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A csont

• Speciális kötőszövet mineralizált sejtközötti állománnyal

• Váz és támasztó funkció

• A vérképzés helye (csontvelő)

• Ca2+ és foszfát raktár 



Csontszövet

• Substantia compacta (tömör állomány)

• Substantia spongiosa (szivacsos állomány)

Trabekuláris szerkezet- ellenáll a mechanikai hatásoknak

• Extracelluláris mátrix: 20% víz, 45% HA kristályok és más Ca-foszfát, Ca-
karbonát sók, nyomelemek (Zn, Cu, Sn, Mg, F) valamint 35% szerves
összetevő (kollagén és egyéb)



Riddle & Clemens, 2017; Physiol Rev

A csontot felépítő sejtek

• Hematopoetikus őssejt eredetű 
(monocyta precursor): osteoclastok

• Mesenchymális eredetű:
• Pre-osteoblastok
• Osteoblastok
• Osteocyták



Dirckx et al., 2013; Birth Defects Research

• Intramembrán: mesenchymális sejtek → osteoblastok → csont

• Endochondrális: mesnchymális sejtek → chondrocyták/porc →
osteoprogenitorok/osteoblastok → csont

A csontképződés formái



Csontosodás

Embrionális csontfejlődés Születés utáni csontfejlődés Csont átépülés Csont gyógyulás



A csont homeosztázisa

Long, 2012; Nat Rev Mol Cell Biol

• Osteoblastok és osteoclastok működésének eredménye

• Osteoblast képződés: mesenchymalis progenitor (MP) sejtekből preosteoblast állapoton
keresztül

• Osteoclast képződés: Hematopoetikus őssejtekből (HSC) létrejövő makrofág állapoton
keresztül létrejövő sokmagvú sejttípus

• A két féle sejtfunkció közötti egyensúly létfontosságú a csont homeosztázisához

• Az osteoblastok kétféle úton differenciálódnak osteoblastokká:
1. intramembrán csontosodás alatt közvetlenül
2. Endochondrális csontosodásnál: porcsejtekből vagy perichondrális sejtekből → a

porcsejteknél a növekedés aktiválja az osteoblast irányú differenciációt.



A csont homeosztázisa II.
modelling vs. remodelling

• Modelling: a csontképzés és csont felszívódás különböző felszíneken történik (felnőtt korig- pl. hosszú 
csöves csontok növekedése)

• Remodelling: a régi csontszövet cseréje újra (felnőttekben- csonttömeg fenntartása)

1. Aktiváció: preosteoclast stimuláció (citokinek, növekedési faktorok)

2. Felszívódás: régi csont mátrix emésztése

3. Megfordulás: a felszívódás vége/ sejtek cseréje

4. Képződés: új csont mátrix szintézise

5. Nyugalom: nyugvó osteoblastok az elkészült új csontfelszínen

Baron and Hesse, 2012. J Clin Endocrinol Metab



WNT jelátvitel

• 19 emlős Wnt fehérje
• A csont tömeget nagy mértékben befolyásoló mutációk többsége ugyanazon

jelátviteli útvonalhoz (kanonikus Wnt útvonal) kapcsolódik.
• Az útvonalat a Wnt ligandok receptor komplexbe (G-fehérje kapcsolt low

density lipoprotein receptor fehérje 5 vagy 6) kötődése aktiválja.
• Multi protein beta-catenin destruction complex inaktiváció → beta-catenin

felszabadulás → sejtmagi transzlokáció.
• Transzkripció szabályozás: T-cell factor/ lymphoid enhancer factor (Tcf/Lef)
• A Wnt jelátvitel jól szabályozott, számos ligand, extracelluláris regulátor

fehérjék és receptorok, valamint extracelluláris inhibitorok (pl. sclerostin és
dickkopf 1) révén.

Baron and Kneissel, 2013, Nat Med.



WNT jelátvitel II.

• WNT–β-catenin jelátvitel gátolja a porc- és zsírsejtek differenciálódását a mesenchimális
őssejtekből

• Az osteoblast progenitor sejteknek szüksége van a kanonikus WNT jelátvitelre a további
proliferációhoz és differenciálódáshoz

• Apoptózis gátlása

• Osteoclastok általi csont felszívódás gátlása

• Osteoblast és osteocyta expresszió indukciója (anti-osteoclastic factor osteoprotegerin-
RANKL csapda)

Baron and Kneissel, 2013, Nat Med.



Sclerostin

• Kulcs szerepet játszik a csontképzés/felszívódás szabályozásában

• LRP4 chaperonhoz és low density lipoprotein receptorhoz kötődve
gátolja a Wnt útvonalat

• Expressziója a korral valamint különböző rákos betegségekben (csontban
kialakuló) változik

• Gátlása jelentős növekedést okoz a csont tömegében → ígéretes terápiás
célpont (pl. osteoporózis kezelése)

Suen and Qin, 2015, J Orthop Translat.



Parathyroide Hormon (PTH)/ Parathyroide Hormon 
Receptor (PTHRP) útvonal

• Jelenleg az egyetlen működő terápia

• A PTH/PTHRP a csontban az osteoblast eredetű sejtekben expresszálódik, de a csontvelő
stroma sejtjei, limfociták és más sejttípusok is expresszálják (komplex szabályozó hálózat).

• Osteoblast prekursor proliferáció, osteoblast túlélés, nyugvó csontsejtek reaktivációja →
osteoblastok számának növekedése

• Szakaszos PTH kezelés fokozza az osteoblast differenciációt és aktivitást

• PTH kezelés lehet anabolikus és katabolikus egyaránt: Szakaszos PTH szint emelkedés →
tömeg növekedés, folyamatosan magas PTH szint → felgyorsult csont turnover →
csökkenő csont tömeg.

Khosla et al. 2008, J Clin Invest.



• A PTH és a Wnt jelátviteli útvonalak egyaránt stimulálják a mesenchymalis őssejtek proliferációját és osteoblast irányú
elköteleződését

• Wnt gátolja a porc- illetve zsírsejt irányú differenciációt

• A késői osteoblast fázisban növelik az ásványok lerakódását (mineral apposition rate- MAR) és a csont képződést (bone
formation rate- BFR).

• A Wnt útvonal serkenti az osteoprotegerin (OPG) szintézisét (RANKL decoy receptor) → osteoclast differenciáció és
funkció gátlása

• A PTH serkenti a RANKL kiválasztását → osteoclast differenciáció és funkció serkentése (↑ felszívódás)

• A Wnt aktivitást a sclerostin és Dkk1 fehérjék gátolják, ezek expresszióját gátolja a PTH útvonal, amit a Wnt serkent
(negatív feedback)

• Mindkét útvonal serkenti a csont képződését, de csak a Wnt csökkenti a csont felszívódását

Wnt és PTH útvonalak együttműködése

Baron and Hesse, 2012. J Clin Endocrinol Metab



Wnt és PTH útvonalak együttműködése az osteocytákban

• Wnt aktiváció : Wnt3a vagy egyéb Wnt fehérje kötődése → G-fehérje recetor (frizzled) 
+ Lrp 5/6 koreceptorok

• Axin2 kötődése → β-katenin degradáció gátlása

• β-katenin transzlokáció a sejtmagba → Dkk1, sclerostin és osteoprotegerin (OPG) 
expresszió serkentése a T-cell factor/lymphoid enhancer factor (Tcf/Lef) által

• PTH kötődik hét-transzmembrán receptorához → phosphatidyl inositol-specific 
phospholipase C (PLC), cAMP-dependent protein kinase A (PKA), and the protein 
kinase C (PKC) kaszkád útvonalak aktivációja 

1. sclerocistin és Dkk1 transzkripció gátlása
2. GSK3β stabilizáció gátlása
3. β-katenin stabilizálás (foszforilláció)

Baron and Hesse, 2012. J Clin Endocrinol Metab



A kanonikus BMP útvonal

• TGF-β szupercsalád (növekedési faktorok)

• BMP fehérje kötődése I-es vagy II-es típusú seronin/treonin kináz receptorhoz → 
heterotetramer komplex 

• R-Smad fehérjék (Smad1/5/8) foszforillációja → Smad4 bekötődés → transzlokáció a 
sejtmagba

• További koaktivátor vagy korepresszor bekötődés → génexpesszió szabályozása

• Extracelluláris szabályozás (pl. Noggin), intracelluláris szabályozás (FKBP12, microRNS-
ek, foszfatázok és I-Smad fehérjék), ko-receptorok a plazma membránban (pl. Endoglin)

• BMP-k használata pl. sípcsonttörés kezelése, csigolyák összenövesztése

Wang et al, 2014. Genes & Diseases



Long, 2012; Nat Rev Mol Cell Biol

• Mesenchymális progenitorokra jellemző gén a SOX9 transzkripciós faktor (útelágazás)

• Runx2 → elköteleződés

• Runx2, majd osterix (OSX) → ”érett” osteoblastok megjelenése, osteocyta állapot

• OSX deléció Runx2+ sejtekben chondrocyta differenciálódást okoz

• β-catenin deléció RUNX2+ vagy RUNX2+OSX+ sejtekre is ilyen hatással van

Osteoblast differenciálódás



• Nélkülözhetetlen az osteoblast differenciációhoz mindkét típusú csontosodásnál.
Egérben mindkét allél kiütése → totális osteoblast hiány

• Az osteoblastok normális működéséhez szükséges, beleértve a csont mátrix szintézisét

• Génexpressziót befolyásoló hatás, valószínűleg a kromatin struktúrákat módosító
fehérjéken keresztül

• Számos faktorral szinergizál az osteoblast differenciálódás elősegítésére. Ezek
serkenthetik a szintézisét, aktivitását, vagy ko-aktivátorként működnek

• Más faktorok gátolják a szintjét vagy aktivitását → Runx2 DNS kötődés gátlása, magi
transzlokáció vagy fehérje expresszió gátlás

Osteoblast differenciálódás- Runx2



• Deléció (egér embriók)→ osteoblastok teljes hiánya, normális Runx2 expresszió
mellett is

• Runx2 szükséges a működéshez az osteoblast differenciálódás alatt

• Fontos szerepe van az osteoblast irányú differenciálódás több fázisában mind az
embrionális fejlődés során, mind a születés után

• Számos faktor befolyásolja működését

Osteoblast differenciálódás



Az implantátum felszín nedvesíthetőségének 
hatása a csontképződésre

Rolando et al., 2014. Acta Biomater.

• Másodpercekkel a behelyezés után fehérjeréteg alakul ki a felszínen, elengedhetetlen a 
sejtekkel történő kölcsönhatáshoz

• Befolyásoló tényező: implant felszín tulajdonságai (topográfia, töltés, hidrofilicitás)

• Megfelelő összetétel/konformáció szükséges

• bioaktív peptid szekvenciák (pl. RGD szekvencia)- sejt kötődés és integrin-mediált
szignalizáció irányítása 

• Fibronectin, vitronectin- RGD, fibrinogén, von Willebrand faktor, IgG- thrombocyta
aktiváció



Az endochondrális csontgyógyulás folyamata

1. Hematóma kialakulás, gyulladás, angiogenezis indukciója, növekedési faktorok a callusban

2. A következő napokban erőteljes progenitor proliferáció, vándorlás a sérülés helyére →
osteoblast vagy chondroblast differenciáció

3. A porc vaszkularizációja, endo-chondrális csontosodás

4. Csont remodelling (osteoblastok, osteoclastok)

Dirckx et al., 2013; Birth Defects Research



Thrombocyta aktiváció

• Az első sejttípus az implantátum felszínen

• Aktiváció: idegen anyaggal történő érintkezés (implant felszín, endotélium, szubendotélium) és/vagy thrombocyta
által termelt faktorok (pl. ADP, thromboxane A2, thrombin)

• A thrombocyták granulumaiban tárolt bioaktív anyagok (pl. ADP, PDGF, VEGF, histamin, serotonin) kiürítése a környező 
térbe

• P-selectin (sejtfelszíni glikoprotein) expresszió → kötődés neutrofilekhez, monocytákhoz, leukocytákhoz- GPIIb/IIIA 
kötődés a felszíni fehérjékhez

• Alak változás: tenase és prothrombináz enzim és adhéziós receptorok expressziója → thrombin

• Thrombocyta mikroszemcse kialakulás → fibrinogén, fibrin

• Véralvadék kialakulása

Shiu et al., 2014; Tissue Eng Part B Rev



A csontgyógyulás folyamata

Shiu et al., 2014; Tissue Eng Part B Rev

• A fibrin hálózat szerkezet segítse az oszteogén sejtek (MSC) implant felszínéhez
vándorlását (pl. lazább szerkezet)

• Fibronectin és collagen kötődése a fibrinhez alapvető fontosságú a MSC-k számára a
vándorláshoz, differenciálódáshoz és az extracelluláris mátrix termeléséhez (pl. a
fibronectin és az α5β1 integrin kapcsolata)

• Implant felszíni funkciós csoportok befolyásolják a fibrin hálózat lebontását és ezáltal
a véralvadékban lévő faktorok felszabadulásának sebességét is
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