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Streszczenie: W artykule przedstawiono pogl¹dy dotycz¹ce budowy oraz roli tratw lipidowych 
heterogennych, bogatych w sterole i sfingolipidy mikrodomen wystêpuj¹cych w b³onie komórkowej
(plazmalemie), a tak¿e w b³onach organelli wewn¹trzkomórkowych, np. kompleksie Golgiego, siateczce
ródplazmatycznej czy mitochondriach. Tratwy lipidowe mog¹ mieæ ró¿ne rozmiary. Najczêciej ich
rednica wynosi 50100 nm, ale wystêpuj¹ równie¿ du¿e formy o rednicy 200500 nm. Najmniejsza
tratwa ma rednicê 520 nm oraz krótki okresie trwania (rzêdu milisekund). Tratwa lipidowa o wymiarach 5 nm zawiera oko³o 3040 lipidów i 610 charakterystycznych dla niej bia³ek. Mimo ma³ych
rozmiarów pojedynczej tratwy, suma ich powierzchni stanowi oko³o 30% ca³ej powierzchni b³ony
plazmatycznej. W zale¿noci od sk³adu (g³ównie cholesterolu) i oddzia³ywañ typu bia³ko-bia³ko i bia³kolipidy ma³e tratwy mog¹ ulegaæ koalescencji i tworzyæ struktury o rednicy 500 nm. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e tratwy s¹ stabilnymi strukturami, które tylko wolno i nieznacznie zmieniaj¹ siê w czasie. Ostatnie
dowiadczenia wykaza³y jednak, ¿e s¹ to struktury bardzo dynamiczne, stale i szybko zmieniaj¹ce swój
sk³ad i odgrywaj¹ce wa¿n¹ rolê w ró¿nych procesach biologicznych. Wykazano ponadto, ¿e takie same
cz¹steczki wystêpuj¹ce w tratwach pe³ni¹ ró¿ne funkcje w zale¿noci od po³o¿enia czy po stronie
zewnêtrznej, czy wewnêtrznej (cytoplazmatycznej) b³ony plazmatycznej. Cz¹steczki tratw lipidowych
mog¹ ulegaæ przemieszczeniom w ich obrêbie, a zmiana po³o¿enia ze strony cytoplazmatycznej na
zewnêtrzn¹ zale¿y od iloci cholesterolu i innych lipidów w tratwach i mo¿e byæ bardzo szybka (nastêpuje w ci¹gu nanosekund). Tratwy lipidowe bior¹ udzia³ w wielu procesach komórkowych, takich jak:
transdukcja sygna³ów, endocytoza klatryno-niezale¿na (kaweolarna) i in.
S³owa kluczowe: tratwy lipidowe, mikrodomeny = mikroobszary, b³ony biologiczne.
Abstract: In this paper the current opinions on the structure and function of the lipid rafts  heterogeneous, sterols and sphingolipids rich microdomains that occur in the plasma membrane but also in the
membranes of some intracellular organelles e.g. Golgi complex, endoplasmic reticulum or mitochondria
were presented. Lipid rafts have different dimensions. Their diameters often range from 50 to 100 nm, but
larger forms with diameters of 200500 nm also exist. The smallest lipid raft with diameter of 5 nm lipid
raft contains approximately 3040 lipids and 610 characteristic proteins. In spite of the small size of a
single raft, the overall surface area of all lipid rafts accounts for approximately 30% of the entire surface
of the plasma membrane. Depending of contents (mainly cholesterol) and protein-protein and proteinlipid interactions small rafts may coalesce to form structures 500 nm in diameter. Initially, lipid rafts were
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regarded as stable structures, that undergo only slow and slight temporal changes. As follows from the
most recent experiments, these structures have been found to be highly dynamic, that constantly change
their composition and play an important role in various biological processes. Moreover, it has been
demonstrated that the same molecules occurring in the microdomains have different functions depending
on which side of the plasma membrane (external or internal (cytoplasmic)) they appear. They may also
translocate from one side to the other. The change of a position within the cytoplasmic and external sides
of membrane depends on the amount of cholesterol and other lipids in the rafts, while the change of
composition may take nanoseconds only. Lipid rafts were found to participate many cellular processes
such as signal transduction, clathrin-independent (caveolar) endocytosis and others.
Key words: lipid rafts, microdomains, biological membranes.

1. WSTÊP
Klasyczny model budowy b³ony biologicznej, zaproponowany w 1972 roku przez Singera
i Nicolsona [49], zwany modelem p³ynnej mozaiki, zak³ada, ¿e b³onê elementarn¹ tworzy
homogenna dwuwarstwa lipidowa wraz z flotuj¹cymi w niej bia³kami. Wprawdzie pierwsze
doniesienia o niejednorodnoci b³on pochodz¹ce z dowiadczeñ biofizyków ukaza³y siê ju¿
w 1970 roku [22,34,43], dopiero w dalszych badaniach wykazano obecnoæ w b³onach
komórkowych uporz¹dkowanych zgrupowañ lipidów (tzw. klastrów lipidowych) oraz
swoistych zwi¹zanych z nimi bia³ek, jako ró¿nych od reszty b³ony mikrodomen [38,47,48].
W eksperymentach polegaj¹cych na homogenizacji komórek w obni¿onej temperaturze i
w obecnoci niejonowych detergentów (np. Tritonu X-100) uzyskiwano nierozpuszczalne
w detergentach najl¿ejsze frakcje, które cechowa³a du¿a gêstoæ i cis³e upakowanie
glikosfingolipidów, cholesterolu i glicerofosfolipidów zawieraj¹cych wiêcej nasyconych
kwasów t³uszczowych oraz pewnych swoistych, zwi¹zanych z nimi bia³ek. Pozosta³e
fragmenty b³ony wykazywa³y lune upakowanie lipidów i ni¿sze nasycenie wystêpuj¹cych
w nich kwasów t³uszczowych. Lekkie, nierozpuszczalne w detergentach i uporz¹dkowane
frakcje b³on zdefiniowano jako tratwy lipidowe  LR (ang. lipid rafts) lub LR/C (lipid
rafts/caveolae) albo frakcje b³on odpornych na detergenty  DRM (ang. detergent
resistant membranes). Nadawano im tak¿e rzadziej u¿ywane w pimiennictwie nazwy
TABELA 1 . S to so wa ne w p imie nnic twie sk ró ty i na zwy mik ro d o me n b ³o n
TABLE 1 . C urre ntly use d te rms (a nd the ir a b b re via tio ns) c o nc e rning lip id ra fts
S to so wa ny
N a zwa a ngie lsk a
P imie nnic two
sk ró t
LR
Lip id ra ft lub lip id ra ft/c a ve o la e
1, 38,12,1619,2125,33,3638,39,
42,43,45,48,51,52
DRM
Detergent resistant membranes
3,9,10,12,16,1922,29,31,33,37,43,48,52
DI G

De te rge nt- inso lub le glyc o sp hingo lip id - 8 , 4 8
e nric he d (me mb ra ne s)
C EM/C S EM C ho le ste ro l- e nric he d me mb ra ne s
18,19
C ho le ste ro l/sp hingo lip id - e nric he d
me mb ra ne s
TI M/TRM
Triton insoluble membranes/Triton
1,8,11,37
resistant membranes
TI F F
Trito n- inso lub le flo a ting fra c tio n
11 , 3 7 , 4 8
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(patrz tab. 1). Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e tratwy lipidowe s¹ stabilnymi strukturami, które
tylko wolno i nieznacznie zmieniaj¹ siê w czasie. Ostatnie dowiadczenia wykaza³y jednak,
¿e s¹ to struktury bardzo dynamiczne, stale zmieniaj¹ce swój sk³ad. Wykazano ponadto,
¿e takie same cz¹steczki wystêpuj¹ce w tych mikrodomenach maj¹ ró¿n¹ funkcjê zale¿nie
od po³o¿enia czy to po stronie zewnêtrznej czy wewnêtrznej (cytoplazmatycznej) b³ony
plazmatycznej i ulegaj¹ przemieszczeniom [3,20,22,27,51]. Zmiana po³o¿enia ze strony
cytoplazmatycznej na zewnêtrzn¹ zale¿y od iloci cholesterolu i innych lipidów w tratwach
i mo¿e nastêpowaæ w czasie nanosekund [44].

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TRATW LIPIDOWYCH
2.1 Wystêpowanie
Tratwy lipidowe wystêpuj¹ w b³onach ró¿nych typów komórek zarówno
zwierzêcych, jak i rolinnych. Wykazano ich obecnoæ tak¿e u dro¿d¿y oraz wirusów

np. retrowirusa HIV (tab. 2). Pocz¹tkowo by³y uwa¿ane za mikrodomeny plazmatycznej
b³ony komórkowej. Obecnie wiadomo, ¿e wystêpuj¹ równie¿ w b³onach organelli
wewn¹trzkomórkowych, np. kompleksie Golgiego [18,21,25,28,29,32], siateczce
TABELA 2. K omórki lub struktury, w b³onach których stwierdzono wystêpowanie tratw lipidowych
TABLE 2. The occurrence of lipid rafts in various cell types or structures
K omórki
K omórki
zwierzêce
lub ludzkie

Pimiennictwo
nab³onkowe

26,28,42

nerwowe

19 , 2 9

mózgowe

9 , 19

leukocyty

16

limfocyty B i T

5,6,17,51

erytrocyty

27

fibroblasty

8,18,20,28,29,32,36,42

neutrofile, makrofagi, monocyty

1,7,29

p³ytki krwi

20

pierwotne hepatocyty

18 , 4 2

owadów, paso¿ytów

1

Ustalone linie
komórkowe

HeLa, CaCo- 2, RBL- 2H3, K B, A431, MDCK , BHK , 3,4,6,17,18,20,30,37
CHO , CO S- 7, L929, HEK 293, HN SCC, SCC61,
SQ 20B, Ric10, komórki L i T fibroblastów

B³ony komórek

rolin

1

grzybów (np. dro¿d¿y)

1,27,34,38

os³onki wirusów

38

kropli t³uszczu w mleku

23

B³ony
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ródplazmatycznej, mitochondriach [18,33,38], endosomach [18,21,28,29], kaweolach
[16,25,26,33,37], kaweosomach [16,29,32] czy b³onach kropli lipidowych mleka [23]

2.2. Metody izolacji tratw i badania ich wybranych w³asnoci.
Tratwy s¹ niejednorodnymi domenami b³on o wysokiej zawartoci glikolipidów
nierozpuszczalnych w detergentach. Dlatego te¿ to w³anie detergentów u¿ywa siê
do uzyskiwania tratw z b³on ró¿nych komórek. Do najczêciej u¿ywanych nale¿¹:
Triton X-100, Lubrol WX, Lubrol PX, Brij 58, Brij 96, Brij 98, Tween 20, CHAPS,
NP-40, P40 [8,9,12,21,37,38,48,52]. W zale¿noci od detergentów niejonowych
zastosowanych do uzyskiwania tych struktur (a tak¿e pH, temperatury [4] i obecnoci
katonów K + /Mg 2+ [9], stwierdzano ró¿ny sk³ad lipidowy i bia³kowy tratw
[8,9,12,21,25,37,52]. Pierwotnie uzyskiwano tratwy z pe³nych homogenatów badanych
komórek, jednak lepsz¹ metod¹ jest izolacja tych mikrodomen z frakcji komórkowych.
W klasycznych metodach izolowano tratwy lipidowe po ekstrakcji komórek
niejonowymi detergentami w niskiej temperaturze i nastêpnie wirowaniu w gradiencie
gêstoci (najczêciej sacharozy). Tratwy stanowi³y najl¿ejsz¹ frakcjê flotuj¹c¹. Metody
te jednak prowadz¹ do uzyskania tratw o ró¿nym sk³adzie bia³ek i lipidów, a tak¿e
nieswoistych dla tych mikrodomen artefaktów [11]. Powstaje pytanie, czy wyniki
uzyskiwane przez ekstrakcjê ró¿nymi detergentami rzeczywicie oddaj¹ ró¿norodnoæ
tratw lipidowych ¿ywych komórek? [4,21]. Do potwierdzenia rzeczywistego istnienia
tych mikrodomen w b³onach, opracowano metody ich uzyskiwania bez u¿ycia
detergentów. Polega³y one na sonikacji komórek w buforze wêglanowym (pH=11),
kolejnym wirowaniu w nieci¹g³ym gradiencie sacharozy (1620 godz.) lub lizie w
izotonicznym buforze zawieraj¹cym EDTA, po którym nastêpowa³o wirowanie w
gradiencie Percolu. Uzyskiwane frakcje zawiera³y fragmenty innych b³on wewn¹trzkomórkowych [wg 25]. Opracowano szybk¹ i wydajn¹ metodê uzyskiwania frakcji
dobrze oczyszczonych tratw przez lizê komórek w izotonicznym buforze zawieraj¹cym
chlorek wapnia i magnezu. Tratwy flotowa³y jako najl¿ejsza warstwa po jednorazowym
wirowaniu w gradiencie 020% OptiPrep [25].
Obecnoæ mikrodomen w b³onach potwierdzaj¹ tak¿e inne techniki izolowania
tratw bez u¿ycia detergentów, np. chromatografii powinowactwa bez detergentów.
Pozwalaj¹ one na uzyskanie frakcji tratwy/kaweole oraz czêci b³ony plazmatycznej,
w których tkwi¹ te mikrodomeny [4,25,33].
Wydaje siê, ¿e niezwykle pomocnym w okreleniu sk³adu lipidowego i bia³kowego
tratw, a tak¿e lokalizacji poszczególnych makromoleku³ w ich obrêbie mo¿e byæ
zastosowanie szeregu metod mikroskopowych (mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna,
elektronowa czy si³ atomowych) z jednoczesnym wykorzystaniem zaawansowanych
technik stosowanych obecnie w badaniach komórkowych [2,3,13,14,18,25,36,41]. W
badaniach bia³ek tratw u¿yteczne s¹ techniki ELISA i Western blotting [11]. Obiecuj¹ce
s¹ wyniki badañ z u¿yciem liseniny, swoicie wi¹¿¹cej siê z sfingomielin¹ tratw czy estrem
fluoresceinowym eteru poli(etylenoglikolo)cholesterolowego wi¹¿¹cego cholesterol domen
lipidowych b³on, pozwalaj¹ce na precyzyjne okrelenie lokalizacji tych lipidów w b³onach
wewn¹trzkomórkowych i w b³onie plazmatycznej [18].
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2.3 Budowa, sk³ad oraz formy strukturalne
Tratwy lipidowe s¹ definiowane jako ma³e, heterogenne, bardzo dynamiczne
domeny b³onowe bogate w sterole i sfingolipidy. Ich rednica wynosi najczêciej
50100 nm [12,14,16,33,38]. Na podstawie badañ b³on naturalnych i modelowych
niektórzy autorzy [44] twierdz¹, ¿e najmniejsza tratwa ma rednicê 520 nm oraz
krótki okres trwania (rzêdu milisekund). Tratwa lipidowa o rednicy 5 nm zawiera
oko³o 3040 lipidów i 610 charakterystycznych dla niej bia³ek. Mimo ma³ych
rozmiarów pojedynczej tratwy, suma ich powierzchni stanowi oko³o 30% ca³ej
powierzchni b³ony plazmatycznej. Ma³e tratwy mog¹ byæ stabilizowane, ale w
zale¿noci od zawartoci sk³adników (g³ównie cholesterolu) oraz dziêki oddzia³ywaniom typu bia³ko-bia³ko i bia³ko-lipid mog¹ ulegaæ koalescencji tworz¹c du¿e platformy
o rednicy 200500 nm. Np. w b³onie plazmatycznej fibroblastów hodowanych in
vitro osi¹gaj¹ rozmiar 200560 nm [42]. Du¿e tratwy zawieraj¹ niewiele cholesterolu,
natomiast skupiaj¹ du¿e iloci ceramidów oraz bia³ek acylowanych (mirystylowanych
i palmitylowanych) [22].
B³ony komórek ssaków s¹ tworzone przez ponad 2000 ró¿nych lipidów [24,46].
W tratwach wystêpuj¹ g³ównie: sterole (np. cholesterol), glikosfingolipidy oraz
glicerofosfolipidy. Uwa¿a siê, ¿e stosunek sfingolipidów do cholesterolu odpowiada
za zmniejszenie p³ynnoci b³ony, w przeciwieñstwie do glicerofosfolipidów, które
p³ynnoæ zwiêkszaj¹ [8,10,12,16,23,26,38,43,51]. Charakterystyczne dla tratw jest
wystêpowanie 1030 ró¿nych, swoistych bia³ek. Stwierdzono obecnoæ bia³ek
transb³onowych, bia³ek z kotwic¹ glikozylofosfatydyloinozytolow¹ (tzw. bia³ka GPI)
oraz bia³ek arylowanych (szerszy spis sk³adników tratw przedstawiono w tabeli 3).
W komórkach spolaryzowanych stwierdza siê inny sk³ad tratw w czêci apikalnej,
a inny w bazolateralnej [12,21]. Czêæ apikalna komórek nab³onkowych zawiera wiêcej
glikosfingolipidów, cholesterolu oraz niedojrza³ych form glikoprotein zawieraj¹cych liczne
reszty mannozy, podczas gdy czêæ bazolateralna jest bogata w glikofosfolipidy i
dojrza³e formy glikoprotein [10]. Tratwy lipidowe b³ony plazmatycznej komórek
Eukaryota wykazuj¹ asymetriê rozmieszczenia pewnych sk³adników. Ich strona
cytozolowa (wewnêtrzna) zawiera aminofosfolipidy (w tym fosfatydyloetanoloaminê i
fosfatydyloserynê), a zewnêtrzna sfingolipidy i cholesterol [1,12,27]. W ludzkich
komórkach T, erytrocytach czy p³ytkach krwi sfingolipidy i cholesterol wystêpuj¹
g³ównie w czêci zewnêtrznej tratw, podczas gdy fosfolipidy (g³ównie fosfatydyloinozytol, fosfatydyloetanoloamina i fosfatydyloseryna) po cytoplazmatycznej stronie b³ony
[20,22,27,51]. Strukturalna modyfikacja tratw polegaj¹ca na przemieszczeniu fosfatydyloseryny ze strony cytoplazmatycznej do zewnêtrznej czêci b³ony komórkowej ma
miejsce w czasie apoptozy [27], podczas gdy ceramidy szybko ulegaj¹ procesowi flipflop przez b³onê ze strony zewnêtrznej do cytoplazmatycznej [22].
Wyró¿nia siê dwie podstawowe formy strukturalne tratw: typowe, p³askie (zwane
te¿ planarnymi) oraz wpuklone banieczkowato w stronê cytoplazmy, zwane
kaweolami. Ró¿nica budowy jest wynikiem ró¿nego sk³adu chemicznego i
oddzia³ywañ tych mikrodomen z innymi organellami komórki [26]. W p³askich
tratwach, (których nie stwierdzono jedynie w b³onach neuronów) wystêpuj¹
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TABELA 3. Najwa¿niejsze lipidy i bia³ka wystêpuj¹ce w tratwach lipidowych
TABLE 3. Lipids and proteins found in lipid rafts
Rodzaj lipidów lub bia³ek

Wystêpowanie/uwagi

Pimiennictwo

Lipidy Sterole

u Eukaryota cholesterol, u grzybów ergosterol

24,34

Glikosfingolipidy

K wasy t³uszczowe o1626 atomów C, sfingomielina 4,6,15,18,23,
(w tratwie b³ony fibroblastów do 3,5 tys. reszt),
28,39,34,48
ceramidy, gangliozydy, np.GM1, u dro¿d¿y ceramidy
i sfingolipidy, np. inozytolofosfatydyloceramid

Glicerofosfolipidy

K wasy t³uszczowe 1618 atomów C,
fosfatydyloinozytydy, diaceloglicerol

7,28,48

W zale¿noci od proporcji lipidy nadaj¹ b³onie ró¿n¹ p³ynnoæ w rejonie tratw
Bia³ka

Transb³onowe (TM)

7,11,29,44,
31,39,51,52

GPI(GPI- anchore)

Bia³ka z kotwic¹ glikozylofosfatydyloinozytolow¹

6,11,23,29,
31,32,44,51,52

Acylowane (AcP)

N- mirystylacja (14- wêglowy nasycony kwas
t³uszczowy) zwi¹zany z Gly na N- koñcu bia³ek
Eukaryota lub wirusów albo S- lub N- palmitylacja
16- wêglowy nasycony kwas t³uszczowy do³¹czony
do reszty cysteinowej wi¹zaniem tioestrowym lub
amidowym do N koñcowej cysteiny lub integralnej
lizyny

7,11,16,21,45,52

W tratwie 1030 ró¿nych bia³ek. Znaczniki bia³kowe tratw to: flotylliny 1 i 2 [11,16,52], kaweoliny
(M. cz.. 2124 kDa  poznano 4 izoformy 1 a, 1b, 2, 3 [3,11,52], bia³ka GPI [6,11,23,29,44,51,52],
Src kinazy, kinaza MAP, receptory wzrostu EGF, PDGF, insuliny, bia³ka G [1,11,16,44], kadheryny [40]

specyficzne bia³ka tzw. flotylliny, natomiast w kaweolach, wystêpuj¹cych powszechnie w b³onach w³ókien miêniowych g³adkich, komórek systemu nerwowego
oraz komórek nab³onkowych wystêpuj¹ bia³ka zwane kaweolinami. Kaweoliny nie
wykazuj¹ aktywnoci enzymatycznej, lecz maj¹ zdolnoæ do homo- i heterooligomeryzacji, uczestnicz¹ w transdukcji sygna³u, endocytozie np. patogenów do
komórki i tworzeniu kaweosomów [52]. Wielu badaczy uwa¿a kaweole za
szczególn¹ podfrakcjê tratw lipidowych, podczas gdy inni (np. Simons i wsp.
[45,46,48]) nie ³¹cz¹ ich w jedn¹ klasê mikrodomen b³ony plazmatycznej
Hipotetyczny model budowy tratwy lipidowej b³ony plazmatycznej i mo¿liwoci
ró¿nych oddzia³ywañ jej sk³adników z innymi organellami komórkowymi
przedstawiono na rycinie 1.

3. WYBRANE PRZYK£ADY BIOLOGICZNEJ ROLI TRATW LIPIDOWYCH
Prowadzone obecnie badania tratw lipidowych potwierdzaj¹ ich istotn¹ rolê w
wielu procesach komórkowych. Wykazano, ¿e uczestnicz¹ one w modyfikacji i
sortowaniu nowo syntetyzowanych cz¹steczek w rejonie siateczki ródplazmatycznej
oraz ró¿nych rejonach kompleksu Golgiego  cis, trans lub TGN (ang. Trans-Golgi-
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Network). Wspó³dzia³aj¹ z bia³kami p³aszcza pêcherzyków COPII [28,29,32]. Bior¹
udzia³ w regulacji p³ynnoci b³ony komórkowej [19,30], wewn¹trzkomórkowym ruchu
pêcherzyków [1,18,43] oraz w niezale¿nej od klatryny endocytozie kaweolarnej
przyczyniaj¹c siê do tworzenia kaweosomów [16,28,29,31,35,39]. Obecnoæ tratw
lipidowych sprzyjaæ mo¿e wnikaniu do komórki wirusów (np. wirusa zapalenia
w¹troby typu C, SV4, HIV czy wirusa grypy) i toksyn bakteryjnych (np. cholery,
tê¿ca) [7,9,15,18,24,29,32,35]. Stwierdzono tak¿e udzia³ tratw w procesach transdukcji
sygna³u [np. 25,37,38,48] oraz w apoptozie [6,33].
Wykazano, ¿e obecnoæ tratw lipidowych wp³ywa na dynamikê i polaryzacjê b³ony
komórkowej w procesach adhezji i migracji komórek [6,11,16,20,26,33,50],
organizacjê cytoszkieletu i polimeryzacjê aktyny [10,16,18,20,26,33,43,51], jak równie¿
na sortowanie bia³ek b³ony plazmatycznej podczas endo- i egzocytozy [18,33,50,51]
oraz aktywacjê komórek w procesach immunologicznych [6,17,43,51]. Wirusy,
bakterie i paso¿yty mog¹ wykorzystywaæ tratwy lipidowe do penetracji komórki.
Obecnoæ cholesterolu w b³onach kaweoli jest wykorzystywana do infekcji komórek
gospodarza. Uwa¿a siê, ¿e obni¿enie iloci cholesterolu w komórkach docelowych
mo¿e powodowaæ wzrost odpornoci tych komórek na infekcjê wirusem HIV [7].

3.2. Rola tratw lipidowych w przekazywaniu sygna³u
Liczni autorzy potwierdzaj¹ udzia³ i rolê tratw lipidowych w istotnym biologicznie
procesie transdukcji sygna³ów [1,4,6,13,1821,24,25,29,33,37,38,43,47,48]. Szczególnie
istotne s¹ swoiste wspó³dzia³ania bia³ek, powoduj¹ce aktywacjê kaskad przenoszenia
sygna³ów. Na przyk³ad GPI-bia³ka oraz bia³ka z domenami hydrofobowymi
(mirystylowymi, palmitynowymi czy prenylowymi) bior¹ udzia³ w wybiórczym
kierowaniu i zaczepieniu kotwicy GPI w tratwie. Wed³ug Simonsa i Toomre [48]
bia³ka transb³onowe mog¹ tylko przejciowo le¿eæ w obrêbie tratw, pozostaj¹c d³u¿szy
czas poza nimi. Równie¿ oligomeryzacja sprzyja wzrostowi powinowactwa do tych
mikrodomen b³ony. W obrêbie tratw czêsto wystêpuj¹ kinazy, fosfatazy i enzymy
powoduj¹ce przy³¹czenie lub odszczepienie reszt palmitynowych. Autorzy ci
rozró¿niaj¹ 4 typy mikrodomen lipidowych b³on (tab. 4). Wymieniaj¹ równie¿ kilka
typów bia³ek uczestnicz¹cych w transdukcji sygna³u przy udziale tratw. Nale¿¹ do
nich receptory: FceRI, komórek T oraz B, nab³onkowego czynnika wzrostu (EGFR)
i insuliny, neurotrofin i efrin B1, GDNF, bia³ek HRas, integryn, a tak¿e wystêpuj¹cego
u Drosophila bia³ka Hedgehog. Wed³ug tych badaczy nie ma jednego, uniwersalnego
mechanizmu transdukcji sygna³u, gdy¿ zale¿y on od rodzaju badanych komórek.
Autorzy podaj¹ wybrane szczegó³owe mechanizmy tego procesu przy udziale
immunoglobuliny E, receptora antygenu komórek T, bia³ek GDNF, Ras czy Hedgehog
oraz pogl¹dowe schematy przekazu sygna³u dla FceRI oraz TCR [48].
Simons i Toomre [48] postuluj¹ trzy podstawowe modele transdukcji sygna³u:
pierwszy polega na asocjacji receptorów po³o¿onych w obrêbie Lo1 tratwy i ich
aktywacji przez zwi¹zanie ligandu. Drugi wymaga oligomeryzacji receptorów do
1

Lo(liquid ordered) czêæ b³ony bogata w sfingolipidy i cholesterol, tworz¹ca strukturê pseudosta³¹,
Ldl (liquid disordered) czeæ p³ynna b³ony, której taki charakter nadaj¹ glicerofosfolipidy.
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RYCINA 1. Hipotetyczny model tratwy lipidowej. Czêæ zewnêtrzna (ekstra-cytozolowa) i wewnêtrzna
(cytozolowa) tratwy ró¿ni siê sk³adem lipidowym: glikosfingolipidy (GSL), sfingolipidy (SL), fosfolipidy
estryfikowane nasyconymi lub nienasyconymi kwasami t³uszczowymi (PL), sfingomielina (SM), sterole
(ssaki  cholesterol, dro¿d¿e  ergosterol). Lipidowe sk³adniki tratw bardziej upakowane od pozosta³ych
czêci b³ony, zawieraj¹ bia³ka zwi¹zane z nimi przez reszty acylowe (1), transb³onowe (2), przez
oddzia³ywania typu bia³ko-bia³ko (3) lub bia³ko-lipid (4) oraz bia³ka z kotwic¹ glikozylofosfatydyloinozytolu
(GPI) (7). Pewne bia³ka transb³onowe (5) mog¹ okresowo przy³¹czaæ siê do tratw. Podwójne strza³ki
wskazuj¹ na odwracalne oddzia³ywania z b³on¹ np. bia³ko GPI (7) po odszczepieniu od kotwicy
glikolipidowej, staje siê bia³kiem rozpuszczalnym maj¹cym now¹ konformacjê (7a). Bia³ka GPI mog¹
uczestniczyæ w transporcie innych bia³ek ze wiat³a siateczki ródplazmatycznej (6). Wszystkie sk³adniki
lipidowe i bia³kowe mog¹ uczestniczyæ w molekularnym wspó³dzia³aniu w obrêbie b³ony (strza³ka podwójna
wzd³u¿ b³ony) lub miêdzy b³on¹ i macierz¹ pozakomórkow¹ lub cytoszkieletem w cytoplazmie (strza³ka
podwójna prostopad³a do b³ony), zmodyfikowane wg [1,4,26,30,33]
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wi¹zania ligandów, co mo¿e powodowaæ d³u¿szy czas trwania tych kompleksów (i
prawdopodobnie tratwy). Trzecim jest aktywacja receptorów powoduj¹ca krzy¿owe
oddzia³ywania bia³ek z bia³kami innych tratw, co powoduje koalescencjê tratw i
zwiêkszenie ich rednicy. Przez utworzenie klastra tratw, oddzia³ywania adapterów,
modyfikowanych i zakotwiczonych bia³ek mo¿e tworzyæ siê kompleks sygna³owy,
którego sk³adniki ulegaj¹ przemieszczeniom np. do otaczaj¹cej go fazy lipidowej
matrix (Ld). Tworzenie klastrów ulega wzmocnieniu przez zagêszczenie cz¹steczek
sygnalnych oraz usuwanie zbêdnych cz¹steczek. Przemieszczanie i oddzia³ywanie
klastrów tratw mo¿e równie¿ regulowaæ wspó³dzia³anie z elementami cytoszkieletu
oraz wtórnymi przekanikami, np. (4,5)difosforanem fosfatydyloinozytolu, który
pomaga w organizacji aktyny po stronie cytoplazmatycznej tratw.
Równie¿ Linda J. Pike i wsp. [25,37,38] proponuj¹ kilka mo¿liwoci budowy tratw
i ich udzia³u w przekazywaniu sygna³u:
a) tratwy s¹ platformami skupiaj¹cymi bia³ka, których wzajemne
oddzia³ywanie jest niezbêdne do przekazywania sygna³u  W tym modelu,
charakterystycznym dla receptorów hormonów aktywowanych jego zwi¹zaniem w
pojedynczej tratwie s¹ enzymy, ich substraty, receptory i czynniki z nimi sprzê¿one.
Przestrzenne po³o¿enie ich w tratwie zapobiega przekazywaniu sygna³u na
nieswoiste szlaki sygna³owe.
b) przy braku pobudzenia, czynniki bior¹ce udzia³ w przekazywaniu
okrelonego sygna³u s¹ pogrupowane w oddzielne tratwy lipidowe  Stymulacja,
np. przez zwi¹zanie hormonu, daje przejciowe ³¹czenie tratw w jedn¹ domenê i
mo¿liwoæ prawid³owego wspó³dzia³ania.
c) czynniki znajduj¹ siê w ró¿nych, nieomal kompletnych tratwach, do
których przy pobudzeniu przy³¹cza siê czynnik aktywuj¹cy receptor  Kontrola
przekazywania sygna³u zale¿y: od rodowiska lipidowego otaczaj¹cego receptor, od
s¹siedztwa bia³ek regulatorowych oraz od modulowania aktywnoci bia³ek w tratwie.
W zale¿noci od przestrzennego po³o¿enia w b³onie plazmatycznej, receptor mo¿e
uruchomiæ ró¿ne szlaki sygna³owe przez wspó³dzia³anie z bia³kami nie le¿¹cymi w
obrêbie tratw. Potwierdzaj¹ to badania receptorów kinaz tyrozynowych regulowanych
czynnikami zewnêtrznymi (ERK).
Kontrola transdukcji sygna³u w tych trzech modelach mo¿e byæ pozytywna lub
negatywna.
FIGURE 1. A hypothetical model of lipid raft. The external (extracytosolic) and internal (cytosolic)
regions of the raft differ in their lipid composition: glycosphingo-lipids (GSL), sphingolipids (SL), saturated or unsaturated fatty acids estrified to phospholipids (PL), sphingomyelin (SM), sterols (mammals
 cholesterol, yeasts  ergosterol). The lipid components of the rafts are more densely packed as compared to the remaining membrane regions and contain proteins bound by acyl rests (1), transmembrane
proteins (2), proteins anchored through protein-protein (3) or protein-lipid interactions (4) and GPIanchored proteins (7). Some transmembrane proteins (5) may be temporarily associated with the rafts.
Double arrows indicate reversible interactions with membrane, e.g. GPI protein (7), following detachment
from the glycolipid anchor, becomes a soluble protein with a different conformation (7a). GPI proteins
may participate in transport of other proteins from endoplasmic reticulum (ER) (6). All the lipid and
protein components may participate in molecular interactions within the membrane (double arrow along
the membrane) or in membrane-extracellular matrix or membrane-cytoskeleton interactions in the cytoplasm (double arrow perpendicular to the membrane), modified [1,4,26,30,33]
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3.3. Kaweole i ich znaczenie w endocytozie
Jak wspomniano we wstêpie, za podklasê tratw lipidowych uwa¿ane s¹ kaweole.
Istnienie kaweoli jest znane od II po³owy XX wieku. Pocz¹tkowo uwa¿ano je za
struktury bior¹ce udzia³ w endocytozie fazy p³ynnej, nazywane by³y pêcherzykami
pinocytarnymi, nastêpnie uznano je za struktury bior¹ce udzia³ w wa¿nych procesach
komórkowych. Simons i Toomre [48] wyró¿niaj¹ cztery podklasy mikrodomen w
b³onie, z których jedna to kaweole (tab. 4). Wiêkszoæ badaczy uwa¿a kaweole za
podklasê tratw lipidowych które uczestnicz¹ w: przenoszeniu sygna³ów i transporcie
wewn¹trzkomórkowym (np. cholesterolu), wzrocie komórek, transcytozie,
endocytozie [31,3740].
Nichols [31] wyró¿nia cztery g³ówne rodzaje internalizacji cz¹stek i cz¹steczek.
S¹ to: endocytoza kaweolarna (niezale¿na od klatryny), endocytoza zale¿na od
klatryny (zwana te¿ niekaweolarn¹), pinocytoza i fagocytoza. Z uwagi na temat
artyku³u ni¿ej wymieniono kilka uwag dotycz¹cych pierwszego z procesów. Drog¹
endocytozy kaweolarnej do komórki wnikaj¹ toksyna cholery, kwas foliowy,
autokrynny czynnik ruchliwoci, laktozyloceramid. Usuniêcie cholesterolu z kaweoli
(lub b³ony plazmatycznej) przekierowuje sposób wnikania cz¹stek na inne drogi, np.
endocytozê z udzia³em klatryny [39].
G³ównym bia³kiem kaweoli jest kaweolina, której izoformy okrelono jako 1a, 1b,
2, 3. Bia³ka te o masie cz¹steczkowej 2124 kDa wi¹¿¹ cholesterol, kr¹¿¹ miêdzy
siateczk¹ ródplazmatyczn¹, kompleksem Golgiego i b³on¹ plazmatyczn¹ oraz
odgrywaj¹ rolê w transporcie cholesterolu z siateczki ródplazmatycznej do b³ony
plazmatycznej. Zwykle sk³adaj¹ siê z 1618 monomerów kaweolin 1 i 2, które ulegaj¹
heteropolimeryzacji. Kaweole umo¿liwiaj¹ in vivo przenikanie do wnêtrza komórki
egzogennych cz¹steczek (np. leków czy toksyn tê¿ca lub cholery), wirusów (SV40,
HIV), albuminy i jej kompleksów ze z³otem, ferrytyny i innych bia³ek, a tak¿e
migracji endogennych cz¹stek na zewn¹trz. rednica kaweoli wynosi oko³o 70 nm.
B³ona kaweoli jest bogata w wolny cholesterol, stanowi¹cy 25% ca³ego cholesterolu
zwi¹zanego z kaweolami. Kaweole nie zawieraj¹ klatryny. Bia³kiem uczestnicz¹cym
w odcinaniu kaweoli od b³ony plazmatycznej jest dynamina (du¿a GTP-aza o m.cz.
TABELA 4. Podzia³ tratw lipidowych wg Simonsa Toomre, zmodyfikowano wg [48]
TABLE 4. Lipid raft classification after Simons and Toomre, modified from [48]
K lasa tratw

Wybrane w³asnoci

Tratwy "w³aciwe"

Ich obecnoæ wykazano w ¿ywych komórkach. Wystêpuj¹ w fazie Lo s¹ bardzo
mobilne (10 8 ·cm 2 · s 1 ); ich rednica wynosi oko³o 50 nm, podstawowy sk³ad
tych mikrodomen podano w tabeli 3

K lastry tratw

Du¿e zgrupowania tratw "w³aciwych", czêsto powi¹zane z cytoszkieletem
i bior¹ce udzia³ w przekazywaniu sygna³ów w komórce. Zawieraj¹ przeciwcia³a
i bia³ka czêsto ulegaj¹ce polimeryzacji i/lub modyfikacjom (np. prenylacji
i palmitylacji)

DRMs

Nienatywne agregaty tratw. Uzyskiwane po dzia³aniu ró¿nych detergentów, maj¹
ró¿ny sk³ad, który zale¿y od temperatury, rodzaju detergentu, stosunku
lipidy/detergent oraz typu komórek, z których pochodz¹
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100 kDa, wystêpuj¹ca te¿ w pêcherzykach klatrynowych). Reszty cysteinowe
kaweolin ulegaj¹ palmitylacji. W przypadku kaweoliny 1 s¹ to reszty cysteinowe w
pozycji 132158, a w kaweolinach 2 i 3 reszty na C-koñcu cz¹steczek. Kaweole
s¹ ponadto bogate w sfingomielinê oraz inne gangliozydy (np. GM1, GM3), ceramidy,
diacyloglicerol, difosforan fosfatydyloinozytolu, bia³ka z kotwic¹ GPI i inne bia³ka
receptorowe. W kaweolach komórek nab³onkowych po stronie apikalnej wystêpuj¹
bia³ka GPI oraz transb³onowe zawieraj¹ce N- i O-glikany. W sortowaniu przenoszenia
cz¹stek w tej czêci b³ony odgrywa rolê modyfikacja lipidów po stronie cytoplazmatycznej. Natomiast w czêci bazolateralnej b³ony g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ motywy
dileucynowe i/lub tyrozynowe wi¹zane do swoistych receptorów [39]. W odpowiedzi
na stymulacjê insulin¹, angiotensyn¹ II, szokiem osmotycznym lub oksydacyjnym,
reszta tyrozyny kaweoliny 1 jest fosforylowana przy udziale niereceptorowych kinaz
c-Fyn, c-Src czy c-Abl. Kaweolina 1 odgrywa istotn¹ rolê w procesie fosforylacji.
Wp³ywa tak¿e na przebieg endocytozy i tworzenie kaweosomów [31].
Kaweole wystêpuj¹ w du¿ej iloci w fibroblastach, kardiomiocytach, adipocytach,
makrofagach, komórkach miêniowych p³uc typu 1, miocytach, komórkach
endotelialnych. Mniej tych struktur stwierdzono w hepatocytach i enterocytach,
nieliczne wystêpuj¹ lub zupe³nie ich nie ma w liniach komórkowych transformowanych wirusowo lub onkogennie, nie stwierdzono ich wystêpowania w
nieadherentnych monocytach, limfocytach, fibroblastach czy neuronach [4,7,24,32,35,40,48]. W procesie transcytozy w komórkach endotelialnych, uczestnicz¹ w
transporcie cz¹steczek z krwi. Po wyizolowaniu z tkanki komórki te trac¹ kaweole
i inne swoiste dla nich bia³ka. Korzystne s¹ próby ukierunkowanego, docelowego
wprowadzanie swoistych leków do okrelonych komórek za porednictwem kaweoli.

3.4. Tratwy lipidowe w b³onach kropli t³uszczowych mleka
Szczególn¹ strukturê wykazuje b³ona otaczaj¹ca krople t³uszczu w mleku [23].
Sk³ada siê ona z trzech warstw. Oprócz typowej dwuwarstwy fosfolipidowej od
strony wewnêtrznej ma dodatkow¹, pojedyncz¹ warstwê fosfolipidów przylegaj¹cych
czêci¹ polarn¹ do dwuwarstwy lipidowej, a hydrofobow¹ kieruj¹cych siê do wnêtrza
kropli lipidowej wype³nionego triacyloglicerolami (stanowi¹cymi 98% ca³kowitej
zawartoci lipidów) (schemat budowy takiej b³ony przedstawiono na rycinie 2).
W b³onach kropli t³uszczowych mleka wystêpuj¹ tratwy lipidowe. Ich rednica
wynosi 0,510 µm, a gruboæ od 10 do 20 nm [23]. Sk³ad chemiczny to 2060%
glikoprotein (2040% wszystkich bia³ek tratw stanowi butyrofilina i mucyny tworz¹ce
glikokaliks b³on) oraz 1533% glicerofosfolipidów (w których wystêpuje 3%
fosfatydyloseryny, 35% fosfatydylocholiny, 2730% fosfatydyloetanoloaminy oraz 5
11% fosfatydyloinozytolu), a tak¿e sfingolipidy (g³ównie sfingomielina, cerebrozydy
i gangliozydy), triacyloglicerole i sterole. Tratwy po stronie zewnêtrznej b³ony
zawieraj¹ bia³ka stercz¹ce na zewn¹trz kropli, natomiast tratwy strony wewnêtrznej
s¹ zbudowane g³ównie z glicerofosfolipidów, w których tkwi¹ enzymy, np.
oksydoreduktaza ksantyny czy adipofilina. Bia³ka i polarne lipidy tratw wewnêtrznych
s¹ formowane w siateczce ródplazmatycznej i cytoplazmie, a tratw zewnêtrznych
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RYCINA 2. Schemat budowy b³ony kropli t³uszczu mleka, zbudowanej z trzech zamiast dwu warstw
fosfolipidów. Stosowane skróty: PC  fosfatydylocholina, PE  fosfatydyloetanolamina, PS  fosfatydyloseryna,
PI  fosfatydyloinozytol, S  sfingomielina, SL  sfingolipidy, CH  cholesterol, PM  b³ona plazmatyczna,
ER  siateczka ródplazmatyczna komórek gruczo³ów mlekowych, zmodyfikowane wg [23]
FIGURE 2. Schematic presentation of the structure of milk fat droplet and the structure of its membrane
composed of three rather than two phospholipid layers. Abbreviations: PC  phosphatidylcholine,
PE  phosphatidylethanolamine, PS  phosphatidylserine, PI  phosphatidylinositol, S  sphingomyelin, SL  sphingolipids, CH  cholesterol, PM  plasma membrane, ER  endoplasmic reticulum of
mammary gland cells, modified [23]

w apikalnej czêci b³ony plazmatycznej endotelialnych komórek gruczo³u mlekowego.
Glikozylowane bia³ka tratw zewnêtrznych pe³ni¹ rolê immunoprotekcyjn¹ dla
noworodków, s³u¿¹ jako receptory w rozwoju uk³adu hematopoetycznego, wi¹¿¹
retrowirusy i os³aniaj¹ uk³ad ¿o³¹dkowo-jelitowy przed infekcjami.

TRATWY LIPIDOWE JAKO DOMENY B£ON

243

5. ZAKOÑCZENIE
Tratwy lipidowe pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w licznych procesach zachodz¹cych w
komórkach. Nie wszystkie ich dzia³ania s¹ ju¿ dostatecznie okrelone. Najwa¿niejsze
pytania [wg 3,38,48] na które nale¿y w przysz³oci znaleæ odpowiedzi, to:
1. Ile ró¿nych tratw lipidowych mo¿e wystêpowaæ w komórce?
2. Jakie jest biologiczne znaczenie poszczególnych lipidów w tratwach lipidowych?
3. Jaki jest mechanizm wbudowywania lub usuwania bia³ek z tratw?
4. Jak bia³ka przeznaczone do umieszczenia w tratwie s¹ sortowane i transportowane do miejsc docelowych oraz czy istnieje swoisty mechanizm ich transportu?
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