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ÖSSZEFOGLALÁS 

Az extracelluláris mátrixból az integrineken keresztül érkező jelek a chondrocyták 

számos biológiai funkciójában szerepet játszanak. A munkám célja az α5β1 

integrinek chondrocyták túlélésében játszott szerepének vizsgálata, továbbá a 

fibronektin fragmentumok (FNF-ok) által indukált porcszöveti destrukcióért felelős 

mátrix metalloproteáz (MMP) és citokin mediátorok azonosítása és 

hatásmechanizmusuk tanulmányozása volt. Vizsgálatainkhoz normál és 

osteoarhrosisban szenvedő betegek ízületi porcszövetéből izolált chondrocyta 

kulturát használtunk, a sejtek életképességét fluorescens festéssel vizsgáltuk az α-

alegységek gátlását követően. A FNF-stimulálás hatására felszabaduló MMP-13-t 

zselatin zimográfiával mutattuk ki, a gyulladásos mediátorokat citokin gén és protein 

array segítségével térképeztük fel. A folyamatok szabályozását a jelátvitel 

inhibitoraival immunoblottal technikával analizáltuk. A gének expresszióját RT-

PCR, a protein szintézisét immunoblot illetve ELISA alkalmazásával követtük 

nyomon. Igazoltuk, hogy szérummentes médiumban az α5β1 integrinek túlélési 

szignálokat adnak, az integrin gátlása a chondrocyták apoptosisához vezetett. FNF-

ok hatására MMP-13 felszabadulást észleltünk, mely csak részben volt IL-1 

szignálút dependens. A porcsejtek FNF kezelése az IL-6, IL-8, MCP-1és GRO-β 

gének több mint kétszeres expresszióját eredményezte. A szignál trandszdukció 

inhibitoraival végzett vizsgálataink során a FNF-ok által indukált kemokinek 

expresszióját az NF-κB út által szabályozottnak, de az IL-1 autokrin szignálúttól 

függetlennek találtuk. A FNF-ok által stimulált α5β1 integrinek a MAP-kináz 

szignálútvonalak aktiválódásához vezetnek, melyek a mátrix MMP-13, valamint a 

citokinek, kemokinek expresszióját is fokozzák.  A porcszöveti mátrixban létrejövő 

károsodás képes egy a FNF-ok által kiváltott pro-inflammatorikus állapot 

előidézésére, ami kemoattrakció révén további porcdestrukcióért lehet felelős. A 

FNF-ok által aktivált jelátviteli utak blokkolása révén lehetőség nyílhat a 

porcdestrukció számos mediátorának gátlására, ezáltal a degeneratív és gyulladásos 

reumatológiai megbetegedések, így az osteoarthrosis és rheumatoid arthritis 

kezelésére.
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SUMMARY 

Signals arriving from the ECM through integrins play pivotal role in several 

biological functions of the chondrocytes. My aim was to study the role of  α5β1 

integrins  in chondrocyte survival and in cartilage destruction by identifying matrix 

metalloprotesases and  potential cytokine mediators induced by fibronectin 

fragments (FNF), furthermore to investigate the mechanism of their stimulation. 

Human articular chondrocytes isolated from normal or osteoarthritic tissue were 

cultured. Cell survival was evaluated by fluorescent dye. FNF-induced MMP-13 

production was demonstrated by gelatin zymography, the inflammatory mediators 

were investigated by cytokine cDNA and protein arrays. Inhibitor studies were used 

to evaluate the regulation of cell signaling and were visualized by immunoblot. The 

gene expression was analysed by RT-PCR, the protein synthesis by immunoblot and 

ELISA.  Chondrocyte treatment with α5β1 specific integrin blocking antibodies 

resulted in apoptotic cell death providing evidence that α5β1 integrins transmits 

survival signals in serum free media. FNF treatment resulted in increased MMP-13 

expression, which was partly dependent on the IL-1 signal transduction pathway. 

Stimulation of the chondrocytes by FNF resulted in a  >2-fold increase in IL-6, IL-8, 

MCP-1, and GRO- β. Inhibitor studies revealed that chondrocyte chemokine 

expression was dependent on NF-κB activity, but independent of IL-1 autocrine 

signaling. Stimulation of the α5β1 integrins by FNF resulted in MAPK activation 

and subsequent increased MMP-13 and cytokine and chemokine expression. The 

ability of FNF to stimulate MMP-13 production and expression of multiple 

cytokines and chemokines suggests that damage to the cartilage matrix is capable of 

inducing a pro-inflammatory state responsible for further progressive matrix 

degradation through chemoattraction. Targeting the signaling pathways activated by 

FNF may be an effective means of inhibiting production of multiple mediators of 

cartilage destruction, thus could play an important role in the treatment of 

degenerative and inflammatory arthritis 
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Rövidítések jegyzéke 

AP-1= aktivátor protein-1, egy  transzkripciós faktor 

APMA=Amino-phenylmercuro-acetát 

BCA=Bichinolin-dikarbonsav assay, a protein mennyiségének kimutatására szolgál 

bFGF=basic fibroblast growth factor, fibroblast növekedési faktor 

BMP-2=bone morphogenic protein-2, csont morfogenikus protein-2 

CII=II. típusú kollagén 

CLP=cartilage link protein, porcmátrix protein 

DMEM-F12 medium= Dulbecco’s modified Eagle’s medium 

ECM=extracelluláris mátrix 

EGF=epidermal growth factor, epidermális növekedési faktor 

ELISA=enzim linked immunoassay 

ENAP78=epitheliális neutrophil aktiváló peptid 78 

ERKi=extracelluláris szignál–regulált kináz inhibitor, MAPK gátló antitest 

FAK=fokális adhéziós kináz, tyrozin kinázok családjába tartozik 

FBS=fetal bovine serum, újszülött borjú szérum táptalaj 

FN=fibronektin 

FNF=fibronektin fragmentum 

FNF-ok=fibronektin fragmentumok, amelyek tartalmazzák az integrin kötő helyet 

GAG=glükózaminoglikán 

GM-CSF=granulocyta-macrophag kolónia stimuláló faktor 

GRO-=growth –related oncogene-, növekedési géntermék, tagjait α, β, γ jelöli 

IGF-1=insulin-like growth factor-1, inzulin szerű növekedési faktor 

IκB=inhibitor of NFκB, a nukleráris faktor kappa B inhibitora 

IL = interleukin, egy citokin csoport neve, tagjait számok jelölik (IL-1 = interleukin-

1, IL-6 = interleukin-6, IL-8 = interleukin-8) 

IL-1ra = interleukin-1 receptor antagonista 

INF-γ= interferon-gamma 

JNKi = c-Jun N-terminális kináz inhibitor, MAPK gátló antitest 

LIF = leukémia inhibitoros factor 

LRSPG= leucine rich small proteoglycan- leucinban gazdag kis proteoglikán 

MCP-1 = monocyta chemotaktikus protein 

mRNS = messanger RNS  

MAPK= mitogén-aktivált protein kináz   
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MEKK=MAPK kináz kináz 

MMP =mátrix metalloproteáz, tagjait számokkal jelölik  

NF-κB= nukleráris faktor kappa B, transzkripciós faktor 

OA=osteoarthrosis 

PAI-1= Plasminogén aktivátor inhibitor-1 

P38i= p38inhibitor, MAPK gátló antitest 

PDGF = platelet-derived growth factor, thrombocyta eredetű növekedési faktor 

PKC= protein kináz C 

PG = proteoglikán 

PYK2= proline rich tyrosine-kinase 2, prolinban gazdag tyrozin-kináz 2 

PRELP =Proline- and Arginine-Rich End Leucin Repeat Protein 

RA = rheumatoid arthritis 

Rac1=Ras-related C3 botulinum toxin subsztrát, egy kis G protein 

RANTES = regulated upon activation normal T cell expressed and secreted, 

kemokin 

RGD=arginin-glycin-aspartát szekvencia, integrin-kötő szekvencia 

RT-PCR = reverz transzkriptáz polimeráz láncreakció 

SDS-PAGE=sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis 

Shc= a jelátvitelben résztvevő adaptor fehérje 

Src= Tyrozin kináz családba tartozó, jelátvitelben résztvevő enzim 

STAT = signal transducer and activator of transcription, citoplazmatikus 

transzkripciós faktor 

TIMP=Természetes szöveti metalloproteáz inhibitor 

TGF-β = transforming growth factor-β, citokin 

TNF-α= tumor nekrózis faktor-α, citokin 

VCAM-1=vascular cell adhesion molecule-1 

VEGF = vascular endothelial growth factor, endothel eredetű növekedési factor 

 



  

  

1. BEVEZETÉS 

 

A degeneratív eredetű osteoarthrosis (OA) a leggyakoribb mozgásszervi 

megbetegedés világszerte. Bár számos környezeti tényező befolyásolja a 

kialakulását, a pontos etiológiája még nem teljesen ismert (1). 

Az OA fő jellegzetessége az ízületi porc degradációja. A chondrocyta az egyetlen 

sejttípus, amely a porcszövetet alkotja, emiatt felelőssé tehető a porc 

mátrixkomponenseinek szintéziséért és lebontásáért. A porcszövet döntő többségben 

extracelluláris mátrixot (ECM) tartalmaz, amelynek fő alkotóelemei a  

proteoglikánok és a II-es típusú kollagének. Kisebb mértékben egyéb kollagének és 

mátrix proteinek, így a fibronektin (FN) is jelen vannak az ECM-ban (2, 3). 

A porcszövet homeosztázisa a mátrix metalloproteáz és egyéb aggrekán családok 

proteolitikus enzimjei által előidézett mátrixproteinek, így példeul a II típusú 

kollagén és aggrekán szabályozott lebontásának, valamint a chondrocyták által 

következményesen termelt új fehérjék szintézisének eredménye. A szintézis és 

lebontás normális egyensúlya bizonyos megbetegedésekben, így osteoarthrosisban 

megbomlott, az egyensúly a degradáció irányába tolódott (3, 4, 5). 

Nem tudjuk pontosan, hogy ezeket a folyamatokat milyen tényezők határozzák meg, 

emiatt nagyon fontos a folyamatokban résztvevő egyes sejtkomponensek és főként a 

kiváltó tényezők meghatározása. 

A sejt-extracelluláris mátrix kapcsolat, amely az integrinek által valósul meg, döntő 

jelentőségű lehet a pathogenesisben, mivel az egészséges porcban a direkt sejt-sejt 

kommunikáció nem valósulhat meg, hiszen a sejtek egymástól távol vannak (1).  
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2. IRODALMI ADATOK, ELMÉLETI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

2.1.A porcszövet felépítése 

 

2.1.1. Chondrocyták 

Az ízületi porc alapállományát a chondrocyták termelik. A többnyire párosan, 

chondronokban elhelyezkedő sejtek össztérfogata a porcmátrix térfogatának mintegy 

1-10 %-át képezi. A porcsejtek biztosítják az ízületi porc integritását, folyamatos 

megújulását a mátrixkomponensek szintézise révén (2). 

 

2.1.2. Az extracelluláris mátrix felépítése 

A sejtközötti állomány (mátrix) rostos (fibrilláris) és rost közötti (interfibrilláris vagy 

nonfibrilláris) összetevőkből áll. A rostközötti állomány szerves részeként fogható 

fel az interstitiális víztér is. A fibrilláris mátrix rostos komponense a kollagén és az 

elasztin. 

 

Kollagén   

A mátrix száraz tömegének legnagyobb részét a kollagénrostok alkotják. Jelenleg 18 

kollagéntípus ismert, ezek közül csak néhány porcspecifikus. A porcban előforduló 

kollagénrostok kisebbek, elhelyezkedésük kevésbé rendezett, mint más kötő- illetve 

támasztószövetekben. A kollagénrostok jellegzetes lefutást mutatnak. Gyakorlati 

szempontból a Benninghoff által leírt klasszikus árkádmodell tűnik a 

leghasznosabbnak. A kollagénrostok hálózata a nyíró- és csavaróerőkkel valamint a 

kompresszióval szemben biztosít nagy rugalmas ellenállást a porcnak. 

A hyalinporc kollagéntartalmának 90-95%-a II. típusú kollagén. A XI. típusú 

kollagénnel együtt rostok alkotásában van szerepe. A IX. típusú kollagén szerepe a 

kollagénrostok stabilizálása, míg a X. típusú kollagén a csontosodásban játszik 

szerepet. A porcmátrixban kis mennyiségben V. és VI. típusú kollagén is 

kimutatható, utóbbi a chondron alkotásában vesz részt (1). A kollagénrost-szerkezet 

a mátrix non-fibrilláris természetű, proteoglikán molekulákból (hialuronsav-aggrekán 

komplexum) álló alapállományába ágyazott.  
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Glükózaminoglikánok 

Az extracelluláris mátrix 65-80 %-át víz alkotja, amelyet glükózaminoglikán (GAG) 

molekulák kötnek meg másodlagos kötéssel. A GAG-ok ismétlődő diszacharid 

egységekből épülnek fel, melynek egyik tagja mindig egy aminocukor, a másik 

általában hexuronsav. A glükózaminoglikánok szulfátcsoportjaik következtében erős 

negatív töltéssel rendelkeznek. Emiatt taszítják egymást és egymástól távoli térbeli 

elhelyezkedésre törekednek, ily módon jelentős vízmennyiség megkötésére 

alkalmasak. Hétféle glükózaminoglikánt ismerünk, ezek a hialuronsav, kondroitin-4-

szulfát, kondroitin-6-szulfát, dermatánszulfát, heparánszulfát, heparin és 

keratánszulfát. A heparin kivételével mindegyik struktúrszereppel bír. A porc 

alapállomány alkotásában elsősorban hialuronsav, kondroitin-4-szulfát, 

keratánszulfát és dermatánszulfát vesz részt. A hialuronsav önmagában illetve más 

GAG-okkal komplexben egyaránt előfordul, a többi GAG makromolekuláris 

komplexben található. Terminális cukormolekulájukkal egy központi fehérjeszálhoz 

(core-protein) kapcsolódnak, így proteoglikánokat képeznek (6).  

 

Proteoglikánok 

Proteoglikánok képezik a hyalinporc nedves súlyának 3-10 %-át. Egy központi 

fehérjeláncból (core-protein) és az ahhoz kovalensen kapcsolódó egy vagy több 

glukózaminoglikán oldalláncból állnak. A proteoglikán (PG) szupercsaládnak több 

mint harminc tagja ismert, melyek számos biológiai funkciót töltenek be. A nagy 

proteoglikánok csoportjába tartoznak a hialektánok (aggrekán, verzikán, neurokán és 

brevikán), amelyek hialuronsavval és lektinekkel kapcsolódnak. 200-300 kD 

molekulatömegű központi fehérjeláncuk három domént tartalmaz: a molekula N-

terminális része hialuronsavat köt, a középső rész hordozza a GAG oldalláncokat, a 

C-terminális rész lektinkötő képességgel bír. A verzikán, neurokán és brevikán a 

központi illetve perifériás idegrendszer sejtjeinek adhéziójában játszik szerepet. 

Az aggrekán a porcmátrix legjelentősebb proteoglikánja, mely kollagénhálózatba 

ágyazva hialuronsavval és kötőfehérjékkel aggregátumot képez, erről kapta nevét 

(aggregáló proteoglikán). Az aggrekán felelős a hyalinporc keménységéért, 

ellenállóképességéért (6, 7). 

A leucinban gazdag, kis proteoglikánok (LRSPG) egymással homológ, leucinban 

gazdag, kis core-proteint és csak néhány GAG-láncot tartalmaznak. Hasonló moláris 

mennyiségben vannak jelen a porcban, mint a nagy proteoglikánok, de kis méretük 
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miatt a porcmátrix tömegének csak kis részét képviselik. GAG oldalláncaik alapján 

további alcsoportokra oszthatók. A kis proteoglikánok, elsősorban a biglikán és a 

dekorin a porc felsőbb rétegeiben helyezkednek el (1). A dekorin főként az I. és II. 

típusú kollagénrostokban gazdag területeken fordul elő, míg a biglikán elsősorban 

pericellulárisan illetve bizonyos sejtek – endothelsejtek, epithelsejtek, 

vázizomrostok, keratinocyták- felszínén. Mindkét kis proteoglikán szerepet játszik a 

sejt-ECM kapcsolat szabályozásában, az adhézióban, a sejtosztódás, differenciálódás 

és migráció folyamatában (1). Egyéb mátrixkomponensekhez, elsősorban 

kollagénhez kötődve a mátrix integritásának megőrzésében és a fibrillogenezisben is 

jelentőségük van. A kis proteoglikánok ellenállóbbak a proteolitikus ágensekkel 

szemben, mint az aggrekán vagy a kollagének. Stabilizálni képesek a kollagén 

fibrilláris szerkezetét és védelmet nyújtanak a többi porckomponens számára a 

porcdestrukció korai stádiumában (8). 

 

Kötőszöveti kapcsolófehérjék, adhéziós molekulák, egyéb mátrixproteinek 

A kötőszövet integrálásában, a sejtkapcsolatokban (mozgás, növekedés, 

differenciálódás) a glikoprotein természetű kapcsolófehérjék, vagy más néven 

adhéziós molekulák, ligandok játszanak szerepet. A legismertebb ligandok a teljesség 

igénye nélkül: fibronektin, thrombospondin, tenaszcin, Von-Willebrand-faktor, 

vitronektin, laminin, ankorin, kondronektin és thrombomodulin (2). 

 

Fibronektin 

Nem porcspecifikus alkotó. A porcban a pericelluláris porcmátrix alkotórésze. A 

sejt-mátrix kölcsönhatásban vesz részt, így a gyulladásban, a sebgyógyulásban, a 

metasztázisképzésben, a mikroorganizmusok megtapadásában és a 

thrombusképzésben. Fontos szerepet játszik a chondrocyták adhéziójában, amely az 

integrineken keresztül történik, valamint a stabil kollagénhálózat kialakításában is 

(9). 

 

Thrombospondin: COMP (cartilage oligomeric matrix protein) 

Néhány 100 kD-os alegységből felépülő molekula, a diszulfid hidakkal összekötött 

oligomer molekulatömege 524 kD. A IX. típusú kollagénnel áll kapcsolatban, 

struktúrfehérje, főként a szövetfejlődésben van szerepe. Nem porcspecifikus, 

inakban, ligamentumokban, meniscusokban is kimutatható (1). 
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Ankorin CII 

Az annexin családba tartozó 34 kD molekulatömegű nonkollagén fehérje. II. típusú 

kollagénhez és a chondrocyták sejtfelszínéhez kötődik. Szerepe, hogy a 

chondrocytákat az extracelluláris mátrixhoz horgonyozza (1). 

 

Kapcsolófehérjék (link proteinek,CLP, cartilage link protein) 

Két különböző moltömegű (40,5 kD és 46kD) porc kötőszöveti kapcsolófehérjét 

(CLP) izoláltak porcextraktumból, melyek aminosav összetétele és 

szénhidráttartalma egymással nagymértékben homológ. A kapcsolófehérjék a 

hialuronsav-aggrekán aggregátum stabilizásában illetve a sejtadhézióban játszanak 

szerepet. Fokozzák a chondrocyták proteoglikán- és kollagéntermelését (10). 

 

Matrilin 

A matrilin család a csontképzésben játszik szerepet. A matrilin-2 és matrilin-4 széles 

körben fordul elő a különböző szövetek sejtközötti állományában (1). 

 

Chondroadherinek 

Az általában kollagén-kötő receptorokon (α2β1 integrineken) keresztül a sejtek 

megtapadásában játszanak szerepet. Érdekes módon a sejtek terjedése nem 

következik be chondroadherin hatására (1). 

 

Prolinban és argininban gazdag leucin ismétlődéseket tartalmazó fehérjék (Proline- 

and Arginine-Rich End Leucin Repeat Protein (PRELP)) 

A leucinban gazdag ismétlődéseket tartalmazó családhoz tartozó fehérje. 

Érdekessége, hogy a syndekánt tartalmazó proteoglikánok heparánszulfát láncához 

kötődik a sejtmembránon belül, így intracelluláris jelátvitelre képes, valamint a 

chondrocyták mátrix felé történő kommunikációjában is szerepet játszik. A PRELP a 

különböző növekedési faktorok, így a fibroblast növekedési faktor (basic fibroblast 

growth factor (bFGF)) és a thrombocyta eredetű növekedési faktor (platelet derived 

growth factor (PDGF)) kötődését akadályozza meg (1). 
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2.1.3. Chondrocyta glikoprotein receptorok:integrinek 

A kapcsolófehérjék (ligandok) kötődését a sejtek felszínéhez az integrinek 

(receptorok) biztosítják. Az integrinek a sejtfelszínhez kötődő glikoproteinek nagy 

családjába tartoznak. A glikoprotein receptorok funkciója a sejt-sejt és a sejt-

extracelluláris mátrix adhéziójának fenntartása, valamint a sejt-ECM 

információáramlásának biztosítása. Az integrinek transzmembrán fehérjék, melyek a 

citoplazmában gyökereznek, s áthatolva a sejthártyán kiemelkednek a sejtek 

felszínéről, a sejteken „szilárd fogást” biztosítva. Szerkezetüket tekintve 

heterodimérek, melyek egy α és egy  β alegységet tartalmaznak (9,11,12).  Mindkét 

subunit egy nagy extracelluláris mátrix domént és egy viszonylag kicsi, 

citoplazmatikus domént tartalmaz, előbbi az extracelluláris mátrix proteinekkel, 

utóbbi a citoszkeletális proteinekkel kerül interakcióba.  

Az integrinek családjában körülbelül 10 alpha lánc ismert, és számos béta láncot is 

leírtak, így több mint 20 integrin létezik (9).  A porc elsősorban β1 és β3 subunitot 

tartalmaz. Az alegységek változatos kombinációja specifikus ligandok kötődését 

segíti elő, ahogy azt az 1. ábra és az 1. táblázat mutatja. 

 

 

 
 

1. ábra Integrin alegységek ECM proteinekhez való kötődése  
A chondrocyta integrinek az alábbi molekulák receptoraként szolgálnak: fibronektin (α5β1), 
II. és VI. típusú kollagén (α1β1, α2β1, α10β1), vitronektin and osteopontin (αvβ3), laminin 
(α6β1). 
 

 

β1 αV

β3

β5

vitronektin, 
osteopontin 

α2 
α3 

α4 
α5 fibronektin 

α6 laminin 
α... 

α10 
kollagén 

VCAM-1 
fibronektin 

vitronektin 

kollagén, laminin  
α1 kollagén, laminin  
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Kollagén-kötő integrinek 

Az α1β1, α2β1, α10β1 integrinek által valósul meg az I., II. és VI. típusú 

kollagénekhez történő rögzítés, a támasztó funkción túl a sejtosztódásban és a 

terjedésben (spreading) játszanak még szerepet (9). 

 

Fibronektin-kötő integrinek 

A fibronektin (FN) a vérkeringésben és a porcban fordul elő. Saját fibrilláris 

hálózatot alkot, amelynek a mátrix felépítésén túl a sejtmigrációban van szerepe. A 

fibronektin kollagén-kötő domént tartalmaz, mely elsősorban a denaturált 

kollagénhez (zselatinhoz) kötődik. Az integrin-kötő doménje a klasszikus arginin-

glycin-aspartát (RGD) szekvenciát tartalmazza (1). A fibronektin primér kötőhelye 

az α5β1 integrin vagy fibronektin receptor, de más integrinekhez is kötődhet (pl. 

αVβ3). A fibronektin két másik doménje-a heparin kötő domének-, a 

heparánszulfáttal kerülnek interakcióba, így például a sejt felszínén található 

syndekánnal, mely a jelátvitelben résztvevő molekula. Az extracelluláris mátrixban 

található fibronektinek az RGD szekvenciákon kötődnek az α5β1 integrinekhez 

melynek citolplazmatikus része az adhéziós molekulákkal együtt (tenaszcin, 

vinkulin, talin, paxilin) adhéziós komplexumot képez (2. ábra). 

A fibronektin osteoarthrosisban fokozottan termelődik (13), így szerepet játszhat 

annak pathogenezisében. A fibronektin az extracelluláris mátrixban és a 

vérkeringésben is megtalálható fehérje, amely könnyen lebomlik fibronektin 

fragmentumokra (FNF-ok). Osteoarthrosisban és rheumatoid arthritiszben szenvedő 

betegekben a synoviális folyadék valamint a porcmátrix is magas koncentrációban 

tartalmazza a fibronektint, még a korai stádiumban is, melynek funkcionális 

következményei nem teljesen ismertek. Elképzelhető, hogy a fokozott FNF 

termelődés a mátrix helyreállítási folyamatának (repair) részjelensége. A folyamat 

rendkívül összetett, hiszen a fibronektinből származó fragmentumok a további 

porcdegradációban is szerepet játszhatnak (14, 15, 16, 17).  

 

Fibronektin fragmentumok 

Az immobilis fibronektin receptorához történő kötődését meg lehet akadályozni az 

RGD szekvenciákat tartalmazó kis fehérjékkel és fibronektin fragmentumokkal is. A 

FNF-ok az integrinek kötődési helyét telítik, nem tartalmazzák azonban az egyéb 

mátrixkomponensekhez történő kötődési helyeket, így megakadályozzák a jelátvitelt. 
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A heparin kötődési helyet tartalmazó FNF-ok a sejtek viselkedését megváltoztatják, 

katabolikus folyamatokat indítanak el in vivo és in vitro körülmények között is (14, 

15). Az arthritisek/arthrosisok egyik pathogenetikai tényezője lehet az integrinekhez 

kötődő FNF-ok vagy egyéb fehérjék fragmentumai által előidézett porcdegradáció. A 

chondrocytákban és a synovialis fibroblastokban jelenlévő FNF-ok egyrészt a mátrix 

metalloproteinázok (MMP) expresszióját stimulálják (15, 18-20, 33), másrészt a porc 

proteoglikán szintézisét szupresszálják (21). Ezáltal a FNF-ok szerepet játszhatnak a 

mátrix progresszív lebontásában, így következményes arthrosist eredményezhetnek. 

A 110-kDa FNF tartalmazza az arg-gly-asp szekvenciát tartalmazó integrin 

kötőhelyet, amely révén a fibronektin receptorhoz kötődik, ezáltal részt veszt a 

jelátvitelben is (22,23,24) (2. ábra ). 
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1. táblázat  A gerincesekben előforduló néhány integrin előfordulása és funkciója  

Név Szinonima Eloszlás Ligandok 

α1β1  Sokoldalú kollagén, laminin 

α2β1  Sokoldalú kollagén, laminin 

α4β1 VLA-4 
Hematopoietikus 

sejtek 

fibronektin, 

VCAM-1 

α5β1 
Fibronektin 

receptor 
Széleskörű 

fibronektin és 

proteinázok 

α6β1 
laminin 

receptor 
Széleskörű 

mátrix 

makromolekulák 

lamininek 

αLβ2 LFA-1 T-lymphocyták ICAM-1, ICAM-2 

αMβ2 
Mac-1, 

CR3 

Neutrophilek és 

monocyták 

szérum proteinek, 

ICAM-1 

αIIbβ3  Thrombocyták 
fibrinogén, 

fibronektin 

αVβ3 
vitronektin 

receptor 

Aktivált 

endothelialis sejtek, 

melanoma, 

glioblastoma 

vitronektin, 

fibronektin, 

fibrinogen, 

osteopontin, 

Cyr61 

αVβ5  

Széleskörű, főképp 

fibroblastok, 

epithelialis sejtek 

vitronektin and 

adenovirus 

αVβ6  

Proliferáló 

epithelium pl. tüdő 

és máj 

fibronektin; 

TGFβ1+3 

α6β4  Epithelialis sejtek Laminin 
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2. ábra A fibronektin receptorok felépítése 
Az extracelluláris mátrixban található fibronektinek az RGD szekvenciákon keresztül 
kötődnek az α5β1 integrinekhez melyek citolplazmatikus része az adhéziós molekulákkal 
(tenaszcin, vinkulin, talin, paxillin) együtt képez adhéziós komplexumot, s így vesz részt a 
jelátvitelben. (FAK: fokális adhéziós kináz, Shc:tyrozin kináz csoportba tartozó kináz). 
 
 
Az integrinek funkciói 

Az extracelluláris mátrix egy rendkívül aktív, információban gazdag környezet. Az 

integrinek kapcsolófehérjékhez történő kötődése révén számos reakciót indítanak el, 

jeleket közvetítenek a citoszkeleton felé, ezáltel döntő szerepet játszanak számos 

biológiai funkció fenntartásában, többek között a növekedésben, differenciálódásban, 

adhézióban, migrációban, osztódásban, túlélésében, illetve apoptosisában is (18, 20). 

A válaszreakciók egy másik fajtája a tyrozin foszforilációs kaszkád elindításához, 

Integrinek α β α β α β 
               RGD  

ECM

Talin Vinkulin 

Paxillin

Aktin 

FAK

Shc

Tenaszcin
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mitogén-aktivált protein kináz (MAPK) jelátvitelhez és a különböző transzkripciós 

faktorok aktiváklódásához vezet, ezáltal pedig a mátrix alkotóelemeinek illetve 

egyéb növekedési faktorok szintézise valósul meg (23-25). 

A sejtek extracelluláris mátrixhoz történő rögzítését valamint az ECM-sejt jelátvitelt 

tartjuk az integrinek két legfontosabb funkciójának. 

 

A sejtek extracelluláris mátrixhoz történő rögzítése 

Az extracelluláris mátrixhoz az integrinek a sejten kívül, a citoszkeletonban található 

mikrofilamentumokhoz pedig a sejten belül kapcsolódnak. Azt, hogy az integrin az 

ECM melyik alkotóeleméhez kapcsolódik, döntően az határozza meg, hogy az 

integrin milyen α és β alegységet tartalmaz. A sejtek rögzítése az adhéziós 

komplexumok létrehozatalán alapul, amelyek integrinekből és számos egyéb 

citoplazmatikus kapcsolófehérjéből (ligandból) állnak, így például talinból, 

vinkulinból, paxillinből és alfa-aktininből. Ezek a kapcsolófehérjék a különböző 

kinázokat szabályozzák, így a fokális adhéziós kináz és az Src kináz család tagjait. 

Az adhéziós komplexumok a citoszkeleton aktinjához kötődnek, Az integrinek tehát 

a plazmamembrán két oldalán található hálózathoz csatlakoznak, egyrészt az 

extracelluláris mátrixhoz, másrészt pedig az intracelluláris aktin filamentózus 

rendszerhez. A sejt és a mátrix közötti kapcsolat elősegíti a feszítőerőkkel szembeni 

ellenállást, ez a kötődés a multicelluláris szervezetek felépítésének 

alapkövetleménye. Az integrinek azonban nemcsak rögzítő elemek, de a környezet 

változásairól is továbbítanak információt a sejtek felé.  A sejtek felületén lévő egyéb 

szolubilis növekedési faktorok (vaszkuláris endotheliális növekedési faktor (VEGF) 

és epidermális növekedési faktor (EGF)) receptoraival közösen késztetik a sejteket 

döntéshozatalra annak érdekében, hogy milyen biológiai válaszreakció valósuljon 

meg, legyen az kötődés, mozgás, differenciáció, vagy sejthalál. Így az integrinek a 

sejt számos biológiai folyamatának fő koordinátorai. Az egyik legfontosabb 

feladatuk a sejtmigráció szabályozása. A sejtek az integrineken keresztül kötődnek a 

szubsztrátjukhoz. A sejtek vándorlásuk során új kötődéseket képeznek a 

szubsztrátjukhoz a sejtek elején és ezzel párhuzamosan engedik el őket a sejtek 

végén. Amikor az integrin elengedi a szubsztrátot, a receptorok endocitózis útján a 

sejt belsejébe jutnak, a későbbiekben ismét a sejt felszínére kerülnek vissza. Az 

integrin-újrahasznosítás új kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé (23-25). 
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Szignál transzdukcióban betöltött szerepük 

Az integrinek jelentős szerepet játszanak a jelátvitelben. Ez utóbbi az adhéziós 

komplexumokban elhelyezkedő protein kinázokon keresztül történik meg. A kinázok 

csak ideiglenesen és csak indirekt módon vannak összeköttetésben az integrin 

molekulák intracelluláris végével. A receptorok a ligandokhoz történő kötődés 

hatására konformáció változáson mennek keresztül. Amikor a kötődés megvalósul, a 

receptor aktiválódik, így történhet meg az intracelluláris végen a kinázok 

aktiválódása és jön létre a mátrixból (kívülről) a sejt felé (belülre) történő jelátvitel. 

Néhány intergrin inaktív állapotban is a sejt felületén található, ezek citokinek 

hatására azonnal aktív állapotba kerülhetnek (23-25). 

 

2.2.  Porckárosodás osteoarthrosisban 
 

2.2.1. Porcdestrukció mátrix metalloproteázok által osteoarthrosisban 

 A chondrocyta az egyetlen sejttípus, amely a porcszövetet alkotja, emiatt felelőssé 

tehető a porc mátrixkomponenseinek szintéziséért és lebontásáért. A szintézis és 

lebontás normális egyensúlya bizonyos megbetegedésekben, így osteoarthrosisban 

(OA) megbomlott (4, 5). 

A porcszövetben jelenlevő makromolekulák degradációja különbözó proteolitikus 

enzimek hatására történik. A metalloproteázok közül a kollagenázok, így az MMP-1 

(kollagenáz 1), az MMP-8 (kollagenáz 2), és az MMP-13 (kollagenáz 3) felelősek a 

tripla hélix lebontásáért, mely általában lassan történik. Míg korábban azt gondolták, 

hogy a kollagén bontásában kizárólag az MMP-1 vesz részt, kiderült, hogy az MMP-

13-nek is jelentős szerep tulajdonítható. Az MMP-3 szintén képes a II. és IX. típusú 

kollagén lebontásáért (1). 

A proteoglikánok lebontása általában gyorsabb turnovert mutat, de széles határokon 

belül mozog (8-600 nap). Az aggrekánok bontásában a stromelysinek (MMP-3) 

vesznek részt döntően, emellett fontos szerep jut más MMP-k nek is, így a 

gelatinázoknak (MMP-2, MMP-9), az előbb említett kollagenázoknak (MMP-1,-8,-

13), valamint az MMP-7 és az MMP-10-nek is. 

A citokinek közül az interleukin-1 (IL-1) és a tumor nekrózis faktor-α (TNF- α) segít 

elő katabolikus folyamatokat a porcszövetben. Az IL-1-et tartják a porcbontás fő 

tényezőjeként számon, melyet a synoviocyták és a chondrocyták termelnek. Az IL-1 
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a látens MMP-k és szöveti plazminogén aktiátor (tPA) termelődéséért felelős, 

valamint a proteoglikánok szintézisét is gátolja.  A mátrix szintézisét döntően az 

insulin-like growth factor -1 (IGF-1) és a transforming growth factor–β (TGF-β) 

szabályozza, mely az aggrekánok és a kollagén szintézisét segíti elő. A lebontás-

építés egyensúlyát a szöveti metalloproteináz gátlók (tissue inhibitor of 

metalloproteinase, TIMP) és a plasminogén aktivátor gátló (plasminogen activator 

inhibitor-1 (PAI-1)) szabályozza. 

Arthrosisban szenvedő betegeknél a mátrix metalloproteinázok, így a MMP-13 

fokozott termelődését írták le a károsodott porcszövetben (26-29), de a pontos 

mechanizmus, ami az MMP fokozott szintjéhez vezet még nem tisztázott.  A 

porcszövet lebontásában a citokinek közül az IL-1-nek kiemelkedő jelentősége van, 

hiszen a chondrocyták MMP termelődését fokozza, vagy  önmagában, vagy a 

mátrixból eredő szignálokkal együtt (30, 31).  

 

2.2.2. Chondrocyta chondrolysis FNF-ok hatására  

A porcmátrix degradációja során keletkezett termékek, kiemelten a FNF-ok szerepet 

játszhatnak a porcszöveti destrukció kialakulásában. A sérült mátrix komponensek, 

így a fibronektin fragmentumok által kiváltott visszacsatolás a sejtek fokozott MMP 

termelődéséhez vezethetnek. A FNF-ok arthrosisban szenvedő betegek 

porcmátrixában detektálhatók, továbbá  IL-1 hatására kimutathatók chondrocytákból 

is (14). A kulturában tartott porc explantatumokban FNF kezelés hatására kiterjedt 

porcmátrix degradáció jelentkezett, amely fokozott MMP, főként stromelysin 1 

(MMP-3) termelődéssel járt (15, 32). Nyúlból izolált porcszövetben FNF-ok vagy 

RGD peptidek hatására az MMP-1, az MMP-2, az MMP-3, és az MMP-9 fokozott 

szintézisét figyelték meg (31). A fokozott MMP-3 temelődés IL-1 receptor 

antagonista protein (IL-1ra) hozzáadásával gátolható volt, mely megerősítette azt a 

feltételezést, hogy az MMP-k fokozott szintéziséhez az IL-1 autokrin termelődése is 

szükséges. Az integrinek sejtkötő regióiban előforduló RGD peptidek által fokozott 

chondrocyta MMP termelődés felvetítette azt a lehetőséget, hogy a válaszreakció 

mediátorai maguk az integrinek, bár az integrinek direkt stimulálására még nem 

folytak korábban kísérletek. 

Rheumatoid arthritis és ugyan kisebb mértékben az osteoarthrosis létrejöttében is a 

synoviális sejtek tehetők felelőssé, amelyek a porcfelszínhez migrálnak és részt 
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vesznek a porcmátrix destrukciójában. A porcszövethez történő kemoattrakció 

pontos mechanizmusa azonban még nem ismert.  

Synoviális fibroblastokkal történt vizsgálatok igazolták, hogy natív fibronektinnel 

nem, de az RGD peptid integrin-kötő helyét tartalmazó FNF-okkal, vagy α5β1 

integrin antitestekkel történt kezelés hatására a mátrixbontó enzimek, így a  

kollagenáz 1 és 3 (MMP-1 és MMP-3) szintézise fokozódott (33). Az MMP-1 

upregulációjában a Rac1 aktivációjáért felelős jelátviteli utak és az IL-1 

transzkripcióját szabályozó nukleáris faktor κB (NF-κB) részvételét valószínűsítették 

(34), de a specifikus upstream regulációs útvonalakat még nem azonosították. Az 

integrin jelátvitellel foglalkozó egyéb tanulmányok a mitogén-aktivált protein kináz 

család (extracelluláris szignál–regulált kináz (ERK), a p38, és c-Jun N-terminális 

kináz (JNK)) fontosságát emelték ki (35,36). Kevés adat van arra vonatkozólag, hogy 

mi történik a MAPK jelátvitel iniciálásával abban az esetben, ha az integrinek 

adhéziója nem történik meg a mátrix kapcsoló fehérjéihez(37,38). Az integrinek által 

aktivált MAPK szabályozása még egyetlen sejttípusra sem teljesen tisztázott, nyitott 

kérdés továbbá az is, hogy a kinázok közvetlenül indítják-e el az MMP expresszióját, 

vagy szükséges-e egyéb citokinek (pl. IL-1) autokrin termelődése is. Ismert, hogy az 

IL-1 indukált MMP-13 termelés a MAPK család tagjain keresztül, a p38 és a JNK 

aktivációján át valósul meg (39). Munkatársaim kimutatták, hogy a FNF-ok által 

stimulált α5β1 integrinek a protein kináz C (PKC), a proline-rich tyrosine kinase-2 

(PYK-2), a MAPK-ok-az ERK, a JNK, és a p38 kinázok- foszforilációjához, egyben 

a szignál transzdukciós útvonalak aktiválódásához vezetnek és ennek következtében 

aktiválódnak a transzkripciós faktorok (AP-1 és NF-κB) is (40, 41). A fent említett 

jelátviteli útvonalak aktiválása az MMP-13 expresszióját is fokozza (19, 40). Az 

MMP-13 az ízfelszíni porcokban található és többek között a II. típusú kollagén 

lebontásáért felelős; a kollagén degradációja pedig szerepet játszhat az arthrosisok 

kialakulásában (27, 42). FNF-ok hatására az MMP-3 koncentrációja szintén 

emelkedett (33, 43). Hasonlóan az MMP-3-hoz, az MMP-13 is képes a fibronektin 

felszabadulást előidéző FNF-ok további lebontására, így egy circulus vitiosus jön 

létre, amely a mátrix progresszív destrukciójához vezet. Ezt a folyamatot chondocyta 

chondrolysisként is nevezik (15).  

Az MMP-13 direkt aktiválása mellett az integrinek egyéb szignálutakat is 

aktiválhatnak, melyek további citokinek felszabadulásához is vezethetnek, 

felerősítvén a MMP-13 felszabadulást. A szabályozást még összetettebbé teszi, hogy 
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FNF-ok -kal vagy α5β1 integrin kötőhelyet aktiváló antitestekkel történő 

chondrocyta stimuláció a nitogén oxid (NO) illetve különböző pro-inflammatorikus 

citokinek, mint a TNF-α az IL-1, az IL-6 és az IL-8 felszabaduláshoz is vezetnek (31, 

44, 45). A sérült porcszövetben található gyulladásos mediátorok szintén 

hozzájárulhatnak a porc destrukciójához. Ezt tehetik az MMP expresszió 

elősegítésével, valamint azáltal is, hogy gátolják a porc extracelluláris mátrix 

proteinjeinek, úgymint a proteoglikánoknak és kollagéneknek a szintézisét (46).  

 

2.2.3. Chondrocyták által termelt citokinek és kemokinek szerepe 

A citokinek közül az osteoarthrosis kialakulásában a legfontosabb szerepe az előbb 

említett IL-1-nek van, a porcmátrix degradációja révén. Az osteoarthrosist általában 

degeneratív betegségnek tartjuk, ahol a gyulladásos komponensek kevésbé 

meghatározóak a rheumatoid arthritishez képest. Az osteoarthrosis pathogenesisében 

azonban szerepet játszhatnak az aktivált synoviocyták és a sérült porcszövetben 

található gyulladásos mediátorok által temelt egyéb pro-inflammatorikus citokinek is 

(47).  Munkám egyik fő célja újabb, még nem ismert citokin és kemokin mediátorok 

azonosítása volt. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Kutatásainkban az alábbi célokat tűztük ki. 

3.1. Az α5β1 integrin szerepének vizsgálata a chondrocyták életképessében, 

túlélésében  

3.1.1. Fibronektin receptor szerepe a chondrocyták túlélésében  

3.1.2. A sejtfelszíni receptorok chondrocyta túlélésében játszott szerepének elemzése 

normál és OA  porcelváltozások esetén ex vivo izolált felnőtt humán 

hyalinporcsejtekben 

3.1.3. Az α5β1 integrin blokkolását követő sejthalálozás okának vizsgálata 

3.2. Az α5β1 integrin mediált chondrocyta-ECM interakció megszakításának 

hatásai, a porckárosodás mechanizmusának vizsgálata 

3.2.1. A chondrocyták fibronektin receptorainak funkcionális gátlásával (α5 integrin 

blokkolása illetve fibronektin fragmentumok által okozott konformáció változás) 

előidézett porckárosodásért felelős mediátorok (főképpen az MMP-13) analízise 

3.2.2. Az FNF-ok által előidézett α5β1 integrin mediált adhézió jelátviteli utainak 

tanulmányozása az MMP-13 fokozott termelődése során 

3.3. A FNF-ok által indukált citokin és kemokin expresszió és szabályozásának 

elemzése 

3.3.1. A FNF-ok által előidézett α5β1 integrin funkcionális gátlása során termelődött 

gyulladásos mediátorok, citokinek és kemokinek azonosítása  

3.3.2. A fibronektin receptorok által aktivált citokin és kemokin expresszió 

szabályozóköreinek feltérképezése  
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4. MÓDSZEREK 

A metodika részletes leírását saját közleményeink tartalmazzák (Pulai et al., Arthritis 

and Rheum, 2002, és Pulai et al., Journal of Immunology, 2005). Értekezésemben 

csak a használt fontosabb kutatási módszereket tekintem át. 

4.1. Humán chondrocyta kultura készítése normál és OA porcszövetből 

A kíséleteket humán boka és térd porcszövettel végeztük, a bokaízületeket 

szervdonorok adományozták a transzplantációs hálózaton keresztül, a térdízületi 

porcot osteoarthrosisban szenvedő térd protézisen átesett betegektől kaptuk. A 

porcszövetből chondrocytákat izoláltunk egy órás 0,2% pronáz és 16 órás 0,025% 

kollagenáz emésztést követően, majd DMEM-F12 (Dulbecco által módosított Eagle 

médium) és 5 %-os FBS-ot és antibiotikumot tartalmazó monolayer vagy 

szuszpenziós alga-gyöngy kulturában, illetve fibronektinnel vagy poly-L-lysinnel 

bevont tárgylemezeken tenyésztettük őket a kezelés előtt jelzett időpontig.  (Pulai al., 

Arthritis and Rheum, 2002). A táptalajt szérummentes médiumra cseréltük a 

specifikus kezeléseket megelőzően 18 órával és ismételten két órával. 

4.2. Specifikus integrin alegységek gátlása 

Erre a célra az α1-, αV-, és α5 integrinek gátlását szolgáló antitesteket valamint egy 

hatékony disintegrint, az αvβ3 integrin potens inhibitorát, az echistatint használtuk 

20 µg/ml és 50 µg/ml koncentrációban. Kontrollként a nem gátló anti-α5 antitestek, 

nem-specifikus IgG antitestek illetve antitest nélkül inkubált kulturák szerepeltek. 

(Pulai al., Arthritis and Rheum, 2002). 

4.3. Chondrocyta túlélési assay 

A sejtek túlélését calcein AM és ethidium-bromid festéssel vizsgáltuk. A calcein AM 

egy nem fluoreszkáló sejtpermeábilis festék, amelyet az élő sejt egyik észteráza 

erősen fluoreszkáló, sejt nem-permeábilis termékké hasít. Az  ethidium-bromid 

homodimer egy sejt nem-permeábilis festék, amely a sejtbe a membrán 

integritásának elévesztését követően kerül és a sejtmag DNS tartalmát vörösre festi. 

A sejtek túlélését Olympus fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk, legalább száz 

sejtet számoltunk le. Az élő sejtek számát százalékban adtuk meg, minden számlálást 

háromszor végeztünk el (Pulai et al., Arthritis and Rheum, 2002). 

4.4. Apoptosis vizsgálata 

Az apoptotikus sejtek vizsgálatára a hiszton asszociált DNS fragmentumok (mono és 

oligonukleoszómák) kimutatására szolgáló ELISA assayt használtuk. Az apoptosis 
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tényének megerősítésére elektron mikroszkópos vizsgálatokat végeztünk (Pulai et al., 

Arthritis and Rheum, 2002). 

4.5. Chondrocyta szignáltranszdukciós utak feltérképezése 

A MAP kinázok gátlására 30 perces preinkubációt végeztünk az alábbi 

vegyületekkel. A p38 gátlására 20 μM SB203580-t, a MAP/ERK kináz (MEK) 

gátlására 25 μMPD98059-t és a JNK gátlására 20 μM SP600125-t használtunk. A 

monolayerben tenyésztett sejteket az integrin antitestekkel illetve az ECM 

ligandokkal egy órán keresztül, vagy a jelzett időpontig stimuláltuk. A kísérleteket a 

szupernatánsok eltávolításával és a lysatumok készítésével fejeztük be. A 

szupernatánsokat folyékony nitrogénben fagyasztottuk le, a lysatumokat pedig RIPA 

puffer segítségével készítettük. Az azonos mennyiségű proteint tartalmazó 

sejtlysatumokat SDS-PAGE elektroforézissel vizsgáltuk, a proteineket nitrocellulóz 

membránra transzferáltuk, és a chemoluminenscencia (ECL) segítségével 

foszfospecifikus illetve lemosást követően nonspecifikus antitestekkel hívtuk 

elő(19).  

4.6. Reverz transzkriptáz polymeráz láncreakció (RT-PCR) 

A chondrocytákat a 7 napos kulturában tartást követően szérummentes mediumban 

tartottuk, majd FNF-okkal (0,5 μM) illetve IL-1β-val (2 ng/mL) kezeltük hat órán 

keresztül. A total RNS-t a Rneasy Mini Kit (Qiagen) segítségével izoláltuk, majd 1 

µg total RNS ThermoScript RT-PCR segítségével oligo(dT)20 primérek 

használatával reverz-átírásra került. Ezt követően a korábban ismertetett specifikus 

Il-1β, MMP-13 és GAPDH primérek segítségével polymeráz láncreakciót végeztük, 

és a kapott PCR produktumokat 1%-os agaróz gélen különítettük el. 

4.7. MMP-13 analízis 

 A kezelt és kontroll chondrocytákat 10:1 arányban koncentráltuk, majd MMP-13 

ellenes antitestekkel immunoblot technikával végeztük a fehérje kimutatásátát. Az 

MMP-13 sáv pro- és aktív formáinak koncentrációját denzitometria alapján 

határoztuk meg. Az MMP-13 enzimatikus aktivitásának mérését egy fluorogén 

szubsztrát (Mca-Pro-Cha-Gly-Nva-His-Ala-Dpa-NH2, 2 µM) (58) segítségével 

végeztük, mely főképp az MMP-13 által bomlik le. Az MMP-13 aktiválását 2,5 mM 

aminophenylmercuro-acetát (APMA) segítségével végeztük 37 C°-on egy órás 

inkubálással. A fluoreszcens leolvasást (excitáció 325 nm/emisszió 393 nm) a gyártó 

utasításait követve végeztük (Forsyth, Pulai et al., Arthritis Rheum, 2002). 

4.8. Chondrocyta stimuláció FNF-okkal és egyéb citokinekkel 
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Az összefüggő chondrocyta monlayer kulturákat szérummentes mediumban 6 vagy 

16 órán keresztül inkubáltuk az alábbiakkal: 0,5 μM 110-kDa FNF, 2 ng/ml IL-1β, 

vagy10 ng/ml TNF-α.  Az alga-gyöngyökben tenyésztett sejtkulturák (10 gyöngy/0,5 

ml médium) 16 órán át 0.5 μM FNF-mal lettek kezelve.  Az IL-1β gátlására 100 

ng/ml IL-1 receptor antagonistát (IL-1ra) használtunk a FNF-ok együttes adásakor. 

Az NF-κB gátlására 50 μM hypoestoxidot (bicyclo(9,3,1)pentadecane) használtunk 

30 perccel a FNF-ok hozzáadását megelőzően. 

4.9. RNS és genomikus DNS izolálás 

Totál RNS-t és genomikus DNS-t az Rneasy Minikit és a Dneasy Tissue kit 

segítségével nyertünk, a gyártó (Qiagen) útmutatásait követve. Minden mintát -80 C° 

fokon tartottunk a felhasználásig. (Pulai al., Journal of Immunology, 2005) 

4.10. Génexpressziós vizsgálatok és analízis 

A gének expresszióját citokin cDNS microarray (Clontech) segítségével vizsgáltuk. 

A FNF-okkal kezelt (6 és 16 óra) sejtekből nyert totál RNS-t átírtuk és a cDNS-t 

hibridizáltuk a 268 génpárt tartalmazó Human Citokine/Receptor Array 

membránhoz. A protein szintézist a humán citokin protein array segítségével 

(RayBio) vizsgáltuk, az eredményeket Western blot analízissel erősítettük meg. A 

sejtekből nyert totál RNS-t átírtuk a ThermoScript RT-PCR System (Invitrogen) 

segítségével és PCR analízisnek vetettük alá a korábban ismertetett MCP-1, GRO-

családtagok, IL-6, IL-8 és GAPDH primér párok alkalmazásával. (Pulai et al., 

Journal of Immunology, 2005) 

4.11. Humán citokin antitest protein array 

A chondrocytákat az α5β1 integrin kötőhelyet tartalmazó 120 kDa FNF-mal vagy IL-

1β-val kezeltük, majd a szérummentes médiumot összegyűjtöttük. Humán citokin 

antitest protein arrayt végeztünk a TransSignal Raybio Human Citokine Ab Array 

1.0 (Panomics) segítségével, a gyártó útmutatóját követve. A membránt a kezelést 

követően biotin konjugált anti-citokin keverékkel inkubáltuk, lemostuk, majd 

sztreptavidin-HRP konjugátummal kezeltük és ezt követő ECL kimutatással hívtuk 

elő. A kísérleteket kétszer ismételtük meg. (Pulai et al., Journal of Immunology, 

2005). 

4.12. Citokin immunoblot és kvantitatív ELISA analízis 

A médiumban található protein mennyisége bichinolin-dikarbonsavval (BCA) lett 

meghatározva. 50 µg proteint futtattunk az SDS-PAGE gélen, majd nitrocellulóz 

membránra.transzferáltunk. Két órás primér antitest inkubálást követően (1/1000 
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higítás) az IL-6, IL-8, GRO és MCP-1 antitestekkel másodlagos nyúl-anti-egér 

antitesteket (1/2000 higítás) és ECL technikát alkalmaztunk. A kvantitatív ELISA-

hoz 150 µl mediumot 1:50 arányban higítottunk és az IL-6 és IL-8 QuantiGlo 

immunoassayt használtuk (Pulai et al., Journal of Immunology, 2005). 

4.13. Immunoblot a foszfo-IκB kináz (IKK) és a nukleáris –p65 alegység ellen 

A sejteket FNF-okkal vagy IL-1β-val kezeltük, majd a monolayerben tartott 

chondrocytákat jéghideg PBS-sel átmostuk. A teljes sejtlysátumokat sejtlízis 

pufferrel nyertük, amelyhez friss foszfatáz gátló keveréket és PMSF-t adtunk. A 

fehérjéket SDS-PAGE gélen futtattuk az immunoblotot foszfo-IKKα(Ser180)/IKKβ 

(Ser181) –gyel hívtuk elő. Az NF-κB transzlokáció vizsgálatakor a nukleáris 

frakciókat a FNF kezelést követően a nukleáris extrakciós kittel (Panomics) 

készítettük a gyártó utasításainak megfelelően. Azonos mennyiségű proteint (BCA 

assay) futtattunk az SDS-PAGE gélen és anti-foszfo NF-κB p65 (Ser 536) antitestet 

használtunk az előhíváshoz (Pulai et al., Journal of Immunology, 2005). 

4.14. Chondrocyta transzfekció 

Az NF-κB út gátlására IκBα domináns negatív expressziós vektort (pCMV-IκBαM) 

transzfektáltunk primer chondrocytákba Human Chondrocyta Nucleofector Kit 

egítségével, majd FNF-okkal stimuláltuk őket. A chondrocytákat MAPK és IKK 

inhibitorokkal kezeltük elő: 50μM hypoestoxide (IκBi), 20 μM SB203580 (p38i), 25 

μM PD98059 (MEKi), illetve 20 μM SP600125 (JNKi) majd 0,5 μM FNF-okkal 

stimuláltuk őket (Pulai et al., Journal of Immunology, 2005). 
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. Az α5β1 integrinek szerepe a chondrocyták életképességében, túlélésében 

 

5.1.1. A fibronektin receptor szerepe a chondrocyták túlélésében 

Amikor frissen izolált chondrocytákat poly-L-lysin illetve fibronektinnel bevont 

tárgylemezen inkubáltunk 16 órán keresztül, azt észleltük, hogy a FN-en tenyésztett 

sejtek több mint 95% élt túl, míg a másik esetben a túlélés csak 34% volt (3.A. ábra). 

Az α5 alegység specifikus gátlása dózisfüggően csökkentette a chondrocyták 

túlélését a FN-en tenyésztett sejteken, míg a nem-gátló antitesteknek nem volt 

sejthalált okozó hatása. A poly-L-lysinen tenyésztett chondrocyták túlélése is 

csökkent (34% vs 5%) a specifikus α5 alegység blokkolása révén (3.B ábra). 
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3.ábra Normál humán ízületi porcsejtek fibronektinnel vagy poly-L-Lysinnel bevont 
tárgylemezeken, α5-integrin antitestek jelenlétében vagy hiányában.  
A. A chondrocytákat szérummentes mediumban poly-L-lysinnel vagy fibronektinnel bevont 
tárgylemezeken α5-integrin alegység blokkoló (tömött oszlop) vagy nem blokkoló (üres 
oszlop) anitestek jelenlétében vagy hiányában tenyésztettük. A chondrocyták elsősorban az 
α5β1 integrineket használják a FN megkötésére, ennek gátlásával dózis-dependens 
sejthalálozást észleltünk. A fibronektin-kötés túlélési jeleket közvetít az α5β1 integrineken 
keresztül. 
B. Poly-L-lysinnel bevont tárgylemezen szérummentes, 16 órás inkubálást követő 
chondrocyta kulturát primér fibronektin monoklonális antitesttel és másodlagos fluorescens 
antitesttel jelöltünk. Fluorescens mikroszkóppal vizsgálva újonnan termelt endogén 
fibronektint észleltünk, mely a chondrocyták túlélését biztosította a poly-L-lysinennel bevont 
tárgylemezeken. Ez arra utal, hogy a chondrocyták de novo endogén fibronektint termelnek, 
s az újonnan termelt mátrix által maradhatnak életben szérummentes környezetben. 
  

5.1.2. A chondrocyta integrinek túlélésben játszott szerepe normál és OA 

chondrocytákban 

A fibronektin receptor szerepe 

Normál és OA porcból nyert chondrocytákat hasonlítottunk össze korai (1. nap) 

illetve későbbi (7. nap) sejtkulturában az α5-integrin blokkoló antitestek különböző 

dózisaival történt kezelést követően. A fibronektin receptor blokkolásával dózis 

dependens sejthalálozást észleltünk mindkét esetben. A korai kulturában a sejtek 

<20%-a volt életben az antitest 20 μg/ml koncentációjánál, míg 50 μg/ml 
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koncentrációnál a sejtek <5%-a mutatott túlélést. A sejtek túlélése mini-ITS–ben 

történő 7 napos inkubálást követően szignifikánsan növekedett. Az α5-integrin 

blokkoló antitest 20 μg/ml koncentrációjánál a normál porcsejtek 73%-a volt 

életképes, míg a korai kulturában a kezelt sejtek csak 20% -a maradt életben 

(p<0,0001). Azonos feltételek mellett, az OA sejtek 23%-a mutatott túlélést az első 

napon, míg a 7. napon 61%-uk volt életképes (p<0,02) (4. ábra). 

 
4. ábra Normál és osteoarthrosisos (OA) chondrocyták életképessége α5-integrin subunit 
gátlást követően szuszpenziós kulturában. 
A normál és OA porcból izolált chondrocytákat alga gyöngyökben tenyésztve az első és a 
hetedik napot megelőzően 16 órán keresztül, növekvő dózisú α5 alagység blokkoló 
antitestekkel kezeltünk. A normál és OA porcból izolált sejtekben is dózis-dependens 
sejthalálozást észleltünk, a chondrocyták az első napon sérülékenyebbek voltak, mint a 7. 
napon az újonnan formált fibronektin és ECM hatásának következtében.  
 
Az α1β1 és αvβ3 receptorok szerepe 

Az egyéb túlélést elősegítő integrinek (α1β1 és αvβ3) szerepét is vizsgáltuk.  Az α1 

és az αv integrin alegységet blokkoló antitestek, valamint az egyik disintegrin 

(echistatin), még a magasabb (50 μg/ml) koncentrációban sem okozott szignifikáns 

sejthalálozást normál illetve OA sejtek esetén sem (5. ábra). 
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5. ábra Normál és OA chondrocyták életképessége különböző α-integrin alegységek gátlását 
követően szuszpenziós kulturában. 
A normál illetve OA porcból izolált chondrocytákat szérummentes mediumban alga 
gyöngyökben tenyésztettük és az izolálást követő 16 órán keresztül 50 μg/ml anti–αv, anti–
α1,  anti–α5-alegység blokkoló antitestekkel vagy 10 mM echistatinnal (echi) kezeltük. A 
kontrollokat non-specifikus IgG-vel kezeltük, majd a sejtek túlélését ezekhez viszonyítva 
fejeztük ki. Az α5-subunit blokkolása fokozott sejthalálozást eredményezett, míg a többi α 
alegységé nem. Mivel a chondrocyták felszínén az α5 alegység csak a β1 alegységgel társul, 
így a chondrocyta sejtfelszíni receptorok közűl dominálóan az α5β1 integrin közvetít túlélési 
szignálokat. 
 
 
5.1.3. Az α5β1 integrinek gátlására bekövetkező sejthalálozás oka  

Az α5-alegység blokkolását követően a chondrocytákból dózis-függő, apoptosisra 

jellemző hiszton-asszociált DNS fragmentációt mutattunk ki (Pulai al., Arhritis and 

Rheum, 2002). Megfigyeléseinket elektronmikroszkópos vizsgálattal is 

megerősítettük, a sejteken az apoptosisra jellemző szövettani elváltozásokat, így 

nukleáris kondenzációt és membrán kitüremkedést (budding) észleltünk (6. ábra). 
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6. ábra Normál humán chondrocyták elektronmikroszkópos vizsgálata anti–α5-integrin 
antitestekkel történő gátlást követően.  
A. Kontroll, nem kezelt sejt. B. Chondrocyta 20 μg/ml anti– α5-integrin antitesttel történő 16 
órás kezelést követően. Az apoptosis korai jelei figyelhetők meg, így a nukleáris 
kondenzáció (üres nyíl) és a membrán kitüremkedés (budding) (tömött nyíl). Az α5-integrin 
blokkoló antitestek hatására létrejövő chondrocyta sejthalálozás hátterében tehát apoptosis 
áll.  
 

5.2. Az α5β1 mediált porckárosodás mechanizmusa  

A chondrocyták fibronektor receptorai azonban nemcsak a túlélésben, de a sejt 

számos más biológiai funciójában is szerepet játszanak. A következő 

vizsgálatainkkal az α5β1-integrinek szerepét vizsgáltuk a porcdegradáció 

létrejöttében, egyrészt direkt hatásként az MMP felszabaduláson keresztül, másrészt 

indirekt hatásként, a keletkező citokinek és kemokinek által.  

5.2.1. Az α5β1 integrinek funkcionális gátlása során létrejövő MMP-13 

felszabadulás Zselatin zimográfia segítségével kimutattuk, hogy a FNF kezelés 

valamint az α5β1 integrin funkcionális blokkolásának hatására fokozódott a 

különböző mátrix metalloproteázok, így az MMP-2 és MMP-9, valmint a kisebb 

mólsúlyú zselatináz aktivitással rendelkező MMP, nagy valószínűséggel az MMP-13 

termelődése. (Forsyth, Pulai et al., Arhtritis and Rheum, 2002) 

A további kísérleteinkben a fokozott a FNF-ok által előidézett fokozott MMP-13 

termelődésre irányítottuk figyelmünket, melynek szerepe kevésbé tisztázott az 

osteoarthrosis pathomechanizmusában. A chondrocytákban FNF-ok hatására 

fokozott MMP-13 és IL-1β átírás történik, melyet RT-PCR segítségével 

bizonyítottunk (7. ábra). 
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7. ábra. Fibronektin fragmentumok által okozott mátrix metalloproteináz 13 (MMP-13) és 
interleukin-1β (IL-1β) expresszió chondrocytákban.  
A sejtek FNF-okkal (0,5 μM), vagy IL-1β-val (2 ng/ml) történő 6 órás kezelését követően 
RT-PCR-t végeztünk, amellyel fokozott MMP-13 és IL-1 β expressziót észleltünk a kontroll 
sejtekhez képes. A GAPDH kimutatását a génexpresszió kontrolljaként használtuk. 
 

A MMP-13 és IL-1β expresszió fokozódását az mRNS szintek vizsgálatán túl a 

fehérje szinten is kimutattuk, a proteinek fokozott termelődését immunoblottal 

támasztottuk alá. Az MMP-13 60 kD-os előalakját, és az aktív 48 kD-os formáját 

észleltük antitestjeink alkamazásával.  Az integrin antitestek azonban hasonló 

nagyságúak voltak mint az MMP-13 protein, ezért a vizsgálat korlátozott értékű volt. 

Így a további vizsgálatokat a 120 kD FNF-okkal végeztük. Szérummentes 

médiumban a chondrocyták 24 órán tartó FNF-okkal történő kezelése a pro-MMP 13 

jelentős emelkedéséhez vezetett (8.A ábra). Nemcsak a pro- de az aktív, 48 kD-os 

MMP13 fehérje felszabadulását is kimutattuk. Az MMP-13 felszabadulás fokozódott 

IL-1β (5 ng/ml) hatására is. A MAP kináz gátlók bármelyikével (MEKi=PD98059 

(30 μM), p38i=SB203580 (10 μM), valamint a JNKi=SP600125 (20 μM)) az MMP-

13 szinteket a nem kezelt, kontroll sejtekben észlelt mennyiségűre lehetett redukálni. 

Az IL-1ra (100 ng/ml) jelenlétében történt kezelés nem gátolta a FNF-ok által 

előidézett MMP-13 termelődést (8.A ábra). Ugyanakkor, azonos koncentrációban 

használt IL-1ra megakadályozta az IL-1β (5 ng/ml) által előidézett MMP-13 pro- és 

aktív formájának termelődését. Az IL-1ra hatását a FNF-ok által stimulált MMP-13 

termelődésre azonban heterogénnek, donor-függőnek találtuk. Mindegyik 

sejtkulturában a pro-MMP-13 fokozott termelődését észleltük, de néhány esetben az 

IL-1ra nagyobb mértékben gátolta aktív MMP-13 felszabadulását. Három különböző 

donor immunoblotjának denzitometriás analízise igazolta, hogy az IL-1ra kezelés 



 34

hatására az aktivitás csökkenése kb 50%-os volt (8.B ábra), azonban ez nem 

bizonyult szignifikánsnak az egyedi eltéréseknek köszönhetően. 

Az MMP aktivitást egy MMP-13-szelektív fluorogén fehérje segítségével vizsgáltuk. 

Egy in vitro MMP-13 aktivátor (APMA) jelenlétében illetve hiányában a sejteket 

preinkubáltuk, hogy elkülönítsük a teljes illetve az aktív MMP mérési eredményeket. 

A 120 kDa FNF-okkal kezelt chondrocyták fokozott MMP-aktivitást mutattak a 

kontrollokhoz képest, APMA előkezelés hatására ez további emelkedést mutatott 

(8.Cábra). 
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8. ábra FNF-ok által stimulált MMP-13 termelődés, valamint a mitogén-aktivált protein 
kináz gátlók és IL-1ra hatása. 
A. A chondrocytákat 24 órán keresztül kezeltük FNF-okkal vagy IL-1β-val mitogén-aktivált 
protein kináz gátlók illetve IL-1ra jelenlétével vagy hiányában. A FNF-ok hatására 
fokozódott az MMP-13 termelődés, amely a MAP kináz gátlókkal (MEK: mitogén activált 
protein kináz kináz, p38 kináz, JNK:c-Jun N-terminális kináz) csökkenthető volt, de az IL-
1ra csak részlegesen gátolta az MMP-13 felszabadulást. Ezzel szemben az IL-1β-val történő 
MMP-13 termelődés IL-1ra-val teljesen gátolható volt. 
B. Az MMP-13 pro- és aktív formáját reprezentáló sávokat denzitometriás mérés 
segítségével határoztuk meg, és az aktív/pro- forma (48 kDa/60 kDa) hányadosát fejeztük ki. 
Az eredmények a középértéket és a szórást mutatják 3 független mérés során. Az MMP-13 
termelődés IL-1β-val történő kezelés hatására teljesen, míg FNF-okkal történő stimulálást 
követően csak részlegesen volt gátolható IL-1ra-val. 
C. Az MMP-13 aktivitását gyűjtött chondrocyta médiumból határoztuk meg a MMP-13-
szelektív fluorogén protein bomlásának mérésével. A FNF hatására fokozott MMP-13 
aktivitást észleltünk, amely APMA együttes adásakor felerősödött. IL-1ra csak részlegesen 
gátolta mind a FNF, mind pedig a FNF+APMA által előidézett MMP-13 felszabadulást. 
 

 
Az adatok összhangban állnak az immunoblot eredményeivel, s a megfigyelések azt 

támasztják alá, hogy a FNF-ok hatására az MMP-13 pro- és aktív formája is fokozott 

mértékben szabadul fel. A vizsgálatok során IL-1ra jelenlétében a FNF-ok által 

felszabaduló MMP-13 aktivitása csökkent, de az IL-1ra csak részlegesen gátolta az 

APMA aktiválással elért teljes MMP-13 aktivitást. Tehát az MMP-13 aktiválódása 

csak részlegesen függött az IL-1-től. Ez a megfigyelés irányította a figyelmünket 

arra, hogy az IL-1 –en túl egyéb citokinek illetve kemokinek szerepét kutassuk, 

amelyek hozzájárulhatnak a fokozott MMP-13 felszabaduláshoz. 
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5.2.2 Az α5β1 integrinek szerepe a szignál transzdukcióban 

Megfigyeltük, hogy az α5β1 adhézió gátló antitesttel (JBS5 antitest; 20 μg/ml) 

történő kezelés midhárom MAP kináz foszforilációjához vezetett (ERK1/2, JNK és 

p38), melyek 15-30 percen belül jelentkeztek és 5-24 órával később álltak vissza az 

alaphelyzetbe (9.A ábra).  

  
9. ábra Az α5β1 antitestek és a FNF-ok által előidézett mitogen-aktivált protein kinázok 
foszforilációja 
A. A chondrocytákat szérummentes médiumban α5β1 integrin gátló antitestekkel inkubáltuk 
a jelzett ideig, majd immunoblottal vizsgáltuk a MAPK aktivációt. Az adhézió gátló 
antitestek hatására mindhárom MAP kináz jelátviteli út aktiválódott, az ERK 15 percen 
belül. A JNK és p38 pedig 30 perc múlva, melyek 5-24 órával később álltak vissza 
alaphelyzetbe.   
B. A chondrocytákat FNF-okkal vagy a nem-gátló α5β1 antitestekkel inkubáltuk a jelzett 
ideig. FNF-ok hatására szintén a MAP kinázok foszforilációját láttuk, míg nem gátló antitest 
hatására ez nem következett be.   
C. Chondrocytákat intakt FN-nel vagy FNF-okkal inkubáltunk, intakt FN stimulálás hatására 
nem észleltünk MAP kináz jelátvitelt. 
ERK=extracelluláris szignal–regulált kináz; JNK=c-Jun N-terminális kináz 
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A FNF-ok (1 μM) alkalmazása ehhez hasonlóan MAP kináz foszforilációhoz 

vezetett, a fragmentumok az integrin kötő RGD domént tartalmazták. Fokozott 

foszforilációt észleltünk mind a p44 és p42 (ERK1 és ERK2) izoformok, és a p54 és 

p46 JNK izoformok esetében is. Nem észletünk fokozott foszforilációt a nem-gátló 

α5β1-integrin antitestek (AB1999 antitest; 20 μg/ml) vagy az intakt FN (1 μM) 

alkalmazása esetén (9.B és 9.C ábra). 

A chondrocytákon előforduló egyéb integrin alegységek ellen termelt adhézió-gátló 

monoklonális antitestek (α1, α3, αvβ3 (20 μg/ml)) alkalmazása során sem 

tapasztaltunk változást a MAP kináz foszforilációjában (10. ábra). Az α2β1 (20 

μg/ml) adhézió gátló antitest használata esetén, amely egyben a kollagén II (55) és a 

chondroadherin (56) receptora-hasonlóan az α5β1-integrin gátlásához- mindhárom 

MAP kináz, a JNK, az ERK-1 és ERK-2 és a p38 foszforilációjához vezetett. 

 

 
10. ábra A specifikus integrin ellenes antitestek által  előidézett mitogén-aktivált protein 
kinázok foszforilációja  
Humán porcsejteket szérum mentes médiumban 1 órán keresztül inkubáltunk α-alegység 
blokkoló antitestekkel (α1, α2, α3, α2+3, α5, αVβ), a sejtlysatumokat immunoblottal 
analizáltuk. Az α1, α3, αvβ3 specifikus adhézió-gátló monoklonális antitestek alkalmazása 
során nem tapasztaltunk változást a MAP kináz foszforilációjában, míg az α2β1 és az α5β1 
gátlása esetén fokozott foszforilációt tapasztaltunk. 
 

MAP kináz foszforilációhoz vezető integrin jelátvitelt észleltünk tehát FNF-ok és az 

α2β1, valamint az α5β1 integrin adhézió gátló antitestek alkalmazása esetén. Az 

aktivitás nem következett be a szolubilis, intakt fibronektin vagy a nem–blokkoló 

antitestek esetén.  
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A chondrocytákban az α5β1 integrin stimulálás hatására létrejövő c-Jun és IκB 

foszforilációt is vizsgáltuk. Igazoltuk, hogy a MAP kinázok aktiválódását követően a 

jelátvitel a c-Jun és az IκB proteinek foszforilációján keresztül történik (11. ábra). A 

citoplazmatikus IκB protein 15 percen belül, míg a nukleáris protein c-Jun 1-5 órán 

belül foszforilálódott.   

 

  
11. ábra  A citoplazmatikus IκB  és a nukleáris C-Jun fokozott foszforilációja α5β1 integrin 
stimulálás hatására  
Humán porcsejtek szérummentes médiumban a jelzett ideig voltak inkubálva anti-α5β1 
integrin blokkoló antitestekkel (20 μg/ml), a sejtlysatumot foszforilált IκB and c-Jun ellenes 
antitestekkel, immunoblot segítségével analizáltuk. A jelátvitel a c-Jun és az IκB proteinek 
foszforilációján keresztül történik. A citoplazmatikus IκB protein 15 percen belül, míg a 
nukleáris protein c-Jun 1-5 órán belül foszforilálódott.   
 

5.3. A FNF-ok által indukált citokin és kemokin expresszió és szabályozása  

 

5.3.1. A FNF-ok által indukált citokinek és kemokinek expressziója ízületi 

chondrocytákból  

Szérum mentes médiumban fibronektin fragmentumokkal 6 illetve 16 órán át 

stimulált chondrocytákból RNS-t nyertünk, mellyel szűrővizsgálatot végeztünk (12. 

ábra). A totál RNS-t a BD Clontech citokin gén array segítségével vizsgáltuk. A 

kontroll sejtekhez képest a 6 órás inkubálást követően 0,5 μM FNF stimulálás a 268 

génből összesen 19 gén (7,1 %) fokozott (1,5 szeres) aktiválásához (up-

regulációjához) vezetett, továbbá a 16 órás inkubálást követően 22 gén fokozott 

aktivációját mutattuk ki. A gén expesszió mértékének sorrendjében a következő 

gének up-regulációját észleltük: IL-6, IL-8, Monocyta chemotattraktáns protein-1 

(monocyte chemoattracting protein-1, MCP-1), növekedési géntermék-β, (growth–

related oncogene-β, GRO-β), leukémia gátló faktor (leukemia-inhibitory factor, LIF), 

csont morfogén fehérje-2 (bone morphogenic protein-2, BMP-2), tumor necrosis 

faktor-α (TNF-α), és fibroblaszt növekedési faktor (basic fibroblast growth faktor, 

bFGF)(12.A ábra). A génexpressziós hányadosokat az egyes génekre vonatkozóan 
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nem számoltuk ki, mivel néhány gén expresszióját alapállapotban detektálni nem 

tudtuk, amely a tört nevezőjében nulla értéket adott volna, így a tört kifejezésének 

nem lett volna értelme. 

Eredményeinket megerősítettük Affymetrix gén-array segítségével. 16 órás FNF 

stimulációt követően három különböző donortól származó porcsejteket elemeztünk, 

ugyanazoknak a citokin és kemokin géneknek az aktivitása fokozódott, mint a BD 

Clontech array során. A GRO-β-hoz hasonlóan a növekedési géntermék-α, (growth-

related oncogene-α, GRO-α) és a növekedési géntermék-γ (growth-related oncogene-

γ, GRO-γ) up-regulációját is megfigyeltük. 

 
12. ábra FNF-ok által indukált citokin és kemokin gének cDNS microarray vizsgálata  
A FN fragmentumok által indukált gének vizsgálata a Human Citokin/Receptor Array 
membrán segítségével. A FNF-okkal stimulált chondrocytákból nyert totál RNS-t átírtuk és a 
cDNS-t hibridizáltuk a 268 génpárt tartalmazó membránhoz. 22 citokin gén fokozott 
expresszióját észleltük a 16 órás inkubálást követően. Az upregulált gének között voltak az 
alábbiak: IL-6, IL-8, MCP-1, GRO-β, LIF, TNF-α, bFGF és BMP-2. 
 

A citokin gén array eredményét a citokin protein array eredményével hasonlítottuk 

össze, a médiumba szekretált citokin fehérjék azonosítása céljából. A membránon 

található 23 citokin párból az intenzitás sorrendjében az alábbi proteineket 

detektáltuk: IL-6, IL-8, MCP-1 és a GRO-β (13. ábra). A membrán azonban az 

alábbi citokineket nem tartalmazta: G-CSF, GRO-α, IL-1α, IL-2, IL-3, IL-5, IL-7, 

IL-10, IL-13, IL-15, IFN-γ, MCP-2, MCP-3, monokine induced by IFN-γ, RANTES, 
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TGF-β1 és a TNF-β. Megjegyezném, hogy az IL-1β FNF-ok által történő up-

regulációja jól ismert, a membrán azonban ezt a citokint nem tartalmazta. A TNF-α 

expressziója csak enyhén emelkedett a kontrollhoz képest. Hasonló eredményeket 

kaptunk a három különböző donortól származó chondrocyták esetén, továbbá abban 

az esetben is amikor a chondrocytákat három dimenziós alga-gyöngy kultúrában 

tenyésztettük a monolayer helyett.  

 
13. ábra FNF-okkal stimulált chondrocyták citokin protein-array vizsgálata 
A chondrocytákat FNF-okkal kezeltük szérummentes médiumban, majd a nyert médiummal 
a human RayBio citokine protein array membránt inkubáltuk, amely 23 citokin párt 
tartalmazott. FNF stimuláció hatására az IL-6, IL-8, MCP-1 és a kemokinek közül a GRO 
család tagjai voltak jelen a médiumban a kontroll chondrocytákhoz képest.  
 

A fokozott gén és protein expressziót mutató citokin és kemokin géneket tovább 

vizsgáltuk az RT-PCR segítségével. Az array eredményével egyetértésben a kontroll 

sejtekhez képest fokozott expressziót észleltünk (több mint 1,5 szörös emelkedés) 16 

órás 0,5 μM FNF kezelés hatására az alábbi gének mRNS-ében: IL-6, IL-8, GRO- β, 

és MCP-1. Mivel korábbi tanulmányok már ismertették a FNF-ok  által stimulált 

α5β1 integrinek által mediált IL-6 és IL-8 expresszióját (44, 45) a GRO család 

tagjaiét vagy az MCP-1-ét azonban nem, ezért vizsgálatainkat ez utóbbiakra 

fókuszáltuk. Primér humán chondrocytákat 24 órán keresztül szérummentes 

környezetben inkubáltunk, majd 2 ng/ml IL-1β, 0,5 μM FNF, vagy 10 ng/ml TNF-α-



 41

val kezeltük őket. Igazoltuk, hogy a chondrocytákban a GRO-β mellet a GRO-γ és a 

GRO-α is expresszálódik (14. ábra). 

 

 
14. ábra FNF-ok és pro-inflammatorikus citokinek hatására létrejövő kemokin expresszió 
összehasonlítása 
A, A FNF-ok hatását az IL-1β és a TNF-α hatásához hasonlítottuk. A GRO család tagjainak, 
az MCP-1, és a GAPDH RT-PCR analízisét mutatjuk, melyet a sejtek totál RNS-éből 
készítettünk. B, Az RT-PCR vizsgálat denzitometriás analízise. A kemokin expresziót 
szemikvantitatív módon a GAPDH értékére vonatkoztatva, hányados formájában fejeztük ki. 
Az eredmények három külön donor egymástól független vizsgálatának eredményeit összesíti 
a középérték és a szórás feltüntetésével. Igazoltuk, hogy a GRO-β mellet a GRO-γ és a 
GRO-α is expresszálódik a chondrocytákban. IL-1β hatására aktivitásuk jobban fokozódik, 
mint FNF hatására. TNF-α hatására az aktivitásfokozódás nem volt számottevő egyik gén 
esetén sem. 
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A GRO-család tagjai kis mértékben, nem stimulált állapotban, konstitutív módon is 

expresszálódnak, de a FNF-ok és IL-1β hatására aktivitásuk fokozódik. Érdekes 

módon a TNF-α hatására csak kevésbé fokozott aktivitást mutatnak. FNF stimulációt 

követően az mRNS szint (GAPDH szintjére normalizálva) a következőképpen 

alakult: a GRO-α esetén 1,7 szeres, a GRO-β esetén 3,4 szeres és a GRO-γ esetén 2,4 

szeres emelkedést mutatott. 

IL-1β-val (2 ng/ml) történő stimuláció hasonló emelkedéshez vezetett a GRO-család 

mRNS szintjeiben, mint a 0,5 μM FNF-ok esetén: a GRO-α 1,68 szoros, GRO-β 3,4 

szeres és a GRO-γ 2,7 szeres emelkedést mutatott. A TNF-α-val történő expresszió 

(10 μg/ml) 1,4 szeres, 1,6 és 1,5-szörös emelkedést mutatott az előbb felsorolt GRO-

család tagjainál. Az MCP-1 expresszió sokkal kisebb mértéken emelkedett bármely 

citokin illetve a FNF-ok hatására (12.B ábra). Kiemelném, hogy a hibahatárok magas 

értékének az lehet az oka, hogy a három donor (43, 55 és 73 éves) közül a 

legfiatalabbnál mind az alap mind pedig a kemokinok által történő stimuláció sokkal 

kisebb mértékű volt. 

 

5.3.2. A FNF-ok által indukált citokin és kemokin expresszió szabályozása 

 

Citokin és kemokin expresszió szabályozása 

Az ízületi chondrocytákban létrejövő FNF-ok által indukált citokin és kemokin 

génexpresszió és ennek megfelelő protein szintézis mechanizmusát tovább 

vizsgáltuk. Korábbi kísérletünkben azt találtuk, hogy a 0,5 μM FNF-stimuláció 

ELISA módszerrel mérve 0,2-0,4 ng/ml IL-1β felszabaduláshoz vezetett (nem 

publikált saját adatok). A chondrocyták FNF-okkal történő stimulálása fokozott IL-

1β szekrécióhoz és az NF-κB út aktiválásához vezet, amelyek együttesen, de külön–

külön is további citokin és kemokin génexpresszióhoz vezethetnek. Jelen 

vizsgálatunkban a sejteket nagy mennyiségű (100 ng/ml) IL-1ra-val kezeltük elő, a 

gátlás ellenére nem tapasztaltunk számottevő csökkenést a citokinek és kemokinek 

expessziójában. Az NF-κB út gátlására hypoestoxidot, egy szintetikus IKK gátlószert 

használtunk. A citokin és kemokin proteinek szekréciójának drámai csökkenését 

észletük, az értékek a nem stimulált chondrocytákban észlelt szintre változtak (15. és 

17. ábra). Megjegyezzük, hogy a kísérletekben használt NF-κB gátló az alkalmazott 

kocentrációban nem okozott szignifikáns sejthalálozást, amelyet a calcein-ethidium 

bromid (Live/Dead cell) assay segítségével és a DNS fragmentációval ellenőriztünk.  
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15. ábra IL-1 és NF-κB gátlás hatása a FNF indukált citokin és kemokin expresszióra, 
analízis a citokin protein array segítségével  
A. A sejteket 0,5 μM FNF-okkal stimuláltuk 100 ng/ml IL-1ra vagy 50 μM hypoestoxide 
jelenlétében.  Az NF-κBi-ral az IL-6, IL-8, MCP-1 és a GRO expresszió drámai csökkenését 
észleltük, IL-1ra-val az aktivitás csökkenését nem tapasztaltuk. A FNF stimulált citokin és 
kemokin expresszió az NF-κB által szabályozott, de független az IL-1 úttól. 
B. A FNF-okkal kezelt és kontroll sejtek lysatumából készült foszfo-IKK immunoblot 
analízis. A FNF-ok képesek aktiválni az IKK-t, ez a jelátviteli út NF-κBi-ral gátolható. 
 

Bebizonyítottuk, hogy a FNF-ok következtében IKK aktiváció jön létre, amelyet az 

IKK foszforilációval követtünk nyomon. A hypoestoxiddal történő előkezelés 

blokkolta ezt a jelátviteli utat (15.B ábra). 

Ezt követően, létrehoztunk egy domináns negatív IκBα mutáns chondrocyta 

sejtvonalat, amelyből hiányoztak a normális IKK foszforilációhoz szükséges 

kötőhelyek. A mutáns overexpressziója meggátolta a FNF-ok által előidézett NF-κB 

p65-ös alegységének foszforilációját, és ez a folyamat az IL-6 és IL-8 termelődését is 

gátolta (16. ábra). 
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16. ábra Az IκBα domináns-negatív expressziós vektorral történő transzfekció gátolja a 
FNF-ok általi NF-κB aktivációját és az IL-6 és IL-8 termelődését 
A chondrocytákat egy domináns negatív pCMV-IκBαM konstrukcióval transzfektáltuk. A 
sejteket 30 percig FNF-okkal stimuláltuk és az NF-κB p65 subunit foszforilációját vizsgáltuk 
immunoblot segítségével. Parallel sejtkulturák médiumát 16 órás FNF kezelés után 
gyűjtöttük össze és az IL-6 és IL-8 termelődésének csökkenését észleltük. Az NF-κB útnak 
tehát jelentős szerepe van a FNF indukált citokin és kemokin expresszió szabályozásában. 
 

A FNF és az IL-1β kezelés hatásainak összehasonlítása 

Amikor a chondrocytákat 0,5 μM FNF-okkal 100 ng/ml IL-1 ra vagy 50 μM 

Hypoestoxide jelenlétében, az IL-1ra részlegesen csökkentette az  IL-6 szekréciót 

(immunoblot), de nem vagy csak csekély hatással volt a GRO-β, GRO-γ, IL-8 vagy 

MCP-1 szekrécióra. Ezzel szemben az NF-κB inhibitor az említett faktorok 

mindegyikének szintézisét gátolta (17.A ábra).  Kontrollként IL-1β kezelt sejteket 

használtunk, ebben az esetben az IL-1ra a citokinek és kemokinek szekrécióját teljes 

mértékben gátolta. Az IL-1β által előidézett citokinek és kemokinek szekrécióját a 

hypoestoxid hasonló módon gátolta, mint az IL-1ra. A FNF-ok által előidézett 

változások tehát hasonlóan az IL-1 által előidézett folyamatokhoz az NF-κB út 

aktiválásához vezetnek, de ettől eltérően nem függenek az IL-1 úttól (17.A ábra). 

Hasonló eredmények születtek alga-gyöngy chondrocyta sejtkulturákban és amikor a 

citokin expressziót a messanger RNS szintjén, RT-PCR segítségével követtük 

nyomon (17. ábra).   
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17. ábra FNF-ok  és IL-1β által indukált human citokin és kemokin szekréció IL-1Ra és NF-
κB gátlást követően  
A. Immunoblot analízis során a FNF stimulált IL-8, MCP-1, GRO-β és GRO-γ szekréció 
drámaian csökkent NF-κBi hatására a fehérjék szekretálódása változatlan maradt IL-1ra 
jelenlétében. Az IL-1β kezelés estén mind NF-κBi mind az IL1ra meggátolta a fehérjék 
termelődését.  
B. NF-κBi illetve IL1ra jelenlétében FNF-okkal kezelt chondrocytákból total RNS-t 
nyertünk és a megfelelő primérekkel RT-PCR vizsgálatot végeztünk. Az NF-κBi hatására a 
citokin és kemokin gének expressziója gátlódik, míg ez IL-1ra jelenlétében nem történik 
meg. A FNF-ok által előidézett citokin és kemokinexpresszió tehát hasonlóan az IL-1 által 
előidézett folyamatokhoz az NF-κB út aktiválásához vezetnek, de nem függenek az IL-1 
úttól. 
 

 

FNF-ok által stimulált IL-6 és IL-8 termelést ELISA módszerrel is meghatároztuk, 

mind monolayer, mind alga-gyöngy sejtkulturában (2. táblázat).  
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2. táblázat Az NF-κB és IL-1 gátlás hatása az IL-6 és IL-8 szintekre 

chondrocytákban, FNF-okkal és IL-1β-val történt kezelések hatására 

 
Mindkét citokin csak igen kis koncentrációban volt jelen alapállapotban, míg 16 órás 

FNF kezelés az IL-6 és IL-8 szintek drámai emelkedéséhez vezetett. Így, 

monolayerben az IL-6 299 ± 11 ng/ml és az IL-8 172 ±2.1 ng/ml koncentrációban, 

míg algagyöngyökben az IL-6 89.4 ±0.4 ng/ml és az IL-8  91.2 ±2.3 ng/ml 

koncentrációban volt jelen. Az algagyöngy kulturában észlelt alacsonyabb citokin 

szintek valószínűleg az alacsonyabb sejtdenzitással hozhatók összefüggésbe. (10 

algagyöngy/üreg 0.5 ml mediumban, amely  kb. 8 x105 sejt/ml-nek felel meg, 

összehasonlítva a monolayer kulturával, amely 2x106 sejt/ml). Az immunoblot és az 

RT-PCR eredményekkel összhangban az NF-κB gátlása teljesen lecsökkentette az 

FNF-ok által előidézett IL-6 és IL-8 termelődést mind a térbeli mind a kétdimenziós 

monolayer kulturákban. Az IL-1ra által történt kezelés enyhe IL-6 szint 

csökkenéshez vezetett monolayerben (16%), amely hasonló volt az immunoblot és a 

RT-PCR vizsgálatokkal észleltekkel. Az IL-6 és IL-8 szintek magasabbak voltak a 2 

ng/ml IL-1β hatására mint a FNF-okkal történt kezelések hatására. Amint vártuk, az 

IL-1β által előidézett stimuláció mind NF-κB gátlóval, mind pedig IL-1ra 

jelenlétében teljesen blokkolható volt, ellentétben a FNF-okkal tapasztaltakkal.  

 

A jelátviteli utak vizsgálata 

A FNF-ok által előidézett α5β1 integrinek diszrupciója a MAPK-ok 

aktivitásfokozódásához vezetett. A p38 és a JNK MAPK-ok aktivációját követően 

(downstream) történhet az NF-κB aktiválódása. A chondrocytákat a három nagy 

MAPK család standard gátlóival (20 μM p38i, 25 μM MEKi, illetve 20 μM JNKi) 

illetve NF-κB inhibitorokkal kezeltünk elő (50μM hypoestoxide), ezt követően 0,5 
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μM FNF-okkal stimuláltuk őket. A FNF-ok által előidézett NF-κB stimulációt a 

nukleáris foszfo p65 alegység szintjével határoztuk meg. 

A p38 vagy a JNK gátlása, ellentétben a MEK gátlásával, drámaian csökkentette a 

nukleáris foszfo p65 alegység szintjét (18. ábra), egyúttal blokkolta a FNF 

stimuláció által kiváltott IL-6 és IL-8 termlődését is (nem közölt adatok.).  A 

hypoestoxide kezelés teljesen kivédte a FNF-ok által előidézhető nukleáris foszfo-

p65 szintek emelkedését. 

 

 
 
18. ábra  A FNF-ok - által stimulált NF-κB aktiváció gátlása MAPK és IκB inhibitorokkal 
A feltüntetett kezeléseket követően 30 perc elteltével sejtlysatumokat nyertünk, a készített 
nukleáris frakciókat a NF-κB p65 subunit foszforilált formája elleni antitestekkel 
immunoblotnak vetettünk alá. Megfigyeltük, hogy a p38 és a JNK utak aktiválása egyaránt 
szükséges a FNF-ok általi NF-κB aktiválásához, azonban a MEK aktiválódása nem 
szükséges.  Az IκBi teljesen kivédte a FNF-ok által előidézhető nukleáris foszfo-p65 szintek 
emelkedését. 
A MAPK jelátviteli utak és az NF-κB utak gátlásával a FNF által előidézett foszfo-p65 
alegység aktiválása és a következményes génexpresszió meagakadályozható. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

6.1. Az α5β1 integrinek szerepe a chondrocyták életképességében, túlélésében 

 

6.1.1. Fibronektin receptor szerepe a chondrocyták túlélésében  

A pocszövet extracelluláris mátrixa egy rendkívül aktív, információban gazdag 

környezetet biztosít a sejtek számára. A sejtek felszénén elhelyezkedő integrinek 

kapcsolódnak a mátrix proteinekhez és az adhéziós molekulákhoz, ezáltal 

válaszreakciókat közvetítenek a citoszkeleton felé. (49-52). A receptorok tehát döntő 

szerepet játszanak számos biológiai funkció fenntartásában, így a sejt 

növekedésében, differenciálódásában, a migrációban valamint a sejtek túlélésében is 

(53, 54). A sejtek életképességéhez azonban a mátrixon kívül még számos más 

növekedési faktor is hozzájárul (51,59,60). A görög irodalomból vett terminológia 

anoikis-nek nevezi azt a folyamatot, amikor a sejtek elszakadnak a natív 

extracelluráris mátrixuktól, egyedül maradnak, „otthontalanná” (homeless) válnak, 

amelyből az apoptosis fogalma ered. (61). Számos sejtvonalban, az integrinek 

családjához tartozó receptorok által létesített kapcsolatok akadályozzák meg a sejtek 

anoikisét. A chondrocyták szuszpenzióban is túlélnek, amely nem meglepő, tudván, 

hogy akár alga gyöngy térbeli  kulturában is képesek az ECM in situ szintetizálására. 

Ismert, hogy a chondrocyták a sejtek izolálását követő 4 órán belül már pericelluláris 

mátrixot képeznek, amely mikroszkóppal látható (62).  

Munkámban az α5β1 integrinek túlélésben játszott szerepét vizsgáltam 

részletesebben. Az α5 integrin alagységek gátlásával a sejtek halálozását idéztük elő 

szuszpenziós sejtkulturában, ami azt sugallja, hogy az α5β1 jelátvitel nagymértékben 

hozzájárul a sejtek túléléséhez. Kimutattuk, hogy a FN-nel bevont tárgylemezen 

tenyésztett chondrocyták túlélése az α5 alegység blokkolásával is drámaian csökkent. 

Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az α5β1 integrinek a fibronektinhez 

való kötődés során túlélési jeleket közvetítenek a chondrocyták felé. Mivel a 

vizsgálalainkat izolált szuszpenziós sejtkulturában végeztük, lehetséges, hogy egyéb 

mátrix proteinek is hozzájárulnak a sejtek életképességének megőrzésében, pl. a 

kollagén, intakt in vivo porcszövetben.   

Az α5 alegységet tartalmazó integrinek túlélésben betöltött szerepét számos más 

sejtvonal esetében is igazolták. Kínai hörcsög ovarium sejtjeiben az α5β1 integrinen 

keresztül történő FN- kötés biztosította a sejtek túlélését szérummentes 
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környezetben, de ezt nem tapasztalták az αvβ1 integrinek estében (50). Az α5β1 

integrinek túlélésben betöltött szerepét tanulmányozva hasonló eredmények születtek 

endothelialis sejtvonalon (63), HT colon carcinoma sejteken (64), és neuronális 

sejteken (65) is. Jelen munka az első, amely az α5 integrin alegység túlélésben 

betöltött funkcióját vizsgálta chondrocytákon. 

Mivel az α5 alegység egyetlen ismert partnere a β1 alegység, az eredmények 

összhangban állnak egy korábbi megfigyeléssel, ahol a β1 alegység blokkolása csirke 

szegycsont tenyészetben a chondrocyták elhalálozásához vezetett (66). A 

chondrocyták ugyan más α alegységeket is tartalmaznak, amelyek a β alegységhez 

kapcsolódhatnak, többek között az α1, α2, α3, α6 és α10 (részletes áttekintés 25) 

alegységeket. Munkánk során nem láttunk szignifikáns sejthalálozást és az α1 és αv 

integrin alegység gátlása során. Bár nem vizsgáltuk az összes lehetséges α alegység 

gátlását, az a tény, hogy amikor az α5 alegységet blokkoltuk a chondrocyták túlélése 

<5%-ra csökkent, megerősíti azt a megfigyelést, hogy az egyéb β1 alegységet 

tartalmazó integrineknek nem jut döntő szerep a sejtek túlélésének szabályozásában, 

legalábbis korai szuszpenziós sejtkulturák esetén. A chondrocytákban egyéb, αv 

tartalmú integrineket is expresszálnak, de ezek blokkolása az αvβ3 gátló 

antitestekkel, vagy echistatinnal nem okozott sejthalálozást. 

Az α5β1 integrinek túlélésben játszott szerepe főként a korai sejtizolálást követő 

órákban volt számottevő, amikor a chondrocytáknak még nem volt elég ideje a peri- 

és extracelluláris mátrix felépítéséhez.  Az ECM által közvetített túlélési szignálok 

nem tudták felülírni a FN-receptor blokád következményeként kialakuló 

sejthalálozást. Azt tapasztaltuk, hogy a hét napig tenyésztett kultura sejtjei kevésbé 

voltak érzékenyek az α5 alegység gátlására, amit azzal magyarázunk, hogy a 

chondrocyták által felépített ECM megakadályozta a gátló antitestek receptorhoz 

férését, illetve hogy az ECM egyéb túlélő szignálokat továbbított a chondrocyták 

felé. CD 44 ellenes antitestekkel végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy az antitestek 

penetrációjának hiánya nem magyarázza a jobb chondrocyta túlélést a kultura 7. 

napján (67).  

 

6.1.2. A chondrocyta integrinek túlélésben játszott szerepe normál és OA  

chondrocytákban  

Megfigyeltük, hogy az emelkedő dózisú anti-α5 blokkoló antitestek használata során 

nem volt számottevő különbség a normál és OA betegektől származó chondrocyták 
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túlélését tekintve. Korábban bemutatásra került, hogy mind a normál mind az OA 

chondrocyták felszínén megtalálhatók az α5β1 integrinek. Majom porcszövet 

immunohisztokémiai festésével nem találtak szignifikáns különbségeket a receptorok 

mennyiségét tekintve a normál porc és az OA-szerű porcszövet között (68). Az α5β1 

integrinek mellett egyéb szérumkomponensek és növekedési faktorok (IGF-1) is 

szerepet játszanak a sejtek túlélésében. Az IGF-1 túlélési szignál például co-stimulust 

igényel az α5β1 integrinektől (Pulai et al., Arhtritis Rheum, 2002). 

 

6.1.3. Az α5β1 integrinek gátlására bekövetkező sejthalálozás oka 

Elektronmikroszkópos vizsgálattal, továbbá hisztonfragmentációs vizsgálattal 

igazoltuk, hogy az α5-integrin blokkoló antitestek hatására létrejövő chondrocyta 

sejthalálozás hátterében apoptosis állt. 

Összegezvén a túléléssel kapcsolatos kutatásainkat, kimutattuk, hogy az α5β1 

integrineknek döntő szerepük van a felnőtt humán porcszövet chondrocytáinak 

életképességében. Az extracelluláris mátrix ezen az integrinen keresztül (FN 

receptor) juttatja el a sejt számára nélkülözhetetlen információkat, túlélési jeleket. Az 

α5β1 integrinek szerepe kifejezetten hangsúlyos az izolálást követő korai órákban, 

amikor a sejtek körüli extracelluláris mátrix újraképződik.  

 

6.2. Az α5β1 mediált porckárosodás mechanizmusa 

A chondrocyták fibronektor receptorai azonban nemcsak a túlélésben, de a sejt egyéb 

biológiai funcióiban, így az anabolikus és katabolikus folyamatok szabályozásában is 

szerepet játszanak. Az α5β1-integrinekhez kötődő FNF-ok mátrix degradációra 

kifejtett hatásai lehetnek direkt és indirekt hatások is. Direkt hatáson a sejtek 

szignálútvonalainak aktiválását értjük, amelyek következményes MMP 

felszabaduláshoz vezetnek, indirekt hatáson pedig a különböző citokinek up-

regulációját követő autokrin illetve parakrin szabályozást, melynek eredménye 

szintén MMP felszabadulás és következményes porcbontás lehet.  

 

6.2.1. Az α5β1 integrinek funkcionális gátlására létrejövő MMP-13 

felszabadulás 

A munkánkban elsőként mutattuk meg, hogy a humán ízületi porcszövetben az 

MMP-13 termelődés az α5β1 integrineken keresztül megy végbe. Annak ellenére, 

hogy FNF-ok hatására az MMP-13-on kívül egyéb MMP-k is termelődnek, így 
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például az MMP-3, az MMP-13-nak mégis kiemelkedő szerepe lehet a 

porcbontásban. Az MMP-13 jelentős szerepet játszik a kollagén valamint a 

fibronektin lebontásában is. Az MMP-13 fokozott expressziója önmagában is 

elégséges lehet az OA-ra jellegzetes porcszöveti degradációhoz (69).  

Osteoarthrosisban fokozott FN szintézist írtak le (70), amely a szöveti repair része 

lehet. A képet árnyalja, hogy FNF-ok szintén jelen vannak az OA-ben szenvedő 

betegek ízületi folyadékgyülemében (14, 32), valamint a porcszövetben is (14). A 

fragmentumok azonban a katabolikus folyamatokban játszhatnak szerepet, mert az 

általuk stimulált α5β1 integrinek a MAP kináz jelátviteli utak aktiválódásához 

vezetnek, amely során fokozott MMP-13 és IL-1 termelődés alakul ki. 

A 120 kDa fibronektin fragmentumok tartalmazzák az α5β1 integrinek által felismert 

RGD kötőhelyeket, és kimutatták, hogy oszlopkromatográfia során a kötődés meg is 

történik (53, 54).  Ugyanez a fragmentum szinoviális fibroblaszt kulturában szintén 

stimulálta az α5β1 integrineket (71). A kisebb mólsúlyú fibronektin fragmentumok 

szintén hozzájárulnak a chondrocyták katabolikus folyamataihoz, így például a 29 

kDa amino-terminális FNF-ok fokozzák az IL-1β és a NO termelődését, a heparin 

kötőhelyet tartalmazó carboxy-termiális FNF-ok pedig a kollagenázok, így köztük az 

MMP-13 termelődéséért felelős (53,72,73). A FN extra A doménjét tartalmazó 

rekombináns fehérje pedig fokozza az MMP-1, MMP-3 és MMP-9 aktiválódását 

(74). 

Az α2β1 integrin gátló antitesek is fokozták a MAP kináz út aktiválódását, hasonlóan 

az α5β1 integrinekhez, így elképzelhető, hogy egyéb mátrix protein fragmentumok, 

például a kollagén fragmentumok szintén hozzájárulhatnak  a chondrocyták által 

termelt MMP mennyiségéhez. Az α2β1 integrinek azonban csak rendkívül kis 

számban mutathatók ki a chondrocytákon (saját flow cytometrás adatok) – de az 

alacsony receptor szint is elégséges ahhoz, hogy a jelátvitel elinduljon az integrin 

gátló antitestek hatására.  

Synoviális fibroblasztokban a 120 kDa FNF-ok és az α5β1 integrinek gátlásával a 

chondrocytáktól eltérő MMP-13 szabályozó kört írtak le (45). A fibroblasztokban az 

α5β1 integrinek által vezérelt jelátviteli utak dominálóan IL-1 dependensek (45). 

Chondrocytákkal végzett vizsgálatainkban a 120 kD FNF-ok által kiváltott MMP-13 

termelődést azonban nem tudtuk IL-1ra-val meggátolni. A FNF-ok hatására az 

MMP-13 pro- és aktív formája is fokozott mértékben szabadul fel. A vizsgálatok 

során IL-1ra jelenlétében a FNF-ok által felszabaduló MMP-13 aktivitása csökkent, 
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de az IL-1ra csak részlegesen gátolta az APMA aktiválással elért teljes MMP-13 

aktivitást. Tehát az MMP-13 aktiválódása csak részlegesen függött az IL-1-től. Ez a 

megfigyelés irányította a figyelmünket arra, hogy az IL-1-en túl egyéb citokinek 

illetve kemokinek szerepét kutassuk, amelyek hozzájárulhatnak a fokozott MMP-13 

felszabaduláshoz. Azt, hogy a chondrocyták és fibroblastok közötti különbségek 

sejttípustól függenek, MMP specifikusak, vagy az inderekt módon felszabaduló 

citokinektől függenek-e, még nem tudjuk. A legfontosabb különbség a chondrocyták 

és a fibroblasztok között azonban az IL-1 szerepe. 

RT-PCR vizsgálatainkkal egyértelműen kimutattuk, hogy a 120 kDa FNF-ok a 

chondrocytákban az IL-1β termelődését is fokozzák. Más szerzők szintén emelkedett 

IL-1β szinteket észleltek α5β1 stimuláció hatására (39, 45).  Mivel a 

vizsgálatainkban az IL-1 blokád hatására csökkent MMP-13 produkciót észleltünk, 

azt gondoljuk, hogy a FNF-ok által előidézett fokozott IL-1β termelődés egyéb 

MMP-k termelődését, például MMP-3, MMP-2, MT1-MMP-k fokozhatják, amelyek 

a továbbiakban az MMP-13 fokozott aktivációjához vezetnek (58,75).  

 

6.2.2 Az α5β1 integrinek szerepe a szignál transzdukcióban 

A frissen izolált chondrocyta kulturában a sejtfelszíni α5β1-integrinek a 

fibronektinhez való kötődésük során kritikus túlélési szignálokat továbbítanak a 

sejtek felé. (Pulai al., Arthritis and Rheum, 2002). Emiatt volt fontos, hogy a 

chondrocytákat legalább 5-7 napig tartsuk szérumot tartalmazó médiumban, mielőtt 

az adhézió-gátló antitestekkel kezeltük volna őket, hiszen a több napos sejtkulturában 

az α5β1-integrinek gátlása már nem járt sejthalálozással. Vizsgálatainkban a FNF-ok 

és az α5β1 integrin adhézió gátló antitestek alkalmazása esetén MAPK 

foszforilációhoz vezető integrin jelátvitelt észleltünk. Az aktivitás nem következett 

be a szolubilis, intakt fibronektin vagy a nem-blokkoló antitestek esetén.  

Ismert, hogy a chondrocyták monolayer kulturában fibronektint szintetizálnak. A 

FNF monomerek által indított jelátvitel a chondrocyták által termelt nativ FN 

extracelluláris mátrixához való kötődés megakadályozása révén indulhat el (19. 

ábra). A FNF-hoz hasonló válaszreakciót indított el a fibronektin sejtkötő doménje 

elleni antitestekkel történt kezelés is. Az fibronektin receptorok direkt ligációja 

ugyan egyik esetben sem következik be, de az α5β1 integrinek 

konformációváltozáson mehetnek keresztül. Az így létrejövő ECM-integrin 

diszrupció indíthatja el a jelátvitelt, melynek következtében katabolikus 
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folyamatokért felelős génexpresszió és fokozott MMP-13 termelődés indulhat el 

(19.ábra) (Forsyth, Pulai et al., Arhtritis Rheum, 2002), a c-Jun és az IκB 

következményes (downstream) foszforilációjával. A MAP kináz aktiválódás alapvető 

fontossságú (szükséges feltétel) a fokozott MMP-13 termelődédéséhez, de az 

autokrin IL-1 út aktiválódása nem. Ennek ellenére az IL-1 út aktiválódása tovább 

fokozza az MMP-13 termelődését. 

 

 
19. ábra A FNF által létrejövő α5β1 integrin mediált sejt-extracelluláris mátrix interakció 
megszakításának hatása a jelátvitelre 
A FN fragmentumokkal történő kezelés az adhéziós komplexumban konformációváltozást 
okozhat, a chondrocyták által termelt natív FN extracelluláris mátrixához való kötődése 
megakadályozódik.  Így az α5β1 integrinek direkt ligációja nélkül következik be az integrin-
mátrix interakció megszakítása és a következményes jelátvitel is, mely a MAP kinázok 
aktiválódásához és fokozott génexpresszióhoz vezetnek. 
 

Igazoltuk, hogy az α5β1 és az α2β1 integrin adhézió blokkoló antitestekkel vagy 

FNF-okkal történt kezelés hatására -az α5β1 integrinek funkcionális gátlásával- a 

chondrocytákban mindhárom MAP kináz (ERK ½, JNK és p38) jelátviteli út 

aktiválódik. Hasonló MAP kináz foszforilációhoz vezetett az integrin kötő RGD 

domént tartalmazó 120kDa FNF-ok alkalmazása. A chondrocytákon előforduló 

egyéb integrin alegységek ellen termelt adhézió-gátló monoklonális antitestek (α1, 

α3, αvβ3) alkalmazása során sem tapasztaltunk változást a MAP kináz 

foszforilációjában, ezek az antitestek a sejtek túlélését sem befolyásolták. 

 Eredményeink alátámasztják, hogy a FNF-ok által kiváltott MMP-13 

termelődéséhez mindhárom MAP kináz útvonalnak aktiválódnia kell, de további 
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vizsgálatok szükségesek a pontos szabályozást illetően. Korábbi vizsgálatok 

kimutatták, hogy az MMP-13 döntő szerepet játszik a porcdestrukcióban (26-29, 76), 

de a pontos mechanizmus, ami az MMP-13 termelődését elindítja még nem teljesen 

körvonalazódott. Eredményeink arra utalnak, hogy a fibronektinek lebomlási 

termékei hozzájárulnak a porcszövet fokozott MMP-13 koncentrációjához, így a 

szintézis lebontás egyensúlyát a lebontás irányába tolják el. 

 

6.3. A FNF-ok  által indukált citokin és kemokin expresszió és szabályozása  

 

6.3.1. FNF-ok által indukált citokinek és kemokinek expressziója ízületi 

chondrocytákból 

Munkám során rávilágítottam arra, hogy a sérült porc extracelluláris mátrixának 

alkatóelemei közül a FNF-ok számos gyulladásos mediátor szintézisét idézik elő a 

nem sérült, normál humán chondrocytákban is. Demonstráltuk, hogy a FNF-ok a 

következő pro-inflammatorikus citokinek expresszióját fokozzák: IL-6; a neutrophil-

vonzó C-X-C kemokinok közül az IL-8 (CXCL8), a növekedési géntermék család 

tagjai közül a GRO-α (CXCL1), GRO-β (CXCL2), és a GRO-γ (CXCL3); valamint a 

monocyta-chemotaktikus protein-1 (C-C kemokine). 

Mivel a kísérleteinkben használt FNF-ok az α5β1 integrineken keresztül vettek részt 

a jelátvitelben, eredményeinkből következik, hogy a FNF stimulált integrin 

szignaling nemcsak a citokinek, de több kölünböző kemokin expressziójáért is 

felelősek. A FNF stimuláció más sejttípusoknál is fokozott kemokin expressziót 

válthat ki, egy drámaian új, még nem ismert mechanizmust elővetítve, amely során a 

sérült porc mátrixának egy alkotóeleme képes lehet arra, hogy a szöveti sérülés 

helyén leukocyta aktivációhoz és bevándorláshoz (recruitment) vezetve elindítson és 

felerősítsen egy gyulladásos kaszkádot is.  

Más munkacsoportok is kimutatták, hogy a porcszövet különböző pro-

inflammatorikus citokinnel, többek közt IL-1, TNF-α, vagy lipopolyszacharidokkal 

történő stimulációja az IL-6, IL-8, MCP-1, és a GRO család tagjainak fokozott 

termelődéséhez vezet (77-80), amely alátámasztja az általunk leírt folyamatot. 

Osteoarthrosisban és rheumatoid arthritiszben található porcszövetben a kemokinek 

közepesen fokozott expresszióját, a C-C kemokinek közül a RANTES alcsoport, az 

IL-8 és a GRO-β expresszióját demonstrálták (80-83). Fontosnak tartjuk kiemelni, 

hogy a chondrocytákban több kemokin receptor is expresszálódik, többek között a 
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CCR1, CCR2, CCR3, CCR5, CXCR1 és a CXCR2 receptorok (84, 85). A rendkívül 

szelektív IL-8R (CXCR1) expressziója közepesen fokozott OA porcszövetben (29, 

31). Az arthritis kialakulása folyamán lehetőség nyílik arra, hogy számos autokrin és 

parakrin visszacsatolás (loop) jöjjön létre az ízületi porcfelszínt borító 

chondrocytákban a kemokinek és citokinek hatására (84, 86).  

Ismert, hogy az IL-8 és a GRO-β az ízfelszínt borító chondrocytákban hypertrophiát 

okozhat továbbá fokozhatják a X. típusú kollagén és MMP-13 expresszióját, 

valamint a mátrix kalcifikációját is. Ezek alapján a porcszöveti gyulladás 

összefüggésbe hozható a chondrocyták megváltozott differentációjával (85).  

A FNF-ok által indukált IL-8, GRO-β, valamint az IL-6 és MCP-1 fokozott 

termelődése felerősítheti az OA-es porcszövet molekuláris szintű gyulladását. A 

GRO-β magas koncentrációban (500 nM) chondrocyta apoptosist idéz elő (87), 

amely fontos oka lehet az OA előehaladott stádiumában a porcszövet vesztésének 

(88). Az OA-n túl, a FNF-ok által előidézett kemokintermelődés fontos szerepet 

játszhat a RA-ben tapasztalható progresszív porcvesztésben is. A C-X-C kemokinok 

közül az IL-8 és az epitheliális neutrophil aktiváló peptid-78 (ENAP-78) által történő 

angiogenesis szabályzását írták le a RA-ben szenvedő betegek ízületi belhártyájában 

(89). A kezdeti mátrixsérülést követően a chondrocytákban a kemokin és citokin 

felszabadulás hatására lymphocytákat, makrofágokat és fibroblasztokat tartalmazó 

szöveti pannus keletkezik, amely a porcfelszínre húzódva a porc pusztulásához 

vezethet. Az ízületi belhártya gyulladását és a pannus keletkezését előrehaladott OA-

ben is leírták (90,91), bár súlyossága nem éri el a RA-ban tapasztaltakét. Ez 

valószínűleg a RA synoviális membrán kezdeti gyulladásos aktivitásának 

köszönhetően kialakult nagyobb mértékű ízületbe történő sejtbeáramlásnak 

köszönhető. Ezzel szemben, az OA-s porcszövetben a helyileg felszabaduló 

kemokinek kevesebb sejtet vonzanak a szöveti sérülés helyére a porcszövet 

avaszkuláris természete miatt. 

 

6.3.2. A FNF-ok által indukált citokin és kemokin expresszió szabályozása  

Eredményeink is hozzájárulnak ahhoz a tényhez, hogy az NF-κB jelátviteli út 

kiemelkedő szerepet játszik a kemokin expresszió szabályozásában. A FNF-ok által 

indukált kemokin felszabadulás megakadályozásához elégséges volt az IκB enzim 

gátlása, amely alátámasztja ennek a szignálútvonalnak a kiemelkedő szerepét. 

Kimutattuk, hogy a chondrocyták FNF-okkal történő stimulációja a MAPK 
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szignálútvonalak aktiválódásához vezetnek az α5β1 integrineken keresztül. Az 

aktivált MAPK-ok elősegítik a különböző transzkripciós faktorok, igy az NF-κB 

aktivációját, amely a pro-inflammatoriks citokinek és kemokinek génexpresszióját 

szabályozza. Ezzel egybehangzóan azt találtuk, hogy a p38 vagy JNK utak gátlásával 

-a FNF-ok által indukált NF-κB aktiváció csökken. Ez nem igazolódott az ERK 

útvonal gátlására. Így igazolást nyert, hogy az előbb említett két szignálútvonal (p38 

és JNK) aktiválása szükséges az NF-κB stimulálásához. A FNF-ok által stimulált 

citokin és kemokin expresszió feltételezett mechanizmusát foglalja össze a 20.ábra. 

 

20. ábra  A FNF-ok által stimulált cit okin és kemokin termelés feltételezett 
mechanizmusának egyszerűsített diagramja  
A FNF-ok az α5β1 integrineken keresztül a MAPK szignáltranszdukciós utak aktiválásához, 
majd a NF-κB által szabályozott citokin és kemokinek fokozott termelődéséhez vezetnek. Az 
általunk azonosított új mediátorok az IL-6, IL-8, az ehhez hasonló tulajdonságokkal 
rendelkező GRO család és MCP-1. Ezek a mediátorok képesek a chondrocytákat aktiválni és 
ez a folyamat újabb pro-inflammatorikus citokinek termelődéséhez vezet, amely az NF-κB 
jelátviteli út által szabályozott, de független az IL-1 úttól. Az IL-ra protein blokkolta az IL-
1β, de nem gátolta a FNF-ok által előidézett citokin és kemokin expressziót. A felszabaduló 
citokinek stimulálhatják a szomszédos chondrocytákat és a környező sejteket is (pl. 
fibroblastokat), így a gyulladás mediátorait a sérülés helyére vonzzák, ezáltal egy pro-
inflammatorikus kaszkádot indítanak el, amely a porc progresszív degradációjához vezetnek, 
mind OA-ban, mind pedig RA-ban. 

aktiváció
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A FNF-ok aktiválják az AP-1 transzkripciós faktorokat is (19,41), amelyek szintén 

hozzájárulhatnak a citokinek és kemokinek fokozott felszabadulásához. Az AP-1 

transzkripciós faktor szerepét jelenleg nem vizsgáltuk. Eddigi eredményeink azonban 

azt mutatják, hogy az NF-κB út aktiválódása szükséges feltétele a folyamat 

lezajlásának, ezért úgy gondoljuk, hogy az AP-1 út aktiválódása önmagában nem 

lenne elégséges a citokin és kemokin epresszió fokozásához. 

Bár a chondrocyták FNF-okkal történt kezelése IL-1β felszabadulásához vezetett, 

amely potenciálisan szintén szerepet játszik a kemokin és citokin termelődésben (25), 

az IL-1β termelődése és jelenléte nem volt szükséges a FNF-ok által stimulált kezdeti 

kemokin felszabaduláshoz. Az IL-ra protein blokkolta az IL-1β, de nem gátolta a 

FNF-ok által előidézett citokin és kemokin expressziót. Még nem publikált 

vizsgálatainkban Affymetrix array segítségével feltérképeztük az IL-1 hatására 

upregulált géneket humán térdízületi porcban. Bár a citokin és kemokin 

génexpresszió hasonló volt a FNF-okkal kezelt bokaízületi porcban megfigyeltekhez, 

számos különbséget is észleltünk, például a TNF család tagjait illetően (TNFR-

superfamily-member 6), amely az IL-1β által nem, de a FNF-ok által szabályozott 

volt, valamint az IL-1 család tagjaiban, amely az IL-1 út által volt szabályozott, 

azonban független volt a FNF úttól. Lehetséges, hogy a kezdeti FNF-ok által történt 

stimulációt követően az IL-1 által létrejövő autokrin szabályozókör hozzájárul a 

fokozott kemokin és citokin felszabaduláshoz. Az a tény, hogy az IL-1 jelenléte nem 

szükséges a FNF-ok által indukált citokin expresszióhoz, egybehangzik egy korábbi 

vizsgálat eredményével, amely során kimutatták OA létrejöttét IL-1 génkiütött 

(knockout) egerekben is (92). 

 

Terápiás célpontok 

Eredményeink arra utalnak, hogy a FNF-ok által indukált szignálútvonalak 

blokkolása új terápiás célpontot jelenthet a különböző porcdestrukciót okozó 

mediátorok felszabadulásának megakadályozására. A chondrocyták α5β1 

integrinjeinek blokkoló antitestekkel történő gátlása a chondrocyták szignifikánsan 

csökkent élettartamához vezetnek (86), amely valószínűtlenné teszik a terápiás 

alklmazásukat. Az NF-κB transzkripciós faktor számos sejtfunkciót meghatározó 

folyamatban jelentős szerepet játszik- így például az immunitásban, a 

homeosztázisban és az apoptosisban, így ezek hosszabb távú blokkolása a 

chondrocyták élettartamát is jelentősen megrövidíthetik. További célpontot jelent az 
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upstream inhibitorok közül az IKK-2 szelektív gátlása, amely az IL-1 által okozott 

IκB degradációért, az NF-κB aktivációjáért és citokin expresszióért felelős (93), 

továbbá ahogy a munkámban rámutattam szükséges a FNF-ok által történő citokinek 

expressziójáért is. Alternatívát jelentenek a MAPK család tagjai közül a p38, JNK 

inhibitorai, amelyekről nemrégiben bizonyították, hogy állatkísérletek során 

hatékonyan csökkentik az ízületi porc destrukcióját (94, 95). Terápiás 

konzekvenciája főként a MAPK inhibitoroknak lehet, hiszen az integrin gátlás 

fokozza a programozott sejthalált, míg az NF-κB gátlása a sejtek alapvető funkcióit 

változtatja meg. 

Összegzésként, munkám harmadik része direkt in vitro evidenciát nyújt arra, hogy a 

sérült porc extracelluláris mátrixában található FNF-ok képesek a környező 

chondrocyták és saját maguk stimulálására, felelősek a fokozott pro-inflammatorikus 

C-X-C és C-C citokinek és kemokinek termelődésért, s végül, de nem utolsó sorban 

ez a folyamat az NF-κB út által szabályozott. Eredményeim azt sugallják, hogy az 

ízületi porc mátrixát érő sérülés következtében a fibronektin fragmentálódik- FNF-ok 

keletkeznek- amelyek képesek egy gyulladásos kaszkád előidézésére és 

felerősítésére, amely a továbbiakban progresszív mátrix degradációhoz és 

porcdestrukcióhoz vezethet. A FNF-ok által aktivált szignáltranszdukciós utak 

blokkolásával új terápiás lehetőség nyílhat a porcdestrukció szöveti mediátorainak 

gátlására, mind gyulladásos, mind degeneratív megbetegedések (RA és OA) 

kezelésében is. 
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7. LEGFONTOSABB ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Új megállapítások 

 

7.1.1. Humán chondrocytákban az α5β1integrinek túlélési szignálokat továbbítanak  

A frissen izolált chondrocyták szérum mentes közegben poly-L-lysinnel bevont 

tárgylemezeken elpusztultak, míg fibronektint tartalmazó tárgylemezen több mint 

95%-ban életképesek maradtak. 

Monolayer és alga-gyöngy kulturában szérum mentes közegben tartva a sejteket, az 

α5 alagységet tartalmazó integrinek specifikus gátlásával a chondrocyták 

életképessége dózisfüggő mértékben csökkent. Mivel a chondrocytákban az α5 

alegység a β1 alegységhez kötődik, s ez az integrin a fő fibronektin-kötő integrin, 

ezért a sejtek túlélésében a fibronektin receptoroknak van döntő jelentősége. 

Az α5-integrin blokkoló antitesteken túl, az egyéb α alegység blokkoló antitestek 

(α1, αv, és echistatin) hatására a chondrocyta halálozás nem érvényesült. 

7.1.2. OA porcelváltozások esetén a fibronektin receptorok chondrocyták túlélésében 

játszott szerepe hasonló a normál szövetekéhez, az α5β1 integrin gátlása során 

ugyanolyan mértékű dózis-dependens sejthalálozást észleltünk. 

7.1.3. Az α5-integrin blokkoló antitestek hatására létrejövő chondrocyta sejthalálozás 

hátterében apoptosis áll.  

 

7.2. Az α5β1 integrin mediált chondrocyta-extracelluláris mátrix interakció 

megszakításának következtebén MMP-k szabadulnak fel. 

7.2.1. A chondrocyták fibronektin receptorainak funkcionális gátlásával (α5 integrin 

blokkolása illetve fibronektin fragmentumok által okozott konformáció változás) 

előidézett porckárosodás hátterében többek közt IL-1β és MMP-13 felszabadulás áll. 

7.2.2. Az FNF-k által előidézett, α5β1 integrin mediált fokozott MMP-13 termelődés 

a MAP kináz jelátviteli utak aktiválódásával jár. 

 

7.3. A FNF-k által a chondrocytákból citokinek és kemokinek szabadulnak fel, az 

expresszió szabályozását az NF-κB úttól dependensnek, de az IL-1 úttól 

függetlennek találtuk. 

7.3.1.A FNF-k által előidézett α5β1 integrinek funkcionális gátlása során előidézett 

gyulladásos mediátorok, citokinek és kemokinek szabadulnak fel. A génexpesszió 
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mértékének sorrenjében a következő gének upregulációját észleltük: IL-6, IL-8, 

MCP-1, GRO-β, LIF, BMP-2, TNF-α és a bFGF. A FNF-ok által indukált TNF-α 

expressziót alacsonynak, míg az IL-1β expressziót fokozottnak találtuk.  

7.3.2. A fibronektin receptorok által aktivált jelátviteli utak szabályozását az NF-κB 

út által szabályozottnak, de az IL-1 autokrin szignál úttól függetlennek találtuk. A 

FNF-k által előidézett NF-κB aktiváció szükséges feltétele a p38 és a JNK MAPK-ok 

aktiválódása, azonban az ERK jelátviteli út aktiválódása nem szükségszerű.  

 

Következtetések 

Az α5β1 integrineknek döntő szerepük van a felnőtt humán porcszövet 

chondrocytáinak életképességében. Az extracelluláris mátrix a FN receptoronon 

keresztül a sejt számára nélkülözhetetlen információkat, túlélési jeleket juttat el. Az 

α5β1 integrinek szerepe kifejezetten hangsúlyos az izolálást követő korai órákban, 

amikor a sejtek körüli extracelluláris mátrix újraképződik. Hasonló sejtpusztulási 

arányokat láttunk normál és osteoarthrosisos porcsejtek vizsgálatakor a fibronektin 

receptor gátlásakor. A chondrocyták pusztulásának hátterében apoptosis áll.  

A porcdegradáció egyik tényezője a FNF-ok által előidézett MMP-13 felszabadulás, 

mely a MAPK jelátviteli utakon keresztül megy végbe. MAP kináz foszforilációhoz 

vezet még az α2β1, valamint az α5β1 integrin adhézió gátló antitestek alkalmazása, 

az aktivitásfokozódás nem következik be a szolubilis, intakt fibronektin vagy a nem-

blokkoló antitestek esetén. A MAP kináz aktiválódást követően c-Jun és IκB 

foszforiláció történik. A MAP kináz inhibitorok, a MEK, a p38i és a JNKi is képes 

volt az MMP-13 felszabadulás meggátlására, míg az IL-1ra nem. Az IL-1ra csak 

részlegesen gátolta a FNF-indukált fokozott MMP-13 aktivációt. Az IL-1 autokrin 

termelődése mellett egyéb gyulladásos mediátorok is szerepet játszhatnak a további 

MMP-13 termelődésben, ezek közül a citokinek és kemokinek közül a FNF-által 

indukált IL-8, IL-6, MCP-1, GRO-α, GRO-β, and GRO-γ felszabadulását 

demonstráltuk. Igazoltuk, hogy a GRO-α és GRO-γ konstitutív módon jelen van a 

porcszövetben, s FNF-ok hatására szintézisük fokozódik. Bemutattuk, hogy a FNF-

ok az IL-1β termelődését elősegítették, míg a TNF-α szintézist nem fokozták. A 

különböző MAP kinázok gátlása, az NF-κB inhibíció valamint az IL-1 szignálutak 

blokkolása során bebizonyítottuk, hogy a citokinek és kemokinek felszabadulása az 

NF-κB út által szabályozott és független az IL-1 úttól. 
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Összegzésként, munkám direkt in vitro evidenciát nyújt arra, hogy a sérült porc 

extracelluláris mátrixában található FNF-ok képesek a környező chondrocyták és 

saját maguk stimulálására, felelősek a fokozott MMP-13 és pro-inflammatorikus 

citokinek és kemokinek termelődésért, s végül, de nem utolsó sorban ez a folyamat 

az NF-κB út által szabályozott. Eredményeim azt sugallják, hogy az ízületi porc 

mátrixát ért sérülés következtében a fibronektin fragmentálódik, a keletkezett FNF-

ok képesek egy gyulladásos kaszkád előidézésére és felerősítésére, amely a 

továbbiakban progresszív mátrix degradációhoz és porcdestrukcióhoz vezethet. A 

FNF-ok által aktivált jelátviteli utak blokkolásával új terápiás lehetőség nyílhat a 

porcdestrukció szöveti mediátorainak gátlására, mind gyulladásos, mind pedig 

degeneratív megbetegedések (RA és OA) kezelésében is. 
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