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Bevezetés 

 

A degeneratív eredető osteoarthrosis (OA) a leggyakoribb mozgásszervi megbetegedés 

világszerte. Bár számos környezeti tényezı befolyásolja a kialakulását, a pontos etiológiája 

még nem teljesen ismert.  

A chondrocyta az egyetlen sejttípus, amely a porcszövetet alkotja, emiatt felelıssé tehetı a 

porc mátrix komponeneseinek szintéziséért és lebontásáért. A porcszövet döntı többségben 

extracelluláris mátrixot (ECM) tartalmaz, amelynek fı 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-ben.  

A szintézis és lebontás normális egyensúlya bizonyos megbetegedésekben, így 

osteoarthrosisban megbomlott, az egyensúly a degradáció irányába tolódott.  

Az extracelluláris mátrixból az α5β1 integrineken -fibronektin receptorokon-keresztül érkezı 

jelek a chondrogenesisben, differenciálódásban, porcdegradációban és a sejtek túlélésében is 

szerepet játszhatnak. 

A fibronektin az extracelluláris mátrixban és a vérkeringésben is megtalálható fehérje, amely 

könnyen lebomlik fibronektin fragmentumokra (FNF). Osteoarthrosisban és rheumatoid 

arthritisben szenvedı betegekben a synoviális folyadék valamint a porc mátrix is magas 

koncentrációban tartalmazza.  

A FNF-ok a chondrocytákban és a synovialis fibroblastokban is a mátrix metalloproteinázok 

expresszióját stimulálják, valamint a porc proteoglikán szintézisét szupresszálják, így a FNF-

ok szerepet játszhatnak a mátrix progresszív lebontásában, ezáltal következményes arthrosist/ 

arthritist eredményezhetnek. 

A FNF által stimulált α5β1 integrinek a szignál transzdukciós útvonalak aktiválódásához 

vezetnek, amelyekben részt vesznek a protein kináz C; proline-rich tyrosine kináz-2 (PYK-2); 

a MAPK család tagjai: az ERK, JNK, és p38 kinázok; és ennek következtében emelkednek a 

transzkripciós faktorok (AP-1 és NF-κB) aktivitásai is.  

A fent említett jelátviteli utak aktiválása az MMP-13 expresszióját is fokozza, amely a II. 

típusú kollagén lebontásáért felelıs. FNF-okkal vagy α5β1 integrin kötıhelyet aktiváló 

antitestekkel történı chondrocyta stimuláció a nitrogén oxid (NO) illetve különbözı pro-

inflammatorikus citokinek: TNF-α IL-1, IL-6 és IL-8 felszabaduláshoz is vezetnek. 

A sérült porcszövetben található gyulladásos mediátorok szintén hozzájárulhatnak a porc 

destrukciójához. Egyrészt az MMP expresszió elısegítésével, másrészt a porc 

mátrixproteinjeinek -a proteoglikánok és kollagének -szintézisének gátlásával.  Így a FNF-ok 
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mátrix degradációra kifejtett hatásai lehetnek direkt és indirekt hatások is. Direkt hatáson a 

sejtek szignálútvonalainak aktiválását értjük, amelyek következményes MMP 

felszabaduláshoz vezetnek, míg indirekt hatáson a különbözı citokinek up-regulációját követı 

autokrin illetve parakrin szabályozást értjük, melynek eredménye szintén MMP felszabadulás 

és ezt követı mátrix degradáció lehet.  

 

Célkitőzések 

 

1. Az α5β1 integrin szerepének vizsgálata a chondrocyták életképessében, túlélésében  

1.1. Fibronektin receptor szerepe a chondrocyták túlélésében  

1.2. A sejtfelszíni receptorok chondrocyta túlélésében játszott szerepének elemzése normál és 

OA  porcelváltozások esetén ex vivo izolált felnıtt humán hyalinporcsejtekben 

1.3. Az α5β1 integrin blokkolását követı sejthalálozás okának vizsgálata 

 

2. Az α5β1 integrin mediált chondrocyta - extracelluláris mátrix interakció 

megszakításának hatásai, a porckárosodás mechanizmusának vizsgálata 

2.1. A chondrocyták fibronektin receptorainak funkcionális gátlásával (α5 integrin blokkolása 

illetve fibronektin fragmentumok által okozott konformáció változás) elıidézett 

porckárosodásért felelıs mediátorok (fıképpen az MMP-13) analízise 

2.2. Az α5β1 integrinek szerepének vizsgálata a szignál transzdukcióban 

 

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

3.1. A FNF-ok által elıidézett α5β1 integrinek funkcionális gátlása során elıidézett 

gyulladásos mediátorok, citokinek és kemokinek azonosítása  

3.2. A fibronektin receptorok által közvetített citokin és kemokin expresszió szabályozásának 

feltérképezése  

 

Módszerek 

 

Humán chondrocyta kultura készítése 

A kísérleteket humán boka és térd porcszövettel végeztük, az ízületeket szervdonorok 

adományozták a transzplantációs hálózaton keresztül vagy osteoarthrosisban szenvedı térd 

protézisen átesett betegektıl kaptuk. A porcszövetbıl enzimes emésztés során chondrocytákat 
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izoláltunk és DMEM-F12 10 %-os FBS-ot és antibiotikumot tartalmazó monolayer kulturában 

tenyésztettük ıket a kezelés elıtt jelzett idıpontig.  

Az α1-, αv-, és α5 integrinek gátlását szolgáló antitesteket használtuk, emellett egy hatékony 

disintegrint az echistatint, amely az αvβ3 integrin potens inhibitora.  

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

Olympus fluorescens mikroszkóppal vizsgáltuk, legalább száz sejtet számoltunk le, az élı 

sejtek számát százalékban adtuk meg. 

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

oligonukleoszómák) kimutatására szolgáló ELISA assayt és elektronmikroszkópos 

vizsgálatokat használtunk. 

Chondrocyta szignáltranszdukciós utak feltérképezése 

A MAP kinázok gátlására 30 perces preinkubációt használtunk. A p38 gátlására 20 µM 

SB203580-t, a MAP/ERK kináz MEK gátlására 25 µM PD98059-t és a JNK gátlására 20 µM 

SP600125-t.  A monolayerben tenyésztett sejteket az integrin antitestekkel illetve az ECM 

ligandokkal egy órán keresztül, vagy a jelzett idıpontig stimuláltuk, a kísérleteket a 

szupernatánsok eltávolításával és a lysatumok készítésével fejeztük be. Az azonos 

mennyiségő proteint tartalmazó sejtlysatumokat SDS-PAGE elektroforézissel vizsgáltuk, a 

proteineket nitrocellulóz membránra transzferáltuk, és a chemoluminenscencia (ECL) 

segítségével a megfelelı antitestekkel hívtuk elı. 

Reverz transzkriptáz polymeráz láncreakció (RT-PCR) 

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

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

ThermoScript RT-PCR segítségével oligo (dT) 20 primérek használatával reverz-átírásra 

került. Ezután a közölt IL-1β, az MMP-13, és GAPDH primérek segítségével polymeráz 

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

MMP-13 immunoblot 

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

antitestekkel immunoblot technikával végeztük a fehérje kimutatását. 

Chondrocyta stimuláció egyéb FNF-okkal és citokinekkel 

Az összefüggı chondrocyta monolayer kulturákat szérum-mentes mediumban 6 vagy 16 órán 

keresztül inkubáltunk az alábbiakkal: 0,5 µM 110-kDa FNF, 2 ng/ml IL-1β, vagy 10 ng/ml 

TNF-α. Az IL-1β gátlására 100 ng/ml IL-1ra-t, az  NF-κB gátlására 50 µM hypoestoxidot 

használtunk.  

RNS és genomikus DNS izolálás 
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Totál RNS-t és genomikus DNS-t az Rneasy Minikit és a Dneasy Tissue kit (Qiagen) 

segítségével nyertünk.  

Génexpressziós vizsgálatok és analízis 

A citokin gének expresszióját cDNS microarray segítségével vizsgáltuk. A FNF kezelt 

chondrocytákból nyert totál RNS-t átírtuk és a cDNS-t hibridizáltuk a 268 génpárt tartalmazó 

Human Citokin/Receptor Array membránhoz. A protein szintézist a humán citokin protein 

array segítségével vizsgáltuk, az eredményeket Western blot analízissel erısítettük meg.  

Humán citokin antitest protein array 

A chondrocytákat az α5β1 integrin kötıhelyet tartalmazó 120 kDa FNF-okkal vagy IL-1β-val 

kezeltük és a kezelés után a szérum mentes médiumot összegyőjtöttük. Humán citokin antitest 

protein arrayt végeztünk a TransSignal Raybio Human Citokine Ab Array 1.0 segítségével.  

Citokin immunoblot és kvantitatív ELISA analízis 

A médiumban található protein mennyisége bichinolin-dikarbonsavval savval lett 

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

membránra. Két órás inkubálás történt az IL-6, IL-8, GRO és MCP-1 antitestekkel, majd az 

eredmények vizualizálására az ECL technika került alkalmazásra. A kvantitatív ELISA-hoz 

150 µl mediumot használtunk 1/50 hígításban és az IL-6 és IL-8 QuantiGlo immunoassayt 

alkalmaztuk. 

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

A sejteket FNF-okkal vagy IL-1β-val kezeltük, a sejt lysatumokhoz friss foszfatáz gátló 

keveréket és PMSF-t adtunk. A fehérjéket SDS-PAGE gélen futtattuk az immunoblotot 

foszfo-IKKα(Ser180) /IKKβ(Ser181) –gyel hívtuk elı. Az NF-κB transzlokáció vizsgálatakor a 

nukleáris frakciókat a FNF kezelést követıen a nukleáris extrakciós kittel készítettük, majd 

futtattuk az SDS-PAGE gélen. Anti-foszfo NF-κB p65 (Ser536) antitestet használtunk az 

elıhíváshoz.  

Chondrocyta transzfekció 

Az NF-κB út gátlására IκBα domináns negatív expressziós vektort transzfektáltunk primer 

chondrocytákba a Human Chondrocyta Nucleofector Kit segítségével. A chondrocytákat 

MAPK és IKK inhibitorokkal kezeltünk elı-: 50µM hypoestoxide (IκBi), 20 µM SB203580 

(p38i), 25 µM PD98059 (MEKi), illetve 20 µM SP600125 (JNKi) majd 0,5 µM FNF-okkal 

stimuláltuk ıket. 
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Eredmények 

 

1. Az α5β1 integrinek szerepe a sejtek életképességében, túlélésében 

 

1.1 Fibronektin receptor szerepe a chondrocyták túlélésében 

Frissen izolált chondrocytákat poly-L-lysinnel illetve fibronektinnel bevont tárgylemezen 

inkubáltunk 16 órán keresztül, s azt észleltük, hogy a FN-en tenyésztett sejtek több mint 95% 

élt túl, míg a másik esetben a túlélés csak 34% volt.  Ismert, hogy a chondrocyták elsısorban 

az α5β1 integrineket használják a FN megkötésére. Az α5 alegység specifikus gátlása 

dózisfüggıen 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. Ez 

a tény arra utal, hogy a chondrocyták endogén fibronektint termelnek, s ez által maradhatnak 

életben szérum mentes környezetben.  

 

1.2. A chondrocyta integrinek túlélésben játszott szerepe normál és OA porcból nyert 

chondrocytákban  

Normál és OA chondrocytákat hasonlítottunk össze korai (1. nap) illetve késıbbi (7. nap) 

sejtkulturában az α5-integrin blokkoló antitestek különbözı dózisainak jelenlétében vagy 

hiányában.  A fibronektin receptor blokkolásával dózis-dependens sejthalálozást észleltünk 

mindkét esetben. A korai kulturában az antitest  20 µg/ml koncentrációjánál a sejtek kevesebb 

mint 20%-a volt életben, míg 50 µg/ml koncentrációnál kevesebb mint 5% élt túl.  A kísérletet 

egy késıbbi idıpontban - mini-ITS –ben történı 7 napos inkubálás után- megismételve, a 

sejtek túlélése szignifikánsan növekedett. Az α1 és az αv integrin alegység blokkoló antitestek, 

valamint az egyik disintegrin (echistatin),  még magasabb koncentrációban sem (50 µg/ml) 

okoztak szignifikáns sejthalálozást normál illetve OA sejtek esetén sem. 

 

1.3. Az α5β1 integrinek gátlására bekövetkezı sejthalálozás oka  

Az α5-integrin blokkoló antitestek hatására a chondrocytákból dózis-függıen apoptosisra 

jellemzı hiszton-asszociált DNS fragmentációt mutattunk ki. Ezt követıen 

elektronmikroszkópos vizsgálattal is az apoptosisra jellemzı szövettani elváltozásokat, így 

nukleáris kondenzációt és membrán kitüremkedést (budding) észleltünk, tehát a létrejövı 

chondrocyta sejthalálozás hátterében apoptosis áll.  
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2. Az α5β1 mediált porckárosodás mechanizmusa 

 

2.1. Az α5β1 integrinek funkcionális gátlása során létrejövı MMP-13 felszabadulás  

Zselatin zimográfia segítségével kimutattuk, hogy a FNF kezelés valamint az α5β1 integrin 

gátlás hatására fokozódott a különbözı mátrix metalloproteázok, így az MMP-2 és MMP-9, 

valamint egy kisebb mólsúlyú zselantináz aktivitással rendelkezı MMP, nagy valószínőséggel 

az MMP-13 termelıdése. A FNF hatására a chondrocytákban fokozott MMP-13 és IL-1β átírás 

történik, melyet RT-PCR segítségével bizonyítottunk. 

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.  

 

2.2 Az α5β1 integrinek szerepe a szignál transzdukcióban 

Megfigyeltük, hogy az adhézió gátló antitestekkel történı kezelés mindhárom MAP kináz 

foszforilációjához vezetett (ERK1/2, JNK és p38), melyek 15-30 percen belül jelentkeztek és 5-

24 órával késıbb álltak vissza az alaphelyzetbe. Hasonló MAP kináz foszforilációhoz vezetett a 

120 kDa FNF alkalmazása, melyek az integrin kötı RGD domént tartalmazza. Fokozott 

foszforilációt észleltünk mind a p44 és p42 (ERK1 és ERK2) izoformok, és a p54 és p46 JNK 

izoformok esetében is. Nem észleltünk fokozott foszforilációt a nem-gátló α5β1-integrin 

antitestek (20 µg/ml) vagy az intakt FN (1µM) alkalmazása esetén. 

A MAP kinázokat követıen 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.  

 

 

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

 

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

A kontroll sejtekhez képest a 0,5 µM FNF stimulálás a 268 génbıl összesen 19 gén (7,1 %) 

fokozott (1,5 szeres) aktiválásához (up-regulációjához) vezetett 6 órás inkubálást követıen és 

22 gén fokozott aktivációját mutattuk ki 16 óra múlva. A gén expresszió mértékének 
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sorrendjében a következı gének up-regulációját észleltük: IL-6, IL-8, Monocyta 

chemotattraktáns protein-1 (MCP-1), növekedési géntermék-β, (GRO-β), leukémia gátló 

faktor (LIF), csont morfogén fehérje-2 (BMP-2), tumor necrosis faktor-α (TNF-α), és 

fibroblaszt növekedési faktor (bFGF). A GRO-β-hoz hasonlóan a GRO-α és a GRO-γ up-

regulációját is megfigyeltük.A citokin gén array eredményét ezt követıen a citokin protein 

array eredményével hasonlítottuk össze. A membránon található 23 citokin párból az 

intenzitás sorrendjében az alábbi proteineket detektáltuk: IL-6, IL-8, MCP-1, and GRO-β. A 

membrán azonban az alábbi citokineket nem tartalmazta: IL-1β, 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, TGF-β1, és a TNF-β.    

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

RT-PCR segítségével. A kontroll sejtekhez képest fokozott expressziót észleltünk (több mint 

másfél szeres emelkedés) 0,5 µM FNF kezelés hatására 16 órát követıen az alábbi gének 

mRNS-ében: IL-6, IL-8, GRO-β, és MCP-1. Mivel korábbi tanulmányok már ismertették a 

FNF által stimulált α5β1 integrinek által mediált IL-6 és IL-8 expresszióját, de nem volt adat 

a GRO család tagjaira vagy az MCP-1-re vonatkozólag, ezért vizsgálatainkat ez utóbbiakra 

fókuszáltuk. A FNF hatását az IL-1β-hoz és a TNF-α hatásához hasonlítottuk. 

Igazoltuk, hogy a GRO-β mellet a GRO-γ és a GRO-α is expresszálódik a chondrocytákban. A 

GRO-család tagjai kis mértékben nem stimulált állapotban, konstitutív módon is 

expresszálódnak, de a FNF, valamint IL-1β hatására aktivitásuk fokozódik, azonban érdekes 

módon a TNF-α hatására csak kevésbé fokozott aktivitást mutatnak. IL-1β-val történı 

stimuláció hasonló emelkedéshez vezetett a GRO-család mRNS szintjeiben, mint a 0,5 µM 

FNF kezelés:  a GRO-α  1,68 szoros, GRO-β 3,4 szeres és a GRO-γ 2,7 szeres emelkedést 

mutatott. A TNF-α-val történı expresszió (10 ng/ml) 1,4 szeres, 1,6  és 1,5-szörös emelkedést 

mutatott az elıbb felsorolt GRO-család tagjainál. Az MCP-1 expresszió sokkal kisebb 

mértékben emelkedett bármely citokin illetve FNF hatására.  

 

3.2 A FNF által indukált citokin és kemokin expresszió szabályozása  

A fentebb említett módon, a FNF és az adhézió gátló antitestekkel történı kezelés mindhárom 

MAP kináz foszforilációjához vezetett (ERK1/2, JNK és p38). Ezt követıen a jelátvitel a c-

Jun és az IκB proteinek foszforilációján keresztül történik. 

Korábbi munkánkban rámutattunk arra, hogy a chondrocyták FNF-okkal történı stimulálása 

fokozott IL-1β szekrécióhoz és az NF-κB út aktiválásához vezet, amelyek együttesen, de 

külön–külön is további citokin és kemokin gén expresszióhoz vezethetnek. A sejteket nagy 
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mennyiségő (100 ng/ml) IL-1ra-val kezeltük elı, majd a citokin protein arrayt használtuk. 

Nem tapasztaltunk számottevı csökkenést a citokinek és kemokinek expressziójában. 

Hypoestoxid hatására (szintetikus IKK gátlószer) a citokin és kemokin proteinek 

szekréciójának drámai csökkenését észleltük, az értékek nem stimulált chondrocytákban észlelt 

szintre változtak. Bebizonyítottuk, hogy a FNF következtében IKK aktiváció jön létre, amelyet 

az IKK foszforilációval követtünk nyomon. A hypoestoxiddal történı elıkezelés blokkolta ezt 

a foszforilációt. Továbbá, létrehoztunk egy domináns negatív IκBα mutáns chondrocyta 

sejtvonalat, amelybıl hiányoztak a normális IKK foszforilációhoz szükséges kötıhelyek. A 

mutáns overexpressziója meggátolta a FNF-ok által elıidézett NF-κB p65-ös alegységének 

foszforilációját, és ez a folyamat az IL-6 és IL-8 termelıdését is gátolta. További vizsgálatokat 

végeztünk az immunoblot és a RT-PCR analízis segítségével. Az IL-1ra részlegesen 

csökkentette a FNF által elıidézett 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.  Kontrollként az IL-1ra-t 

használtunk, amely az IL-1β által stimulált citokinek és kemokinek szekrécióját teljes 

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

hasonló módon gátolta, mint az IL-1ra, igazolva azt a tényt, hogy a FNF által elıidézett 

változások hasonlóan az IL-1 által elıidézett folyamatokhoz az NF-κB út aktiválásához 

vezetnek.  

Hasonló eredmények születtek alga-gyöngy chondrocyta sejtkulturákban és amikor a cytokin 

expressziót a RT-PCR segítségével követtük nyomon.  

 

Következtetések 

 

1. Az α5β1 integrinek kiemelkedı szereppel bírnak a chondrocyták életképességében 

 

 1.1 Humán chondrocytákban az α5β1 integrinek túlélési szignálokat közvetítenek. 

A porcszövetben az extracelluláris mátrix egy rendkívül aktív, információban gazdag 

környezetet biztosít. Amikor az integrinek mátrix proteinekhez kapcsolódnak számos 

válaszreakciót közvetítenek a citoszkeleton felé, így döntı szerepet játszanak számos 

biológiai funkció fenntartásában, így a sejt növekedésében, differenciálódásában, az 

adhézióban, a migrációban valamint a sejtek túlélésében is. Kimutattuk, hogy a FN-nel bevont 

tárgylemezen tenyésztett chondrocyták túlélése az α5 alegység blokkolásával is drámaian 

csökkent. Ebbıl azt a következtetést lehet levonni, hogy az α5β1 integrinek a fibronektinhez 
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való kötıdés során túlélési jeleket közvetítenek a chondrocyták felé. Az α5β1 integrinek 

túlélésben játszott szerepe fıként a korai sejtizolálást követı órákban volt számottevı, 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. 

 

1.2. Nincs számottevı különbség a normál és OA betegektıl származó chondrocyták 

túlélését tekintve az emelkedı dózisú anti-α5 blokkoló antitestek használata során 

Az α5-integrin blokkoló antitesteken túl, az egyéb α alegység blokkoló antitestek (α1, αv, és 

echistatin) hatására a chondrocyta halálozás nem érvényesült.  

 

1.3 Az α5-integrin blokkoló antitestek hatására létrejövı chondrocyta sejthalálozás 

hátterében apoptosis áll. 

 

2. Újdonságok az α5β1 integrin mediált porcdestrukció pathomechanizmusában  

 

2.1 A FNF hozzájárulnak a porcszövet katabolikus folyamataihoz a fokozott MMP-13 

termelıdésen keresztül 

 

Az FNF hatására és adhézió gátló antitestek létrejövı chondrocyta integrinek (α5β1) gátlása a 

MAP kináz szignál transzdukciós utak aktiválódásához és következményes c-Jun és IκB 

foszforilációhoz, valamint fokozott MMP-13 termelıdéshez vezet. A humán ízületi 

porcszövetben az MMP-13 termelıdés az α5β1 integrineken keresztül megy végbe.  

 

2.2 Az FNF-ok által elıidézett, α5β1 integrin mediált fokozott MMP-13 termelıdés a 

MAP kináz jelátviteli utak aktiválódásával jár  

Kimutattuk, hogy a MAP kináz aktiválódás alapvetı fontossságú (szükséges feltétele) az 

MMP-13 fokozott termelıdéséhez, az autokrin IL-1 út aktiválódása azonban nem. Ennek 

ellenére az IL-1 út aktiválódása tovább fokozza a további 

 MMP-13 termelıdését. Vizsgálatainkban a 120 kDa FNF-ok által kiváltott MMP-13 

termelıdést azonban nem tudtuk IL-1ra-val meggátolni. RT-PCR vizsgálatainkkal 

egyértelmően kimutattuk, hogy a 120 kDa FNF-ok az IL-1β termelıdését is fokozzák. Egy 

másik vizsgálatban szintén emelkedett IL-1β szinteket észleltek α5β1 stimuláció hatására. 

Mivel a vizsgálatainkban az IL-1 blokád hatására csökkent MMP-13 produkciót észleltünk, 
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azt gondoljuk, hogy a FNF-ok által elıidézett fokozott IL-1β termelıdés egyéb MMP–k 

termelıdését, például MMP-3, MMP-2, MT1-MMP-k fokozzák, amelyek a továbbiakban az 

MMP-13 aktivációjához vezetnek. 

 

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

 

3.1 A FNF-ok által indukált citokin és kemokin expresszió hozzájárulhat a 

porcdegradáció kialakulásához 

Munkám során rávilágítottam arra, hogy a FNF-ok, a sérült porc extracelluláris mátrixának 

alkotóelemei különféle gyulladásos mediátorok szintézisét idézték elı a nem sérült (normál) 

humán chondrocytákban is. Adataink alátámasztják, hogy a FNF-ok a következı pro-

inflammatorikus citokinek expresszióját fokozzák: IL-6; IL-8, GRO-α, GRO-β, és a GRO-γ; 

valamint az MCP-1. Mivel a kísérleteinkben használt FNF-ok az α5β1 integrineken keresztül 

vesznek részt a jelátvitelben, eredményeinkbıl következik, hogy a FNF-ok által stimulált 

integrin szignaling nemcsak a citokinek, de több különbözı kemokin expressziójáért is 

felelıs. A FNF stimuláció más sejttípusokból is fokozott kemokin expressziót válthat ki, egy 

drámaian új, még nem ismert mechanizmust sugallva, amely során a sérült porc mátrixának 

egy alkotóeleme képes arra, hogy a szöveti sérülés helyén leukocyta aktivációhoz vezetve 

elindítsa a gyulladásos kaszkádot. 

Az arthrosis/arthritis kialakulása folyamán lehetıség nyílik arra, hogy számos autokrin és 

parakrin visszacsatolás (loop) jöjjön létre az ízületi porcfelszínt borító chondrocytákban a 

kemokinek és citokinek hatására. A FNF által indukált IL-8, GRO-β, valamint az IL-6 és 

MCP-1 fokozott termelıdése felerısítheti az OA-es porcszövet molekuláris szintő 

gyulladásának elıidézését. A FNF által elıidézett kemokin termelıdés fontos szerepet játszhat 

a RA-ben tapasztalható progresszív porcvesztésben. Ez OA-ban kisebb mértékő, mivel az 

OA-s porcszövet avaszkuláris természető, így a helyileg felszabaduló kemokinek kevesebb 

sejtek vonzanak a szöveti sérülés helyére. 

 

3.2. A chondrocyták FNF-okkal történı stimulációja a MAPK jelátviteli útvonalak 

aktiválódásához vezet 

Eredményeink alátámasztják, hogy az NF-κB jelátviteli út kiemelkedı szerepet játszik a 

kemokin expresszió szabályozásában. A FNF-ok által indukált kemokin felszabadulás 

megakadályozásához elégséges volt az IκB enzim gátlása, amely alátámasztja ennek a 

jelátviteli útnak a kiemelkedı szerepét.  
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Az fibronektin receptorok blokkolása chondrocytákbana MAPK-ok aktiválásához vezet. Ezt 

követıen kerül sor a különbözı transzkripciós faktorok, így az NF-κB aktivációjára, amely a 

pro-inflammatorikus citokinek és kemokinek génexpresszióját szabályozza. Ezzel 

egybevágóan azt találtuk, hogy a p38 vagy JNK utak gátlásával a FNF-ok által indukált NF-

κB aktiváció csökken, de az ERK útvonal gátlásával ez nem érhetı el.  Mindezek a 

megfigyelések arra utalnak, hogy az elıbb említett két jel (p38 és JNK) aktiválása szükséges 

az NF-κB stimulálásához.  

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

potenciálisan szintén szerepet játszik a kemokin és citokin termelıdésben, az IL-1β 

termelıdése és jelenléte nem volt szükséges a FNF által stimulált kezdeti kemokin 

felszabaduláshoz. Az IL-ra protein blokkolta az IL-1β, de nem a FNF által stimulált citokin és 

kemokin expressziót. Lehetséges, hogy az IL-1 által létrejövı autokrin szabályozókör a 

késıbbiekben hozzájárul a fokozott kemokin és citokin felszabaduláshoz a kezdeti FNF által 

történt stimuláció után. Az a tény, hogy az IL-1 jelenléte nem szükséges a FNF által indukált 

citokin expresszióhoz, egybehangzik egy korábbi vizsgálat eredményével, amely során 

kimutatták OA létrejöttét IL-1 knockout egerekben is. 

Eredményeink arra utalnak, hogy a FNF által indukált jelátvitel blokkolása új terápiás 

célpontot jelenthet a különbözı porcdestrukciót okozó mediátorok felszabadulásának 

megakadályozására.  A chondrocyták α5β1 integrinjeinek gátlása blokkoló antitestekkel a 

sejtek szignifikánsan csökkent élettartamához vezetnek, amely valószínőtlenné teszik a 

terápiás alkalmazásukat. Az NF-κB transzkripciós faktor számos sejtfunkciót meghatározó 

folyamatban jelentıs szerepet játszik – így például az immunitásban, a homeostasisban és az 

apoptosisban, így ezek hosszabb távú blokkolása a chondrocyták élettartamát is jelentısen 

megrövidíthetik. További célpontot jelent az upstream inhibitorok szelektív gátlása, így 

például az IKK-2 gátlása, amely szükséges az IL-1 által okozott IκB degradációjáért, az NF-

κB aktivációjáért és a citokin expresszióért. Továbbá, amint munkámban igazoltam, 

szükséges a FNF által történı citokinek expressziójáért. Alternatívát jelentenek a MAPK 

család tagjai közül a p38, JNK inhibitorai, amelyekrıl nemrégiben bizonyították, hogy 

hatékonyan csökkentik az ízületi porc destrukciót állatkísérletek során.  

Összegzésként, munkánk evidenciát nyújt arra, hogy a sérült porc extracelluláris mátrixában 

található FNF-ok képesek a környezı chondrocyták és saját maguk stimulálására, felelısek a 

fokozott pro-inflammatorikus citokinek és kemokinek termelıdésért, bıvebben az IL-8, IL-6, 

MCP-1, GRO-α, GRO-β, és GRO-γ felszabadulásáért, s végül, de nem utolsó sorban ez a 

folyamat az NF-κB út által szabályozott. Eredményeink arra utalnak, hogy az ízületi porc 
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mátrixát érı sérülés következtében a fibronektin fragmentálódik- FNF-ok keletkeznek-, 

amelyek képesek egy gyulladásos kaszkád elıidézésére és felerısítésére, amely a 

továbbiakban progresszív mátrix degradációhoz és porcdestrukcióhoz vezethet. A FNF-ok 

által aktivált jelátviteli utak blokkolásával új terápiás lehetıség nyílhat a porcdestrukció 

szöveti mediátorainak gátlására, így az arthritisek és arthrosisok (RA és OA) kezelésére is. 
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