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BEVEZETÉS 
 

Az oszteoporózis (OP) a csont mennyiségi és minőségi jellemzőinek 
progresszív hanyatlásával jellemezhető népbetegség, mely a megváltozott 
szöveti és biomechanikai jellemzők miatt kis traumára bekövetkező, ismétlődő 
törésekhez vezet, magas morbiditási és mortalitási következményekkel. Régóta 
bizonyított, hogy a csont mennyiségi és minőségi jellemzői és a csontritkulás 
kialakulásának folyamata is 60-80%-ban genetikailag determinált, de a 
patológiában résztvevő gének pontos szerepét még nem ismerjük. Több mint 
200 gént azonosítottak, amelyek szerepe a csontanyagcserében illetve az OP 
patogenezisében valószínűsíthető, és számos gén variánsairól bizonyították, 
hogy ha kis mértékben is, de szignifikánsan befolyásolják a csontdenzitást 
és/vagy a törési rizikót. A betegség genetikai hátterének kialakításában fontos 
tényezők a kandidáns gének allelikus variánsai és kiemelten az egypontos 
nukleotid polimorfizmusok (single nucleotide polymorphism, SNP). A 
kandidáns gének és SNP-k egy részénél az eredményeket a további vizsgálatok 
megerősítették, míg más SNP-k esetében a hasonló vizsgálatok eltérő vagy 
egymásnak ellentmondó következtetésre jutottak. A korábbi kutatások 
eredményeként munkacsoportunk - a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai 
Kutatóközpontjának Genetika Intézetével, illetve az ELTE Genetikai 
Tanszékével kollaborációban - a gímszarvas agancsfejlődési ciklusának 
molekuláris biológiai elemzése során, azonosított öt olyan humán gént, amelyek 
csontritkulás patomechanizmusában új kandidáns génként szereplhetnek. Ezek a 
gének a következők voltak; alkalikus foszfatáz (ALPL), zsírsav kötő protein-3 
(FABP3), fibroblaszt növekedési faktor receptor-1 (FGFR1), mátrix 
metalloproteináz-2 (MMP2), metalloproteináz szöveti inhibítor-2 (TIMP2). A 
további – a disszertáció szorosabb tárgykörébe tartozó – vizsgálatokban ezen új 
kandidáns gének allelikus variánsainak és a csontritkulásnak kapcsolatát 
vizsgáltuk. 

Világszerte több mint évi 1 millió kompressziós csigolyatörés 
következik be, főleg oszteoporotikus betegekben, jelentősen növelve a betegség 



 4

morbiditási és mortalitási jellemzőit. Az összeroppant csigolyatest 
csontcementtel való kitöltése olyan minimál invazív sebészi technika, amely 
segítségével jelentős mértékű fájdalomcsillapítás és kyphosis-korrekció érhető el 
az adott szegmentum belső stabilizálásával. A csigolyaplasztika szövődményei 
közül a leggyakoribb, a repedezett csigolyatestből történő csontcement 
kicsorgás. A ritka, de súlyos következményekket okozó vénás illetve 
foraminális, epidurális cementcsorgás mellett, a többször előforduló, mégis 
kevéssé vizsgált típusa a csontcement-csorgásnak az, amikor az intervertebrális 
résbe, nevezetesen a porckorong nucleus pulposusába kerül a csigolya-
augmentációra szánt csontcement. A közlemények a vertebroplasztikák esetében 
5-25%-ra teszik az intradiscális cement-csorgás előfordulását, a szövődmény 
biológiai és klinikai következményei azonban nem ismertek. 

A csont a második leggyakrabban transzplantált szövet a vér után, ezért 
ideális csontpótló technikára, optimális beültetendő graftra nagy szükség van a 
modern egészségügyi ellátásban. A gipsz (kalcium-szulfát-dihidrát, CaSO4 * 
2H2O) jó degradálódási és biokompatibilitási jellemzőkkel bíró csontpótló graft.  
A hazai tapasztalatokról – a gipsz ortopédiai alkalmazásával kapcsolatban –  Dr. 
Riskó Tibor professzor tájékoztatta munkacsoportunkat. A II. világháborút 
követő időszakban, a csont-tuberkulózisban szenvedő betegek esetében sokszor 
a kitisztított tbc-s csontkavernát még képlékeny állapotú gipszmasszával töltötte 
fel. Évekkel később készült röntgen felvételeken a feltöltött üregek helyét 
szabályos csont foglalta el. Az eredményes klinikai alkalmazás ellenére keveset 
tudunk a gipsz csontpótló anyagként történő alkalmazásának biológiai, élettani 
oldaláról, és az ismeretlen oszteológiai háttér a graft típus elterjedésének is gátat 
szab. Kevéssé feltérképezettek azok a sejtélettani változások, amelyek együtt 
járnak a szintetikus graftok alkalmazásával, és nem teljesen ismertek azok a 
tulajdonságok, faktorok, amelyek az adott graftot az optimális csontpótlásra 
alkalmassá teszik. 
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CÉLKITŰZÉSEK 
 
Az alábbi kérdésekre kerestünk a választ kutatómunkánk során: 
 

1. Van-e szignifikáns kapcsolat az ALPL, a FABP3, az FGFR1, az MMP2 
és a TIMP2 gének egyedi polimorfizusai és a lumbális gerincen, a teljes 
femuron illetve a disztális radiuson mért csontdenzitás értékei, valamint 
a non-vertebrális törési rizikó között? 

2. Van-e kapcsolat a vizsgáltt gének polimorfizmusaiból konstruált 
haplotípusok és a csontritkulást jellemző fenotípusok között? 

3. Van-e olyan gén-gén interakció a fenti gének között, amely 
szignifikánsan befolyásolja a csontdenzitást, illetve a törési rizikót? 

4. Befolyásolják-e a különböző anyagi minőségű vertebroplasztikás 
cementek a nucleus pulposus sejtek életképességét és osztódását? 

5. Hatással vannak-e a vertebroplasztikás csontcementek a nucleus 
pulposus sejtek génexpressziós profiljára? 

6. Képesek-e megtapadni és osztódni a gipszen – mint szintetikus 
csontpótló grafton – az MC3T3 preoszteoblaszt sejtek? 

7. Hogyan befolyásolják a preoszteoblasztok osztódási képességét és 
génexpressziós profilját a különböző csontcementek és a magas 
kalcium-koncentráció?  

 
 
MÓDSZEREK 
 
Génpolimorfizmus-vizsgálatok 

Háromszáz-hatvan posztmenopauzás nőt vontunk be a vizsgálatunkba, 
klinikánk oszteoporózis rendelésén keresztül. A vizsgálati alanyok első 
denzitometriás szűrésükre érkeztek a rendelésre. A BMD értékeket a lumbális 
gerinc (L2-L4) és a teljes femur vonatkozásában Lunar Prodigy DXA 
készülékkel, a radiust tekintve Norland pDEXA® denzitométerrel határoztuk 
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meg. A vizsgálati alanyoktól részletes törési anamnézist vettünk fel. A 
tudományos vizsgálatot az illetékes etikai bizottság engedélyezte. A résztvevők 
részletes tájékoztatását kaptak a vizsgálatról és beleegyező nyilatkozatot írtak 
alá. 

A vizsgált génekben (ALPL, MMP2, TIMP2, FGFR1, FABP3) az 
NCBI dbSNP és a HapMap adatbázisok használatával választottunk összesen 24 
egypontos nukleotid polimorfizmust (SNP) a genotipizálásra. 

A vizsgálati alanyoktól rutin vérvétel során nyert vénás vérből High 
Pure PCR Template Purification kittel extraháltunk nagy tisztaságú genomiális 
DNS-t. A robosztus genotipizálás a Semmelweis Egyetem SNP Core Facility-
jének keretein belül a nagy áteresztőképességű GenomeLab SNPstream® 
Genotyping System rendszerben történt. 
 
In vitro mérések 

Négy, a csigolyaközti porckorong protrúziójával operált fiatal 
férfibeteget vontunk be a vizsgálatba. A részletes tájékoztatást és az írásos 
belegyezést követően a betegség gyógyítását célzó műtét során eltávolításra 
került porckorong szövetdarabból izoláltunk nucleus pulposus (NP) sejteket. A 
szintetikus graftok hatásainak vizsgálata érdekében a sejteket polymetil-
metakrilát (PMMA) -partikulumokkal, a hidroxi-apatit (HA) és a kristályos 
kalcium-szulfát-dihidrát (gipsz) porból készült szuszpenziókkal kezeltük. 

Az MC3T3 preoszteoblaszt sejteket háromféle felszínen tenyésztettük 
előzőleg preparált 6-lyukú műanyag sejttenyésztő plateken (TP). Minden plate 
esetén 1 kamra aljába polimetil-metakrilát (PMMA) korongot formáltunk extra 
alacsony viszkozitású csontcementből, 1 kamra aljába gipszkorongot öntöttünk 
CaSO4*1/2 H2O és desztillált víz 50%-os szuszpenziójából, illetve 1 kamra 
aljába előzőleg sterilizált ásványi gipszlapot helyeztünk. 1 kamrában – CaCl2 
szupplementációval 25,5 mM-ra állítva az médium Ca2+-koncentrációját – a 
magas Ca2+-koncentráció hatását mértük. 
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A különböző ideig fenntartott tenyészetekben az élő sejtek számát 
minden esetben a CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay segítségével 
határoztuk meg.  

Az MC3T3-preoszteoblaszt tenyészetekből a médium alkalikus 
foszfatáz aktivitását (ALP) és Ca2+-koncentrációját Olympus AU2700 
analizátorral mértük meg  . 

A sejttenyészetekből totál RNS-t izoláltunk, majd a porckorong, illetve 
a csontszövet metabolizmusában jelentős szerepet játszó gének mRNS 
koncentrációját génspecifikus valós-idejű PCR technikával, az Applied 
Biosystem TaqMan® Gene Expression Assays rendszerével vizsgáltuk, 
összesen több, mint 20 gén esetében. A „háztartási” GAPDH gént használtuk 
endogén kontrollnak minden esetben. A relatív kvantifikációs adatokat a 7500 
System SDS szoftver 1.3 verziójának segítségével gyűjtöttük. 

 
Statisztikai elemzés 

A “Haploview 3.0” szoftver segítségével végeztük a genotipizálás leíró 
elemzést. A humán genetikai asszociációs vizsgálatokat a „PedGenie” szoftver 
felhasználásával végeztük. Az eredmények megbízhatóságának megőrzése 
érdekében empirikus p-értéket generáltunk 10000 Monte-Carlo permutációs 
próba futtatásával. Statisztikailag szignifikánsnak a permutált p-érték 0,05-nél 
kisebb értékét tekintettük. Az individuális SNP-analízis statisztikai erejét (power 
of the study) a Quanto szoftver 1.1 verziójával számoltuk ki. A genetikai 
eredményekből haplotípus analízist is végeztünk az R-statisztikai környezetbe 
épülő „haplo.stats” szoftver felhasználásával. A G x G interakciókat a genetikai 
vizsgálatokra fejlesztett „SNPassoc” szoftverrel, log-likelihood ratio (LRT) teszt 
alkalmazásával térképeztük fel. A fals pozitív eredmények elkerülése érdekében, 
csak az erősen valószínű, 0,001-nél kisebb p-értékkel jellemzett interakciókat 
választottuk ki, majd a SNP-kombinációkat regressziós modellbe illesztve 
validáltuk a G x G interakciót. A validálás során p<0,01 értékkel rendelkező 
interakciókat tekintettük szignifikánsnak. A regressziós analíziseket az „SPSS 
15.0 for Windows” statisztikai szoftverkörnyezetben végeztük. 
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 Az in vitro mérések adatait szintén az „SPSS” szoftverrel elemeztük. A 
mérési eredmények minden esetben legalább négy független sejtkultúra adatait 
tükrözik és a két mintás összehasonlításokra non-parametrikus Mann-Whitney 
U-tesztet alkalmaztunk, 10000 Monte-Carlo permutációval kapcsoltan. 
Szignifikáns értéknek a 0,05-nél kisebb permutált p-értéket tekintettük. A 
génexpressziós analízisek során a 2-szeresnél nagyobb expressziós 
különbségeket tekintettük pozitív eredménynek. 
 
 
EREDMÉNYEK 
 
Új génpolimorfizmusok kapcsolata a csontritkulással 

Az FGFR1-ben található rs6996321 SNP szignifikáns kapcsolatot 
mutatott a lumbális BMD-vel (a korrigált BMD átlagértékek -0,031±0,011 és 
0,031±0,011 g/cm2 voltak a G/G és a A/G+A/A csoportok esetén, p=0,002). A 
FABP3-ban található rs10914367 polimorfizmus homozigóta recesszív 
genotípusa szignifikánsan magasabb BMD-t eredményezett a teljes femur 
tekintetében (a korrigált BMD különbségek a recesszív modellben -0,004±0,008 
és 0,143±0,037 voltak a G/G+A/G és az A/A csoportokban, p=0,028). A non-
vertebrális törési rizikó és az rs9900912 TIMP2 polimorfizmus között 
szignifikáns kapcsolatot találtunk. A recesszív allélt („A”) hordozók esetében a 
törési rizikó kétszerese volt a homozigóta domináns csoporttal szemben 
(p=0,018). A fenti összefüggések statisztikai ereje 80% felettinek bizonyult. 
 A „haplo.stats” program segítségével azonosítottunk egy 4 lókuszból 
(rs13317, rs3925, rs2280846 és rs6996321) felépülő haplotípust az FGFR1 
génben, amely szignifikánsan összefüggött a lumbális BMD-vel (pglobális= 0,007) 
A gyakori TCGG haplotípus a szignifikánsan alacsonyabb, míg egy ritkább 
(CTGA) haplotípus a szignifikánsan magasabb BMD prediktorának bizonyult. 

Szignifikáns és validált G x G interakciót találtunk a FABP3 és az 
MMP2 (rs10914367 és rs1030868) között a lumbális csontdenzitást tekintve. Az 
ALPL és a TIMP2 közötti interakció szignifikánsnak bizonyult a femur 
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(rs3738099 és rs9894295) és a radius (rs871132 és rs9894295) BMD esetében. 
Az MMP2 és a TIMP2 (rs243847 és rs931227) között szignifikáns interakciót 
azonosítottunk a non-vertebrális törési rizikót figyelembe véve. 
 
A vertebroplasztikás töltőanyagok hatása a nucleus pulposus sejtek 
életképességére és génexpressziójára 

A PMMA alapú csontcement szignifikánsan csökkentette az életképes 
NP sejtek számát a tenyészetekben, az alkalmazott dózis függvényében  
Sejtszám-csökkentő hatást mértünk a HA alapú graft esetén is. A gipsz alapú 
csontpótló graft experimentálisan kizárólag az alkalmazott legmagasabb (0,8%-
os) koncentrációban befolyásolta negatívan az élő sejtek számát a 
tenyészetekben.  
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1. Ábra Izolált nucleus pulposus sejtek életképessége különböző anyagi 

minőségű csontcement-kezelés hatására 
 
A szintetikus töltőanyagok sejtszámra gyakorolt hatását a kezelési idő 

függvényében is vizsgáltuk. A 0,1%-os PMMA-koncentráció 75,2 – 79 – 78,2 – 
68,4 – 72%-os sejtszám-redukciót eredményezett a NP-sejttenyészetekben az 1 – 
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2 – 3 – 4 – 5 napos kezelést követően. A 0,1%-os HA-kezelés szintén 
szignifikánsan csökkentette a sejtszámot, a 2 – 3 – 4 – 5 napos tenyészetekben, 
40,2 – 46,5 – 51,5 – 53,5%-os mértékben. A 0,1%-os gipsz kezelés nem 
befolyásolta szignifikáns mértékben az életképes NP-sejtek számát. 
         12 gén kifejeződésének változását vizsgáltuk az izolált NP sejtekben 

különböző csontpótló graftokkal való 0,1%-os, 4 napos kezelést követően. Az 
aggrekán (AGC1) expressziója mindhárom kezelést követően szignifikánsan 
csökkent. Az I. típusú kollagén (COL1A1) expresziója csökkent a PMMA (2-
szeres) és a gipsz (4,7-szeres) tenyészetekben, míg a HA nem befolyásolta 
szignifikánsan a gén expresszióját.  A biglikán (BGN) expressziójára negatív 
hatással volt a HA és a gipsz kezelés (8,7-szeres és 5,4-szeres redukció). A dekorin 
(DCN) specifikus mRNS csökkent mennyiségét mértük a HA és a gipsz kezelést 
követően (2,5-szeres csökkenés mindkét esetben), míg a fibronektin-1 (FN1) 
expresszióját a graft-anyagok nem befolyásolták számottevő mértékben. A 
zselatináz (MMP2) legalacsonyabb mértékben a HA-kezelt kultúrákban 
expresszálódott. A kollagenáz (MMP13) nem expresszálódott a HA-vel kezelt 
sejtekben. Nem mértünk szignifikáns eltéréseket a metalloproteáz szöveti 
inhibítor-2 (TIMP2) expresszióban. A csont morfogenetikus protein-2 (BMP2) 
kifejeződésének szintjét magasabbnak találtuk a gipsz- és a HA-kezelt 
tenyészetekben (4,1-szeres, illetve 9,3-szoros). Az interleukin-1-alpha (IL-1A) 
nem expresszálódott a gipsz-szel kezelt tenyészetekben és szignifikánsan 
magasabb expresszióját mértük a HA-kezelt NP sejtekben (5,3-szoros növekedés). 
A SOX9 gén átíródását a PMMA-kezelés szignifikánsan gátolta (3,3-szoros 
csökkenés), míg a HA-kezelés stimulálta (5,8-szoros növekedés).   

 
Az MC3T3  preoszteoblasztok viselkedése gipszen  

Az MC3T3-sejtek jól tenyészthetőnek bizonyultak tenyésztő platen 
magas Ca2+-koncentráció mellett és gipszkorongon. A sejtek alakja standard 
körülmények között kuboidális, míg a gipszkorongokon inkább hosszúkás, 
elnyújtott volt. Hasonló morfológiát tapasztaltunk a Ca2+-szupplementált, 
műanyag plates tenyészetekben. Az ásványi gipszlapon nem tudtak a 
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preoszteoblasztok kitapadni és osztódni, míg a PMMA korongon 
sejtdegeneráció és nekrózis jeleit láttuk  

A gipszkorongon tenyésztve a preoszteoblasztok hasonló mértékben 
proliferáltak, mint a Ca2+-szupplementált műanyag tenyésztő platek esetében. 24 
órás inkubációs periódus alatt a proliferációs arány a gipsz-en (1,89±0,091) 
szigifikánsan magasabb volt, mint a PMMA-n (p<0,01), ahol a sejtosztódás 
gátlását tapasztaltuk (0,914±0,052). A Ca2+-szupplementált tenyésztőplaten 
(TP25) a gipszhez hasonló proliferációt mértünk (2,07±0,06).  
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2. Ábra Az MC3T3 preoszteoblasztok sejtszám-változása 24 órás tenyésztés alatt 
 

Az alkalikus foszfatáz mérések során megnövekedett aktivitást 
találtunk a gipszkorongok és a Ca2+-szupplementált médiumokban, a PMMA-
felszínnel és a standard médiummal összehasonlítva. Az ALP-aktivitást 
23,14±4,55 U/g-nak mértük a gipsz-en, ami szignifikánsan magasabbnak 
bizonyult a tenyésztő platen mért értéktől (TP: 4,44±0,52 U/g), de nem 
különbözött a Ca2+-szupplementált médiuban mért ALP aktivitást (TP25: 
30,07±3,04 U/g). Szignifikáns, mintegy 6-szoros különbséget mértünk a gipsz-
en és a PMMA-n tenyésztett sejtek ALP-aktivitása között (PMMA: 4,08±0,62 
U/g). A 15 napos tenyészetekben a SMAD3 gén expressziója hasonló arányban 
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változott. A SMAD3 expressziót a gipsz felületen 2,2-szer nagyobbnak mértük, 
mint a PMMA- és 2,6-szor magasabbnak, mint a tenyésztő platen (p<0,01). A 25 
mM-os Ca2+-szupplementáció esetében szintén magas SMAD3 expresziót 
detektáltunk.  

A gipsz felszínen tenyésztett sejtek génexpressziós profilja eltért a 
tenyésztő plate-n tenyésztett preoszteoblasztok génexpressziójától. A II. típusú 
kollagén (COL2A1) expressziója 130-szor magasabb volt (p<0,001) a 
gipszkorongon. A fibronektin 1 (FN1), a SMAD3 és a SMAD6 szintén nagyobb 
mértékben expresszálódott a gipszen. A tenyésztő platen, standard Ca2+-szint 
mellett növekvő sejtekben 12-szeres növekedést mértünk az I. típusú kollagén 
(COL1A1) expressziójában. A dekorin (DCN) és a csont morfogenetikus 
protein-4 (BMP4) specifikus mRNS-ek szintjében csökkenést detektáltunk a 
gipszfelszínen. A csont szialoprotein (BSP), az oszteokalcin (BGLAP) és a 
kalcium-szenzor (CASR) nem expresszálódott mérhető mértékben a 
gipszkorongokon. A standard tenyésztő médium Ca2+-szupplementációját 
követően, magas Ca2+-koncentráció mellett, a COL2A1 expressziójának 80-
szoros növekedését és a COL1A1 20-szoros csökkenését mértük a tenyésztő 
plateken nevelt sejtkultúrákban. A SMAD6 és a SMAD3 szintén szignifikánsan 
jobban expresszálódott a Ca2+-szupplementált tenyészetekben, a 
gipszkorongokhoz hasonlóan. A DCN, a BMP4 és a BSP mRNS-átíródása 
csökkent a magas Ca2+-szint mellett. A standard, 1,8 mM Ca2+-t tartalmazó 
médiumban nevelt sejteknél a tenyésztő platen expresszálódott a CASR és a 
BGLAP, míg magas, 25,5 mM-os Ca2+-koncentrációnál a gének átíródása nem 
volt mérhető. A magas Ca2+-koncentrációjú médium mellett a tenyésztő plateken 
mérhető expressziós profil a gipszkorongon tenyésztett sejtekéhez volt hasonló. 
Az MC3T3-E1 sejtek COL2A1 expressziója jelentősen magasabb volt gipszen, 
mint a PMMA-korongokon (51-szeres különbség, p<0,001), míg a COL1A1 7-
szer magasabb szinten expresszálódott a PMMA-n. Az FN1, a SMAD6 és a 
SMAD3 szintén a gipszen expresszálódott jobban, míg a BMP4 és a DCN a 
PMMA-n fejeződött ki nagyobb mértékben. A CASR, a BGLAP és a BSP 
expressziója nem volt mérhető gipszen, míg PMMA-n a gének szignifikáns 
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expresszióját detektáltuk. A PMMA korongokon tenyésztett sejtek expressziós 
profilja a standard tenyésztő platen nevelt sejtkultúrák génexpressziójához volt 
hasonló. 
 
 
KÖVETKEZTETÉSEK 
 
Kutatómunkánk során az alábbi új összefüggéseket tártuk fel: 
1. A szarvasmodellben azonosított – új – kandidáns géneket tanulmányozva, 

szignifikáns kapcsolatot találtunk az FGFR1 gén allelikus variánsa 
(rs6996321) és a lumbális csontdenzitás, illetve a FABP3 egyik SNP-je 
(rs10914367) és a femur BMD között. Vizsgálatunkban találtunk egy olyan 
polimorfizmust a TIMP2 génben (rs9900972), amely a non-vertebrális 
törési rizikót szignifikánsan befolyásolta. 

2. A haplotípus elemzések során kimutattuk, hogy az FGFR1 négy SNP-ből 
konstruált haplotípusa szignifikánsan befolyásolja a lumbális csontdenzitást. 

3. Először írtunk le olyan gén-gén interakciókat az öt új kandidáns gén 
polimorfizmusai között, amelyek szignifikánsan befolyásolták a 
csontdenzitást illetve a non-vertebrális törési rizikót. 

4. Kutatómunkánkban igazoltuk, hogy a különböző anyagi minőségű 
vertebroplasztikás töltőanyagok eltérő mértékben befolyásolják a nucleus 
pulposus sejtek életképességét és osztódását, kiemelve, hogy a mindennapi 
klinikai gyakorlatban használt PMMA csontcement toxikus hatásával 
ellentétben a gipsz-alapú csontcement előnyösebbnek bizonyult 
méréseinkben. 

5. A vertebroplasztikás csontcementek az izolált nucleus pulposus sejtek 
génexpressziós profilját is befolyásolták. Molekuláris biológiai eszközökkel 
végzett vizsgálataink vezettek ahhoz a klinikai szempontból jelentős 
megállapításhoz, miszerint a csigolya-augmentációs eljárást követő új 
kompressziós törések bekövetkeztének rizikóját fokozhatja az 
intervertebrális diszkuszba kerülő csontcement. 
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6. Megállapítottuk továbbá, hogy a gipsz alapú csontpótló grafton az egér 
preoszteoblaszt sejtek képesek megtapadni, osztódni és mátrixot termelni.  

7. Először írtuk le, hogy a gipszen tenyésztett oszteoblasztok differenciálódása 
a csontgyógyulás irányába mutat, ami molekuláris biológiai bizonyítékot 
szolgáltat a gipsz alapú szintetikus csontpótló graftok klinikai 
alkalmazásának indikációjához. Az előnyös biológiai változások 
kapcsolatban vannak a gipsz speciális kristályszerkezetével és magas 
felületi Ca2+- koncentrációjával. 

  
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A csontritkulás népbetegség, melynek kialakulásában az életmódi 
faktorok mellett örökletes tényezők is szerepet játszanak, azonban a kórkép 
komplex genomikai háttere – az intenzív kutatások ellenére – nem ismert. A 
betegség szövődményeként előforduló, súlyos népegészségügyi problémát 
jelentő kompressziós csigolyatörések közelmúltban elterjedt minimál invazív 
sebészi kezelésének szövődményei, hosszútávú biológiai következményei, 
csakúgy, mint a sebészi csontpótlás molekuláris biológiai aspektusai szintén 
nem tisztázottak. Kutatómunkánk során új, a csontritkulás folyamatában 
szignifikáns jelentőséggel bíró kandidáns géneket illetve polimorfizmusokat 
azonosítottunk. Kimutattuk továbbá, hogy a csigolya-augmentációs eljárások 
során gyakran előforduló intradiszkális cementcsorgás növelheti a beavatkozás 
után előforduló új csigolyakompressziók kockázatát, ezért a cementcsorgás 
elkerülését célzó műtéti technikák, illetve biológiailag előnyösebb cementek 
kifejlesztése és alkalmazása volna szükséges. Bebizonyítottuk, hogy a gipsz 
csontpótló graftként való alkalmazása élettani szempontból megalapozott, mivel 
a gipsz esetén a csontsejtek az újcsontképződés irányába differenciálódnak, ami 
valószínűleg a gipsz magas kalciumtartalmával és speciális kritályszerkezetével 
magyarázható. 
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