytów i limfocytów T, komórek bez-
pośrednio zaangażowanych w rozwój reakcji zapalnej. Utlenione cząsteczki LDL zostają pochło-
nięte przez makrofagi, które przyjmują morfologiczny fenotyp komórek piankowatych. Ugrupowa-
nia komórkowe w których skład wchodzą komórki piankowate, leukocyty, makrofagi i limfocyty 
T tworzą w strefie podśródbłonkowej tzw. plamkę żółtą.  Wydzielane przez komórki piankowate 
czynniki wzrostu pobudzają komórki mięśni gładkich do migracji w kierunku błony wewnętrznej 
tętnicy. Znajdujące się w błonie wewnętrznej komórki mięśni gładkich syntetyzują m. in. kolagen 
stanowiący główny składnik zwartej pokrywy włóknistej blaszki miażdżycowej. Komórki pianko-
wate ulęgają apoptozie a ich lipidowa zawartość gromadzi się pozakomórkowo. Ponadto w obrębie 
blaszki miażdżycowej dochodzi także do odkładania się wapnia, co prowadzi do osłabienia reakcji 
naczynioruchowych, a także zmniejszenia stabilności blaszki miażdżycowej. Komórki śródbłonka 
zdolne do syntezy selektyn jak i tkankowego czynnika inicjującego osoczowy układ krzepnięcia, 
mogą rekrutować płytki krwi. Przylegające do ściany naczynia płytki krwi agregują ze sobą i przy-
czyniają się do wzrostu aktywności proliferacyjnej komórek mięśni gładkich. W miejscach, w któ-
rych do błony wewnętrznej przylegają agregaty płytek, dochodzi do szczególnie szybkiego wzrostu 
blaszki miażdżycowej wg [34]
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KAWEOLE I KAWEOLINA-1 ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO

Obecność kaweoli w komórkach śródbłonka wykazano ponad sześćdziesiąt 
lat temu [42]. W kolejnych latach udokumentowano, że komórki śródbłonka są 
jednymi z najbogatszych w kaweole komórkami organizmu człowieka i szybko 
udowodniono, że odgrywają znaczącą rolę w utrzymaniu lokalnej homeostazy ko-
mórkowej, a co więcej mogą uczestniczyć w mechanizmie powstawania blaszki 
miażdżycowej. Podstawę dla powyższego stwierdzenia stanowiły badania w któ-
rych wykazano, że kaweole nie tylko biorą udział w transcytozie cząsteczek LDL, 
ale wykazują na swoim terenie ekspresję białek, których rola w procesie two-
rzenia blaszki miażdżycowej jest oczywista. Wykazano bowiem obecność, m.in. 
receptorów zmiatających (SR-BI, CD36, RAGE) – zaangażowanych w procesy 
metabolizmu lipoprotein; białek uczestniczących w regulacji podziałów komór-
kowych i migracji (PDGF-R, VEGFR); czynnika biorącego udział w procesach 
zapalnych (TNFR); regulatorów ścieżek sygnałowych (Src, białko G) [17, 65]. 

Spośród białek obecnych w kaweolach śródbłonka Cav-1 jest białkiem o dominu-
jącym poziomie ekspresji, któremu przypisuje się znaczącą rolę w kontekście prawi-
dłowego funkcjonowania tych komórek [16, 48]. Powyższe dane stały się podstawą 
badań mających na celu zdefiniowanie powiązania obecności Cav-1 w komórkach 
śródbłonka z procesem tworzenia blaszki miażdżycowej. Ferna´ndez-Hernando 

FIGURE 1. Development of atherosclerotic plaque. The region of vascular intima in which dam-
aged endothelial cells are present represents the place in which transport of low density lipoproteins 
(LDL) takes place to deeper vascular layers. Within subendothelial zone oxidation of LDL takes 
place due to presence of active oxygen forms (ROS). Celle providing the source of ROS includes 
both endothelial cells and smooth muscle cells of vascular media and macrophages. Oxidized LDL 
molecules activate endothelial cells and smooth muscle cells, which leads to increased expression of 
adhesion molecules and growth actors. This, in turn, intensifies recruitment and migration of mono-
cytes and lymphocytes T, the cells directly involved in development of inflammatory reaction. The 
oxidized LDL molecules become ingested by macrophages, which acquire the phenotype of foamy 
cells. Cell groups containing foamy cells, leukocytes, macrophages and lymphocytes T form in the 
subendothelial zone the so called macular degeneration. Growth factors secreted by foamy cells 
stimulate migration of smooth muscle cells toward arterial intima. Smooth muscle cells on intima 
synthetize, i.a., collagen, constituting the main component of the solid cover of fibrous atheroscle-
rotic plaque. Foamy cells undergo apoptosis while their lipid content becomes extracellularly accu-
mulated. Moreover, calcium becomes deposited within the atherosclerotic plaque, which attenuates 
vasculomotoric reactions and reduces stability of arteriosclerotic plaque. Endothelial cells capable 
to synthetize selectins and the tissue factor initiating plasmatic clotting system may recruit blood 
platelets. The vascular wall-adherent blood platelets aggregate with each other and promote an in-
crease in proliferative activity of smooth muscle cells. In places with platelet aggregates adhering to 
intima a particularly rapid growth of atherosclerotic plaque takes place according to [34]
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i wsp. wykazali, że myszom pozbawionym genu Cav-1 towarzyszy znaczna re-
dukcja incydentów miażdżycowych [14]. Uzasadnieniem powyższych wyników 
badań stały się doniesienia wskazujące na aktywny udział Cav-1 nie tylko w wią-
zaniu i transporcie kwasów tłuszczowych i cholesterolu, ale także w modyfikacji 
lipoprotein poprzez regulowanie procesu wytwarzania reaktywnych form tlenu 
[37]. Rola Cav-1 i jej wpływ na dynamikę procesu miażdżycowego nie ogranicza 
się do modulacji gospodarki lipidowej. Wykazano bowiem  jej udział w regulacji 
przebiegu procesu zapalnego. Świadczy o tym chociażby fakt, że konsekwencją 
podwyższonego poziomu ekspresji Cav-1 jest wzrost ekspresji VCAM-1, któ-
ry jest jednym z czynników stymulujących migrację, zasiedlanie oraz różnico-
wanie monocytów do makrofagów i komórek dendrytycznych na terenie błony 
wewnętrznej tętnicy [15]. Cav-1 może regulować przebieg procesu zapalnego 
w ścianie naczyń krwionośnych także poprzez kontrolę poziomu ekspresji recep-
tora dla prozapalnego czynnika TNF-α oraz receptorów zmiatających [4]. Istot-
ny jest również wpływ Cav-1 na aktywność proliferacyjną i migracyjną komórek 
śródbłonka. Wykazano, że komórki śródbłonka charakteryzujące się nadekspresją 
białka Cav-1 mają obniżoną zdolność do podziałów i migracji, czego bezpośred-
nią konsekwencją jest obniżenie zdolności komórek śródbłonka do regeneracji 
i, co za tym idzie zachowania integralności strukturalnej błony wewnętrznej na-
czynia, co z kolei w bezpośredni sposób wpływa na zintensyfikowanie napływu 
i akumulacji lipoprotein [15]. Należy wspomnieć, że zasięg wpływu Cav-1 jako 
regulatora homeostazy nie ogranicza się wyłącznie do komórek śródbłonka, ale 
obejmuje funkcję całego naczynia. Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest 
fakt, że Cav-1 ściśle reguluje poziom wytwarzanego w komórkach śródbłonka 
tlenku azotu (NO), który jest niezwykle ważnym czynnikiem decydującym o kon-
dycji i funkcji naczynia tętniczego. Enzymem niezbędnym do syntezy NO jest 
endotelialna syntaza tlenku azotu (ang. endothelial Nitric Oxide Synthase, eNOS), 
która docelowo zlokalizowana jest na terenie kaweoli śródbłonka, gdzie wcho-
dzi w interakcje z Cav-1 i Cav-3. Przyłączenie Cav-1 do reduktazowej domeny 
eNOS zmniejsza zdolność wiązania kalmoduliny i dezaktywuje enzym. Indukcja 
aktywacji enzymu możliwa jest dopiero po dysocjacji kompleksu eNOS/Cav-1. 
Powyższy mechanizm może być wyjaśnieniem wyników doświadczeń, w których 
u myszy pozbawionych genu Cav-1 obserwowano swego rodzaju protekcję kon-
dycji naczyń krwionośnych. Jednym z elementów wspomnianych mechanizmów 
ochronnych może być wzrost biodostępności NO wynikający z braku inhibitora 
eNOS [35]. Reasumując, rola kaweoli obecnych na terenie śródbłonka naczy-
niowego jest jednym z krytycznych czynników wpływających na homeostazę 
śródbłonka naczyniowego tętnic będącego głównym gwarantem utrzymania pra-
widłowej funkcji tętnic (ryc. 2).
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KAWEOLE I KAWEOLINA-1 MAKROFAGÓW

Apoptoza jest drugim obok nekrozy mechanizmem, który zapewnia utrzyma-
nie homeostazy poprzez zachowanie równowagi między proliferacją a eliminacją 
niepotrzebnych czy nieprawidłowych komórek. Oba wspominane wyżej proce-
sy są nieodzownym elementem aterogenezy i dotyczą populacji m. in. komórek 
śródbłonka, mięśni gładkich i makrofagów. Wiele danych literaturowych wska-
zuje na związek indeksu apoptotycznego makrofagów z dynamiką procesu two-
rzenia się blaszki miażdżycowej. Jako jeden z licznych czynników promujących 
apoptozę makrofagów uważa się Cav-1. Brak ekspresji tego białka w makrofa-
gach skutkuje spadkiem ilości wolnego cholesterolu na terenie ich cytoplazmy, 
będącego jednym z czynników indukujących apoptozę. Zaburzenie procesu apop-
tozy z równoczesnym gromadzeniem neutralnych lipidów na terenie cytoplazmy 
prowadzi do generowania nowych populacji komórek piankowatych. Powyższy 
mechanizm potwierdzają  wyniki badań w których wykazano, iż wykluczenie 
czynników pro-apoptotycznych skutkuje intensyfikacją zmian w ścianie tętnic 
a w konsekwencji prowadzi do eskalacji zmian miażdżycowych [11].

W środowisku, w którym obserwuje się wzmożone procesy prowadzące do ob-
umierania komórek odnotowuje się wzrost aktywności fagocytarnej predyspono-
wanych do pełnienia tej funkcji komórek. W ścianie naczyń tętniczych komórkami 
fagocytującymi są makrofagi i komórki dendrytyczne. Aktywność procesu fagocy-
tozy makrofagów jest, jak wykazano w badaniach Kiss i wsp. [25], ściśle uzależnio-
na od obecności kaweoli w cytoplazmie tych komórek. Wykazano, że upośledzenie 
formowania kaweoli poprzez filipinę (antybiotyk polienowy wiążący cholesterol) 
skutkuje znaczącym obniżeniem efektywności procesu fagocytozy. W kolejnych 
badaniach udokumentowano, że białkiem, które w głównej mierze jest odpowie-
dzialne za prawidłowy przebieg fagocytozy jest Cav-1 – u myszy pozbawionych 
genu dla Cav-1 wykazano nieprawidłowości w szlaku fagocytarnym. Można zatem 
sugerować, że Cav-1 jest jednym z niezbędnych elementów zapewniających wydaj-
ną fagocytozę komórek piankowatych na terenie błony wewnętrznej tętnic i może 
być postrzegana jak czynnik hamujący proces powstawania blaszki miażdżycowej 
[28]. Proapoptotyczna rola Cav-1 ma również wpływ na przebieg stanu zapalne-
go, bowiem efektywny proces apoptozy znacząco hamuje rekrutację limfocytów T 
i monocytów do lokalnych ognisk zapalnych (ryc. 2).

Proces rozwoju miażdżycy jest, jak wspomniano procesem bardzo dynamicz-
nym, wykazującym, przynajmniej okresowo, tendencję do regresji. Pomimo że 
mechanizmy leżące u podstaw zjawiska regresji blaszki miażdżycowej nie są 
w pełni wyjaśnione sugeruje się, że kluczową rolę w procesie zmniejszenia roz-
miarów płytki miażdżycowej odgrywają makrofagi i zdolność tych komórek do 
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RYCINA 2. Rola kaweoli/kaweoliny-1 w rozwoju miażdżycy. Komórkami, które aktywnie uczest-
niczą w patomechanizmie miażdżycy i charakteryzują się wysoką ekspresją Cav-1 są: komórki 
śródbłonka, makrofagi i komórki mięśniowe gładkie. Rycina ilustruje antagonistyczny charakter Cav-
1 zależny od lokalizacji tego białka w danej populacji komórkowej. Cav-1 obecna na terenie komórek 
śródbłonka bierze udział w procesie transcytozy lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), czego kon-
sekwencją jest aktywacja komórek śródbłonka oraz intensyfikacja rekrutacji i migracji monocytów 
do błony wewnętrznej naczynia. Można zatem uznać, że Cav-1 komórek śródbłonka ma charakter 
promujący zmiany miażdżycowe (czerwone strzałki). Ekspresja Cav-1 w makrofagach może być roz-
patrywana jako czynniki hamujący rozwój blaszki miażdżycowej (zielone strzałki). Cav-1 w tych ko-
mórkach gwarantuje bowiem wydajną fagocytozę zmodyfikowanych LDL przez komórki piankowate, 
jest czynnikiem proapoptotycznym hamującym rekrutację limfocytów T i monocytów do lokalnych 
ognisk zapalnych. Ponadto obecność Cav-1 reguluje metabolizm cholesterolu. Cav-1 komórek mię-
śniowych gładkich błony środkowej naczynia jest czynnikiem hamującym ich proliferację i migrację 
do strefy podśródblonkowej, co przyczynia się do zahamowania progresji zmian miażdżycowych (zie-
lone strzałki), wg [47].
FIGURE 2. Role of caveolae/caveoline-1 in development of atherosclerosis. Cells which actively par-
ticipate in pathomechanism of atherosclerosis and manifest high expression of Cav-1 include endothelial 
cells, macrophages and smooth muscle cells The figure illustrates the antagonistic character of Cav-1, 
dependent on localization of the protein in a given cell population. Cav-1 present within endothelial cells 
participates in the process of transcytosis of low density lipoprotein (LDL), followed by activation of 
endothelial cells and an intensified recruitment and migration of monocytes to vascular intima. Therefore, 
Cav-1 of endothelial cells may be accepted as manifesting character promoting atherosclerotic lesions 
(red arrows). On the other hand, expression of Cav-1 in macrophages may be considered to represent 
a factor inhibiting development of atherosclerotic plaque (green arrows): Cav-1 in the cells assures more 
effective phagocytosis of modified LDL by foamy cells, represents a pro-apoptotic factor which inhibits 
recruitment of lymphocytes T and monocytes to local inflammatory foci. Moreover, presence of Cav-1 
controls metabolism of cholesterol. Cav-1 of smooth muscle cells in vascular media represents a factor 
which inhibits their proliferation and migration to subendothelial zone and, therefore, inhibits progres-
sion of atherosclerotic lesions (green arrows), according to [47]
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TABELA 1. Subpopulacje makrofagów ludzkich i mysich i ich rola w procesie powstawania blaszki 
miażdżycowej wg Bobryshev i wsp. [3]
TABLE 1. Macrophage subpopulations detected in humans and mice and their role in atherosclerosis, 
adapted from Bobryshev et al [3]

TYP 
POLARYZACJI
MAKROFAGA

CZYNNIKI 
STYMULUJĄCE MARKERY WYDZIELANE 

CZYNNIKI FUNKCJA ROLA 
W MIAŻDZYCY

M1 
(człowiek, mysz)

IFN-𝛾, TNF-𝛼,
LPS i inne TRL- 
zależne czynniki 

stymulujące

IL-1𝛽, IL-6,
IL-12, IL-23,

TNF-𝛼, 
CXCL9,
CXCL10, 
CXCL11

IL-6, IL-10
(low), IL-12

(high), IL-23,
TNF-𝛼, iNOS, 

ROS

Odpowiedź 
immuno-
logiczna 

z udziałem 
Th1, działanie 
antynowotwo-

rowe

Progresja blaszki 
miażdżycowej, 

utrzymanie stanu 
zapalnego

M2a 
(człowiek, mysz) IL-4, IL-13

Człowiek: 
MR,

IL1RN
Mysz: Arg-1,

FIZZ1,
Ym1/2

IL-10, TGF-𝛽,
CCL17, and

CCL22

Regeneracja 
i przebudowa 

tkanek

M2b 
(człowiek, mysz) IL-1𝛽, LPS IL-10 (high),

IL-12 (low)

IL-6, IL-10
(high), IL-12
(low), TNF-𝛼

Regulacja 
odpowiedzi 
immunolo-

gicznej

Regresja blaszki 
miażdżycowej

M2c 
(człowiek, mysz)

IL-10, TGF-𝛽, 
glukokortykoidy

Człowiek: 
MR

Mysz: Arg-1

IL-10, TGF-𝛽,
PTX3 Fagocytoza 

M2d 
(mysz)

TLR + A2R
ligandy

IL-12 (low),
TNF-𝛼 (low)

IL-10, VEGF, 
iNOS Angiogeneza

Obecne w sta-
bilnej blaszce 
miażdżycowej

M4 
(człowiek) CXCL4 MR, MMP7, 

S100A8
IL-6, TNF-𝛼, 

MMP12

Fagocyto-
za (mała 

aktywność)

Stymula-
cja procesów 

miażdżycowych

Mox Utlenowany LDL

HMOX-1, 
Nrf2,
Srxn1, 
Txnrd1

IL-1𝛽, IL-10
Fagocyto-
za (mała 

aktywność)

Stymulacja proce-
sów miażdżyco-
wych (u myszy)

HA-mac 
(człowiek)

Hemoglobina
/haptoglobina

CD163 
(high),

HLA-DR 
(low)

HMOX-1
Wychwyt 

i endocytoza 
hemoglobiny

Działanie 
protekcyjne

M (Hb)
(człowiek)

Hemoglobina
/haptoglobina MR, CD163 ABCA1,

ABCG1, LXR𝛼

Wychwyt 
i endocytoza 
hemoglobiny

Transport wrotny 
cholesterolu, 

atheroprotekcyjna

Mhem
(człowiek, mysz) Hem ATF1, 

CD163 LXR𝛽
Fagocytoza 

krwinek 
czerwonych

Atheroprotekcyjna
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usuwania lipidów drogą transportu zwrotnego cholesterolu. Transport ten polega 
na przekazywaniu cholesterolu z błon komórkowych na akceptory cholesterolu 
obecne w przestrzeni pozakomórkowej, a następnie, drogą naczyń chłonnych 
i krwionośnych, doprowadzeniu go do wątroby i wydzieleniu do żółci. Głównym 
akceptorem cholesterolu w obszarze blaszki miażdżycowej jest apolipoproteina 
A-I (apoA-I), przy czym proces przekazywania cholesterolu z błony komórko-
wej na apoA-I zachodzi za pomocą aktywnego transportu z udziałem błonowe-
go białka transportującego ABCA1 (ang. ATP binding cassette transporter A1). 
Usuwanie cholesterolu z  makrofagów i komórek piankowatych może zachodzić 
również przy braku obecności osoczowego akceptora apoA-I [7]. Jest to możliwe 
dzięki zdolności makrofagów i komórek piankowatych do syntezy apolipoprote-
iny E (ApoE), która łączy się z cholesterolem pozakomórkowym lub cholestero-
lem błony komórkowej makrofaga i transportuje go do wątroby [7]. Niezbędnym 
elementem warunkującym prawidłowy przebieg wyżej wymienionego procesu 
jest transport cholesterolu do obszaru błony komórkowej, w którym znajdują się biał-
ka transbłonowe umożliwiające przekazanie cholesterolu do przestrzeni pozakomór-
kowej. Wykazano, że kluczową rolę w interakcji z transbłonowymi nośnikami chole-
sterolu takimi jak: białko ABCA1 oraz receptor zmiatający SR-B1 odgrywa Cav-1. 
Białko to jest nie tylko niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłową strukturę 
pęcherzyka, ale również elementem warunkującym prawidłowy szlak transportu we-
wnątrzkomórkowego cholesterolu [13].

KAWEOLE I KAWEOLINA-1 MIĘŚNI GŁADKICH

Komórki mięśniowe gładkie będące główną komponentą komórkową błony środ-
kowej naczynia wykazują ekspresję wszystkich trzech izoform kaweolin. Jak wspo-
mniano wyżej jednym z etapów tworzenia blaszki miażdżycowej jest migracja i proli-
feracja komórek mięśni gładkich błony środkowej tętnicy. Oba te procesy przebiegają 
pod kontrolą licznych molekuł takich jak: PDGF (płytko pochodny czynniki wzrostu), 
angiotensyna II, TGFẞ (transformujący czynnik wzrostu ẞ) i FGF (czynnik wzrostu 
fibroblastów), który aktywuje kinazę tyrozynową. Wykazano, że Cav-1 jest czynni-
kiem zaangażowanym w regulację wielu ścieżek sygnałowych kontrolujących mi-
grację komórek mięśni gładkich naczynia. Dane te zostały potwierdzone w układzie 
doświadczalnym, w którym wykazano wzmożoną migrację komórek mięśniowych 
u osobników pozbawionych genu dla Cav-1 [22]. W przebiegu aterogenezy wzmoc-
nieniu ulega potencjał proliferacyjny komórek mięśniowych gładkich, który, jak wy-
kazano jest kontrolowany przez Cav-1. Białko to jest czynnikiem redukującym indeks 
mitotyczny komórek błony środkowej naczynia, przy czym warto wspomnieć, że 
kontrola ta odbywa się na poziomie kilku alternatywnych ścieżek sygnałowych. Re-
asumując, kaweole i Cav-1 odgrywają znacząca rolę w kontroli niezwykle istotnych, 
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z punktu widzenia miażdżycy, procesów dotyczących komórek mięśni gładkich. Cav-
1 wykazuje silne działanie antyproliferacyjne i antymigracyjne, co w odniesieniu do 
populacji komórek mięśniowych gładkich może świadczyć o właściwościach anty-a-
terogenicznych tego białka (ryc. 2) [64].

PODSUMOWANIE

Choroby układu krążenia, w tym miażdżyca, stanowią nadal największy problem 
współczesnej medycyny. Wiele badań będących próbą zdefiniowania mechanizmów 
bezpośrednio wpływających na rozwój miażdżycy koncentruje się na wnikliwej ana-
lizie każdego z etapów tworzenia się blaszki miażdżycowej. Jest to proces niezwy-
kle złożony i uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „czy istnieje uniwersalny sposób na 
zahamowanie zmian zachodzących w ścianie naczynia” zapewne na długo pozosta-
nie bez odpowiedzi. Interesującym jest fakt, iż nie wszystkie naczynia tętnicze są 
w równym stopniu narażone na progresję miażdżycy. Nie bez powodu, jednym z na-
czyń tętniczych najczęściej wykorzystywanych w zabiegach pomostowania aortalno-
-wieńcowego jest tętnica piersiowa wewnętrzna. Błona wewnętrzna tego naczynia 
jest mniej podatna na włóknienie czy przerost, a co więcej zmiany miażdżycowe 
występują w tętnicy piersiowej rzadko i w mniejszym nasileniu. Co jest tego powo-
dem? W oparciu o dostępne bazy danych trudno jest uzyskać odpowiedź na powyższe 
pytanie. Być może niniejszy artykuł będący próbą udokumentowania roli kaweolin 
w patomechanizmie miażdżycy stanie się impulsem do zaangażowania narzędzi bio-
informatycznych umożliwiających analizę porównawczą tychże białek na poziomie 
genomiki, proteomiki, metabolomiki czy, transkryptomiki.
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