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A synovium egy mezenchimális szövet, amely első-
sorban fibroblastokból épül fel. Körkörösen bevon-
ja az ízületeket. Rheumatoid arthritisben (RA) 

jelentős változásokon megy át: gyulladt, hiperpláziás és 
invazív lesz, másodlagosan roncsolja az ízületeket. (1, 2)

Mind több adat gyűlt össze, hogy a rheumatoid 
arthritisben a fibroblastok differenciálódnak és elszapo-
rodnak. (3, 4, 5)

A háttérben álló molekuláris mechanizmusokra azon-
ban kevés adatunk van. Az egysejtes RNS-elemzések 
(single cell RNA sequencing) a NOTCH3 kritikus szere-
pére mutattak rá, melyek igazolódtak organoid CD90 
expresszáló (THY1 kódolt) perivasculáris és rétegesen 
elhelyezkedő fibroblastokban is. A NOTCH, Hedgehog, 

WNT jelátviteli utak az evolúció során nagymértékben 
konzerválódott mechanizmusoknak tekinthetők, és első-
sorban a proliferációban és differenciációban, azaz a 
morfogenézisben van szerepük. A NOTCH-jelút megha-
tározza, hogy a sejtek milyen fejlődési irányba kötelez-
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Rövidítések:
VWF = endotheliális sejtek
CD146 = murális sejtek (MCAM3)
PRG4 = felszíni fibroblastok
CD90 = sublining (felszín alatti) fibroblastok
CD = Cluster of Differentiation (felszíni antigentitást jelzők)
FLSs = Fibroblast-like Synoviocites
anti-NRR3 = NOTCH-blokkoló antitest
OA = Osteoarthritis
RA = Rheumatoid arthritis

1. kép. Fibrobastok, endothelialis sejtek, felszíni sejtek 
immunhisztokémiai festése.
VWF = endothelialis sejtek (piros)
CD146 = murális sejtek (kék)                                                                                 
PRG4 = felszínes fibroblastok (szürke)
CD90 = felszín alatti fibroblastok
Skála: 50 µm

Eddig a NOTCH-jelutak zavarával elsősorban a neurológia tankönyvekben találkoztunk. Bár a vascularis demencia 
általában sporadikusan jelentkezik, de genetikai okok is lehetnek a háttérben (19 kromoszóma, NOTCH3). Ide soroljuk 
az autoszomalis domináns cerebralis amyloid angiopathiat (melyben leggyakrabban mutációk vannak az amyloid 
precursor proteint meghatározó génben), valamint a subcorticalis infarktusokkal jelentkező cerebralis arteriopathiat, ill. 
a leukoencephalopathiat (CADASIL, NOTCH3 mutációkkal). Fokozatosan kiderül, hogy NOTCH3 mutációk állhatnak 
a rheumatoid arthritis és más autóimmun megbetegedések hátterében, vagy ezek kombinációiban. Thomas Willis 1672-
ben írta le a vascularis demenciát, és a XIX. században Binswanger és Alzheimer pontosította, ill. elkülönítette a 
demencia paralytica-tól, melyet akkoriban a neurosyphilis okozott. A molekuláris képalkotó eljárásokkal azonban 
manapság mitokondriális zavarokról és NOTCH, Hedgehog, WNT, vagy más jelutakról beszélünk, így a jelenlegi 
citokin-blokkolásoknak (TNF-α, IL-2, IL-6) a következő lépése lehet ezeknek a még mélyebben fekvő sejtes jelutaknak 
a gátlása.
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zék el magukat, és különböző sejttípusok hogyan diffe-
renciálódjanak. Szerepük lehet a hematopoetikus ős sejt-
készlet T-limfocita irányban való elköteleződésének. 
Kóros működése T-sejtes leukémiák és emlőtumorok 
kialakulásáért lehet felelős.

A synoviumban a NOTCH3 jelutak játszottak szerepet, 
mint a transzkripciós, mint a térbeli gradiensek (spatial 
gradients) kialakításában. A jelút aktivitása követhető 
volt a vascularis endotheliális sejtekben, és a fibro-
blastokban egyaránt. Aktív rheumatoid arthritisben mind 
a NOTCH-gének, mind a NOTCH3 jelutak jelentősen 
expresszálva voltak a synovialis fibroblastokban (TNFα 
hatások).

Egérkísérletekben a NOTCH3 genetikai deléciója, 
vagy a NOTCH3 jelutak blokkolása jelentősen csökken-
tette az ízületi gyulladást. A kísérletek arra utalnak, hogy 
az endotheliumból kiinduló NOTCH-jelút aktivációja 
befolyásolja a synovialis fibroblastok aktiválódását és 
térbeli elhelyezkedését. Ez a kötőszöveti párbeszéd meg-
határozza a gyulladást és a patológiás/autoimmun folya-
mat kifejlődését.

Bár a NOTCH-jelutaknak elsősorban a sejtes funk-
ciókban (proliferáció, differenciáció, apoptózis) van sze-
repe, másodlagosan reszt vesznek az RA-ban termelődő 
gyulladásos faktorok megjelenésében: TNFα, IL-1α, 
IL-1ß, IL-6, GM-CSF.

Jelenleg négy erősen konzervált sejtfelszíni NOTCH-
receptort (NOTCH 1-4) és öt ligandot (Delta-like 1, 3, 4; 
Jagged-1, 2) ismerünk emlős sejtekben. A ligand kötődé-
sekor a receptor intracelluláris része proteolítikusan 
hasad, és transzlokálódik a nucleusba. Ott transzkripciós 
aktivátorként működik. További transzkripciós faktorok 

révén bizonyos HES-gének (bHLH, Hes-1, Hes-5) 
expressziója váltódik ki, amelyek a sejtek differenciáló-
dását segítik elő. 

Az RA gyulladásos folyamataiban a synovialis 
fibroblastok (FLS, Fibroblast-like Synoviocites) aktivá-
lódnak a mezenchimális szövetekből, és olyan proteo-
lítikus enzimek termelődnek, amelyek az ízület destruk-
ciójához vezetnek.

Kevin Wei és mtsi. (6) vizsgálatai négy kötőszöveti 
sejtet különítettek el: VWF-expresszáló vascularis 
endotheliális sejteket, PRG4-expresszáló fibroblastokat, 
THY1-expresszáló (CD90) fibroblastokat, és MCAM-3 
expresszáló murális (CD146) sejteket. A PRG4 
fibroblastok felszínesebben, a THY1 pedig mélyebben 
helyezkedtek el.

Ez a négy sejttípus fordult elő a legnagyobb számban 
a synoviumban. Egyértelművé vált, hogy osteoarthritisben 

2. kép. NOTCH-jelutak immunhisztokémiai festése.
NOTCH-jelút = rózsaszín
Elastin = fekete
A = artériás endothelium                                                                              
B = vénás endothelium
Skála: 100 µm

3. kép. Fibroblastok es endothelialis sejtek hematoxilin-eozin 
festése.

4. kép. Fibroblast organoid a kísérletekhez.
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(OA) a felszíni fibroblastok, míg RA-ban a mélyebben 
elhelyezkedő sejtek aktiválódtak. A két sejttípus közt 
azonban „átmeneti” sejtpopulációk is elhelyezkedtek.

A mélyebben elhelyezkedő THY-1-expresszáló sejtek 
voltak a legjellegzetesebbek RA-ban. A sejtek 
el helyezkedése a perivascularis zónából terjedt a felszíni 
sejtekig. A pozicionálásra használt markerek (VWF, 
CD146, CD90 és PRG4) visszaigazolták a sejtek elhe-
lyezkedését (konfokális mikroszkóppal és immun-
fluoreszcenciával).

A perivasculáris és felszíni (lining) fibroblastok közt, 
mind a gének aktiválódásában, mind a transzkripcionális 
analízisben különbségek mutatkoztak.

5. kép. Felszíni  
és mélyebb 
synovium rétegek 
szövettani  
elemzése.

6. kép. Szövetek wild-type, NOTCH3, izotípus és anti-NRR3-
kezelt festése.

7. kép. Mikro-CT felvétel az eróziók értékelésére.
Piros nyilak = eróziók                                                                                                                                          
Anti-NRR3 = anti-NNR3 antitesttel kezelt ízület

8. kép. A sejtek elkülönülése a jelutaknak megfelelően.
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A pozicionális elhelyezkedés igazolására ligandokat 
(JAG1, JAG2, DLL4) alkalmaztak, melyek a NOTCH1 
és NOTCH3 receptorokhoz kötődtek. A NOTCH-jelutak 
ábrázolása visszaigazolta a sejtek aktiválódását és térbeli 
elhelyezkedését: a fokozatosan a felszínhez közeledő 
fibroblastok arteriális endotheliumból való eredete egy-
értelművé vált a markerek révén.

Feltételezhető, hogy a NOTCH pozicionális gradienst 
(azaz a fibroblastok fokozatos migrációját a felszín felé) 
az endotheliális sejtek generálják.

A NOTCH-jelutak blokkolása lassította ezt a folyamatot.
RA és OA fibroblastok összehasonlítása arra utal, hogy 

RA-ban a NOTCH3 jelutak erősebben expresszálva van-
nak.

Az adatok független adatbázisokkal (AMP-RA, 
Accelerating Me di cines Partnership – Rheumatoid 
Arthritis) is összehasonlításra kerültek és igazolódni lát-
szik, hogy az endothelium-eredetű NOTCH-ligandok 
képesek előidézni a mélyebben fekvő fibroblastok expan-
zióját a NOTCH3 jelűt révén. (3)

NOTCH3 blokkolás

Felmerül a kérdés, hogy ha a NOTCH3 jelutaknak ilyen 
fontos szerepe van a gyulladásos arthritisek kialakulásá-
ban, akkor a blokkolásukkal csökkenthető-e az immuno-
lógiai folyamat?

NOTCH3-antagonizáló antitest (anti-NRR3) (5) csök-
kentette az arthritis súlyosságát és az ízületi duzzanatot, 
összehasonlítva a kontrol izotípussal.

Az antitest a perivasculáris sejtek számát is csökken-
tette a NOTCH3+ egerekben (Student t-teszt p = 0,0006). 
A további anti-NNR3 kezelés a radiológiai csonterózió-
kat is mérsékelte.

Az anti-NNR1, azaz a másik NOTCH-receptor blok-
kolása szerényebb eredményekkel járt. Ugyanakkor fel-
tételezhető, hogy anti-NRR kezelés arthritisben, nem 

csak a fibroblastok expresszióját gátolja. RA-ban a 
NOTCH-jelutak a T-limfocitákban is aktívak. Ezáltal a 
NOTCH-jelutak összefüggésben vannak a TNFα indu-
kálta IL-6 termelődéssel, így a gátlás ezeket a citokineket 
is csökkenti.

következtetések

A gyulladásban részt vevő individuális sejtek szerepét 
régóta próbálják meghatározni, mint OA-ban, mint 
RA-ban. Kétségtelen, hogy térbeli elhelyezkedésük a 
gyul la dásos folyamatnak megfelelő, tehát egy „archi-
tekturális dizájnról” beszélhetünk. A sejtes zónák kiala-
kulása tükrözi a különböző szövetek szerepét a gyulladá-
sos folyamatban. A „pozicionális elhelyezkedés”, vagy 
identitás más gyulladásos szövetekben is megfigyelhető. 
A transzkripciós átírások igazolhatók a scRNS-
szekvenálással.

A fibroblastok szerepe az immunfolyamatokban, a 
nyirok működésben és a daganatok elterjedésében mind-
inkább körvonalazódik. Egyben vonzó terápiás célponttá 
lépnek elő. Holott, jelenleg sem az OA, sem az RA keze-
lésében nincsenek fibroblast-ellenes készítmények enge-
délyezve. Kétségtelen, hogy a gyulladás kifejlődésében a 
NOTCH, illetve a NOTCH3-jelútnak jelentős szerepe 
van, és ezek a jelutak visszaigazolhatók voltak fibroblast 
organoidokban.

Mind nagyobb figyelmet kapnak a fibroblastok átme-
neti állapotai, azaz a perivascularis zónából a felszíni 
sejtekig. Több mint 70 génben találtak különbséget, 
holott az összes NOTCH-expressziót kiváltó tényezőt a 
rheumatoid arthritis pathogenézisében nem ismerjük 
 kellőképpen. Így, annak ellenére, hogy mind a citokin-
aktivációról, mind a NOTCH-jelútról mind többet 
tu dunk: az RA etiológiája és pathogenézise továbbra is 
ismeretlen marad. A NOTCH-jelút blokkoló készítmé-
nyek azonban jelentős szerepet tölthetnek be a rheumatoid 
inflammatorikus folyamatok kezelésében.
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