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1. Bevezetés 

A krónikus szívelégtelenség komplex klinikai szindrómájában a szív 

pumpafunkciójának csökkenése következtében krónikus pangás, 

perfúziócsökkenés, hypoxia és elektrolitzavar alakul ki, mely hosszútávon 

többszervi elégtelenséghez vezet. Már a betegség kezdeti szakában aktiválódik a 

neurohormonális rendszer, vazoaktív és natriuretikus fehérjék termelődnek, 

később romlik a vese- és a májfunkció. Az ödéma és az érfalfeszülés révén 

károsodik az endothel funkció, a sejtsérülés következtében stressz válasz alakul 

ki és aktiválódik az immunrendszer. Az említett folyamatokat jellemző 

paraméterek hasznos biomarkerek lehetnek, melyek elősegíthetik a betegség 

patomechanizmusának megértését, a terápiás útvonalak meghatározását és 

prognosztikus értékkel bírhatnak.  

1.1. Szisztémás gyulladás 

A betegségben megfigyelhető immunaktiváció és szisztémás gyulladás 

hátterében a szív direkt cytokin termelése és az oxidatív stressz állhat. Az 

endotoxin hipotézis szerint a betegekben megfigyelhető ödémás bélfalnak 

fokozott a permeabilitása, így nagy mennyiségű bakteriális endotoxin jut a 

keringésbe, mely szintén hozzájárul a gyulladásos válasz kiváltásához. Jól 

ismert a neurohormonális rendszer és az immunrendszer közötti kapcsolat, a 

renin-angiotenzin-, valamint az adrenerg rendszer aktivációja és a mérsékelt 

paraszimpatikus tónus szerepet játszik a szívelégtelenekben megfigyelt 

szisztémás gyulladás kialakulásában. A gyulladás jelentős szerepet játszik a 

betegség patomechanizmusában, hiszen kontraktilis diszfunkcióhoz vezet és 

fokozza a myocardialis remodellinget, ezen kívül hozzájárul az anémia és a 

cardialis cachexia kialakulásához és fokozza az endothel diszfunkciót. Ennek 

megfelelően a gyulladást jellemző paraméterek, például a gyulladásos cytokinek 

(tumor nekrózis faktor alfa (TNF-α), szolúbilis TNF receptorok (sTNF-R), 

interleukin 6 (IL-6)) szintjei összefüggést mutatnak a betegség súlyosságával és 

prediktív értékkel bírnak a betegség kimenetele szempontjából. 

 



1.2. Vazoaktíváció 

Ismert, hogy szívelégtelenekben az érfeszülés következtében megemelkedik a 

vazoaktív fehérjék koncentrációja. Legismertebb a B-típusú natriuretikus peptid 

(BNP), illetve a hormonnal ekvimolaris mennyiségben termelődő N-terminalis-

proBNP (NT-proBNP). A két paraméter jelenleg a legszélesebb körben használ 

diagnosztikus és prognosztikai marker.  

Az endothelin-1 (ET-1) az egyik legerősebb vazokonstriktor fehérje, 

amely komplex, pleiotrop hatása révén hozzájárul a szívelégtelenség 

progressziójához. Krónikus szívelégtelenségben szenvedők szérumában 

magasabb az ET-1 koncentrációja, mint egészségesekben és mért értéke jól 

korrelál a tünetekkel valamint a hemodinamikai súlyossággal. Metodikai 

újítások révén a közelmúltban lehetővé vált az ET-1 szint megbízható 

meghatározása az előhormonából lehasadó C-terminális-proET-1 mérésén 

keresztül. A CT-proET-1 biztató prognosztikai marker, azonban az eddigi 

eredmények ellentmondóak, további validálást igényelnek.  

Az adrenomedullin (ADM) vazodilatatív hatású fehérje, mely szerteágazó 

hatásokkal rendelkezik, sejtes kísérletek szerint, az ET-1-hez hasonlóan, több 

ponton kapcsolódik az immunrendszerhez. Emelkedett szintjét írták le például 

magas vérnyomás, akut myocardialis infarktus és szívelégtelenség esetén. Az 

ADM megbízható meghatározására is lehetőség nyílt, az egyik inaktív előalak 

fragmentjének, az mid-regionális-proADM-nek (MR-proADM) mérésén 

keresztül.  

1.3. A 70 kDa molekulatömegű hősokkfehérjék (Hsp70) 

A Hsp70 család tagjai dajkafehérjéként (molekuláris chaperon) működnek, 

fontos szerepet játszanak a fehérjeszintézisben, a sejtet ért stressz esetén 

fokozódik expressziójuk. A Hsp elsősorban intracelluláris fehérje, azonban nem 

teljes mértékben tisztázott módon extracellulárisan is megtalálható (szolúbilis 

Hsp70 – sHsp70). Irodalmi adatok szerint, a sHsp70 az ősi veszély jeleként 

képes aktiválni az immunrendszert, tehát cytokinként és chaperonként is 

működhet, amit „chaperokine” aktivitásnak neveztek el. A sHsp70 akár 



egészséges emberek szérumában is megtalálható, de szintje fizikai megterhelés, 

trauma, érbetegség, preeclampsia és szívelégtelenség fennállása esetén is 

fokozódik.   

   A fő hő-indukálható Hsp70-et a 6-os kromoszómán található két gén 

kódolja, a HspA1A és a HspA1B.  A két génnek számos polimorfizmusa ismert, 

a Hsp70 funkciójára és a szervezet stressz toleranciájára potenciálisan két gén 

polimorfizmus lehet hatással: a HspA1B A(+1267)G és a HspA1L C(+2437)T. A 

polimorfizmusok és a sHsp70 szint közötti kapcsolat nem ismert, irodalmi 

adatok szerint azonban a G és a C allél jelenléte bizonyos betegségekben 

súlyosabb lefolyással társul, a szívelégtelenségben betöltött szerepüket még nem 

vizsgálták.  

1.4. A von Willebrand faktor és hasító proteáza 

A von Willebrand faktor (VWF) fontos szerepet tölt be a hemosztázisban, 

főképpen az endothel sejtek Weibel-Palade testeiben raktározódik, az endothel 

diszfunkció legismertebb markere.  Az érett, szecernálódó VWF egy multimer 

glikoprotein, thrombogenitása a multimer mértével arányosan nő. A VWF 

multimereket a plazmában megtalálható enzim, az ADAMTS13 proteáz hasítja 

érett faktorrá, melyet a máj és az endothelsejtek termelik. Az ADAMTS13 

mozaikszó az „a disintegrin and metalloprotease with thromobspondin type 1 

motif, 13” megnevezésből alakították ki.  Az ADAMTS13 funkcionális vagy 

tényleges hiányában a felszaporodott mennyiségű nagy méretű VWF 

multimerek fokozzák a véralavadási hajlamot. 

 Irodalmi adatok szerint krónikus szívelégtelenségben az endotheliális 

diszfunkció következtében megemelkedik a VWF szintje, szoros pozitív 

korrelációt mutat a betegség súlyosságával és prognosztikus értékkel bír. 

Feltételezhető, hogy a VWF szint növekedése is hozzájárul a 

szívelégtelenségben megfigyelhető thromboemboliás szövődmények 

kialakulásához. A VWF multimer szerkezetéből adódóan funkcióját jelentősen 

befolyásolja az ADAMTS13 aktivitás, azonban nem rendelkezünk adatokkal a 

szívelégtelenekben esetlegesen fennálló változásairól.  



2. Célkitűzés 

Egy részletesen jellemzett, krónikus szívelégtelenségben szenvedő 

betegpopuláció követéses vizsgálatával az alábbi kérdésekre kerestük a választ: 

1, Milyen prognosztikai értékkel bír az MR-proADM és a CT-proET-1 

szívelégtelenségben a mortalitást és morbiditást illetően, a „gold standardként” 

elfogadott NT-proBNP-hez képest?  

A szívelégtelenekkel foglalkozók körében folyamatos az igény a 

megbízható diagnosztikus és prognosztikus biológiai markerek iránt, amelyek 

segítik a klinikai döntéshozatalt és irányíthatják a terápiát. Az utóbbi években az 

NT-proBNP töltötte be ezt a szerepet, azonban az egyetlen marker alapján 

végzett rizikó besorolásnak bizonyos korlátai lehetnek, ezért újabban igény 

merült fel a több markeren alapuló stratégiák kidolgozására, amit a közelmúlt 

metodikai újításai is lehetővé tettek. Célunk volt, hogy meghatározzuk az 

adrenomedullin és az endothelin-1 kapcsolatát a szívelégtelenség súlyosságával, 

és felmérjük az MR-proADM és a CT-proET-1 prediktív értékét a túlélés és a 

rehospitalizáció vonatkozásában.  

2, Milyen biológiai kapcsolatokkal rendelkezik az NT-proBNP, az MR-proADM 

és a CT-proET-1 a krónikus szívelégtelenségben? 

Egy biomarker tulajdonságának megismeréséhez és funkciójának 

megértéséhez feltétlenül szükséges annak meghatározása, hogy az adott fehérje 

in vivo milyen összefüggéseket mutat a beteg egyént és a betegséget jellemző 

főbb klinikai és laboratóriumi paraméterekkel. Célul tűztük ki a három peptid 

biológiai korrelációinak felmérését szívelégtelenségben. 

3, Fennáll-e a szívelégtelenség súlyosságától független, szoros összefüggés a 

gyulladás és a vazoaktív fehérjék (MR-proADM és CT-proET-1) szintje között? 

Állatmodellekben és sejtes vizsgálatok során tett megfigyelések alapján 

feltételezhető, hogy az ADM és az ET-1 termelését befolyásolják a gyulladásos 

cytokinek, valamint a két vazoaktív peptid immunmoduláló hatásokkal 

rendelkezik. A gyulladás és a vazoaktív molekulák közötti kölcsönös reguláció 

megléte újabb útvonalat jelenthet a szívelégtelenségben kialakuló szisztémás 



gyulladáshoz, valamint egyike lehet a betegség progressziójához vezető ördögi 

körnek. Legjobb tudásunk szerint humán, szívelégtelenek körében végzett 

klinikai vizsgálatban még nem tanulmányozták a betegség súlyosságát is 

figyelembe véve a gyulladásos markerek és a két vazoaktív peptid kapcsolatát, 

ezért célunk volt, hogy statisztikai modellek segítségével feltárjuk ezt a 

kapcsolatot. 

4, Kimutatható-e kapcsolat a stresszválasz (sHsp70 szint) és a szívelégtelenség 

között, illetve a magas sHsp70 szint összefügg-e a mortalitással és a 

morbiditással? 

Az irodalmi adatok szerint eddig egy munkacsoport határozta meg humán 

vizsgálat során a sHsp70 szintjét krónikus szívelégtelenségben. Eredményeik 

szerint a betegség súlyosságával párhuzamosan nő a sHsp70 koncentrációja, de 

a túléléssel nem mutat összefüggést. Célunk volt a stresszválasz 

plazmamarkerének vizsgálata, hogy megállapítsuk, valóban létezik-e 

összefüggés a szívelégtelenség súlyosságával és a prognózissal. 

5, Van-e összefüggés a HspA1B A(1267)G, valamint a HspA1L C(2437)T 

polimorfizmus és a szívelégtelenség súlyossága vagy kimenetele között? 

Mutatnak-e kapcsolatot a fenti polimorfizmusok a sHsp70 szintekkel? 

 A 70kDa-os Hsp-t kódoló gének polimorfizmusai és a szívelégtelenség 

súlyossága közötti kapcsolatra vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. 

Szintén nem ismert, hogy a két polimorfizmus milyen hatással van a gén 

termékének, a Hsp70-nek a szérumszintjére. Ez utóbbi azért is lényeges, mert 

összefüggés esetén a polimorfizmus és a kórképek lefolyása közötti kapcsoltat 

ok-okozati tulajdonságára utalna. Célunk volt tehát a két polimorfizmus 

allélfrekvenciájának meghatározása, és a betegség súlyosságával, kimenetelével 

illetve a sHsp70 szinttel mutatott összefüggéseik tanulmányozása.  

6, Van-e korreláció a sHsp70 és a gyulladás markerei között? A sHsp70 szintje 

milyen biológia összefüggésekkel rendelkezik krónikus szívelégtelenség esetén? 

 A sHsp70 mint a celluláris stressz markere hozzájárulhat a krónikus 

szívelégtelenségben kialakuló szisztémás gyulladáshoz. Szívelégtelenekben 



kevés adattal rendelkezünk a cytokinek és a sHsp70 szintje közötti 

összefüggésekről. A sHsp70 koncentráció növekedés lehetséges okainak 

megismerése céljából fontosnak tartottuk a sHsp70 klinikai és laboratóriumi 

paraméterekkel mutatott egyéb korrelációinak tanulmányozását. 

7, Eltér-e a VWF és az ADAMTS13, a VWF hasító proteáz, aktivitása 

szívelégtelenségben szenvedőkben az egészségesekben mért értékhez képest?  

 A szívelégtelenségben megfigyelhető thromboemboliás szövődmények 

hátterében állhat az endothel diszfunkció következtében kialakuló VWF szint 

növekedés, azonban egyáltalán nem ismert, hogy az ADAMTS13 aktivitás, és 

ezáltal a klinikailag feltehetően informatívabb ADAMTS13 aktivitás/VWF:Ag 

hányados hogyan módosul a betegség során. Célul tűztük ki, hogy elsőként 

meghatározzuk az ADAMTS13 aktivitást krónikus szívelégtelenségben 

szenvedő betegekben. 

8, Milyen biológiai összefüggései vannak szívelégtelenségben a VWF-nak és az 

ADAMTS13 aktivitásnak? Hogyan alakul a két fehérje szintje a betegség 

súlyosságának függvényében? 

 A VWF:Ag koncentráció valamint az ADAMTS13 aktivitás 

szabályozásának megértéséhez és a szívelégtelenekben megfigyelt változásaikat 

okozó tényezők felméréséhez fontosnak tartottuk a klinikai és laboratóriumi 

paraméterekkel mutatott összefüggéseik vizsgálatát.  

9, Rendelkezik-e az ADAMTS13/VWF hányados prognosztikai értékkel a 

mortalitás, a rehospitalizáció és a thromboemboliás szövődmények 

tekintetében? 

 Ismert, hogy szívelégtelenségben magas VWF szint esetén 

kedvezőtlenebb túlélésre számíthatunk, azonban kevés adattal rendelkezünk a 

szívelégtelenségben kialakuló thromboemboliás szövődmények és a VWF 

kapcsolatáról. Az ADAMTS13 biológiai funkciója miatt feltételeztük, hogy az 

ADAMTS13 aktivitás mind a mortalitás, mind a morbiditás tekintetében javítja 

a VWF prediktív értékét. Célul tűztük ki ezen hipotézisünk vizsgálatát. 



3. Módszerek 

A Semmelweis Egyetem III.sz. Belgyógyászati Klinikájának fekvőbeteg 

osztályáról és kardiológiai szakrendeléséről konszekutív módon gyűjtöttük a 

krónikus, manifeszt bal kamrai szisztolés szívelégtelenségben szenvedő, 45 

százaléknál kisebb bal kamrai ejekciós frakciójú betegeket. 2005 és 2007 között 

194 (145 [74,7%] férfi) beteget vontunk be, a betegek klinikai és laboratóriumi 

leleteiből részletes adatbázis, valamint vérvételt követően szérum-, plazma- és 

DNS-bank készült. A betegeket prospektív módon követtük, egy éves követési 

idő elteltével felmértük a halálozást, a szívelégtelenség súlyosbodása miatti 

rehospitalizáció és a thromboemboliás szövődmények gyakoriságát.  

 A -80˚C fokon tárolt szérum, valamint plazma mintákból ELISA 

(Enzyme-Linked Immun Sorbent Assay) technikán alapuló gyári kittel 

határoztuk meg a TNF-α, IL-6, sTNF-R, sHsp70, VWF:Ag és NT-proBNP 

szinteket. Az ADM és az ET-1 koncentrációjának meghatározásához az 

előalakokból lehasadó, az aktív hormonnal azonos moláris mennyiségben 

termelődő stabil MR-proADM és CT-proET-1 plazmaszintjét a BRAHMS Kft. 

(Hennigsdorf, Németország) mérte immun-luminometrián alapuló technikával. 

Az ADAMTS13 aktivitás meghatározása fluorescens quenching szubsztrát 

(FRETS-VWF-73) hasításából eredő fluoreszcencia kinetikus mérésével történt. 

A HspA1B és a HspA1L gének egy pontos polimorfizmusát restrikciós 

fragmentum hosszúság polimorfizmuson alapuló módszerrel határoztuk meg.  

 A statisztikai analízis és az adatábrázolás STATISTICA (StatSoft Inc., 

Tulsa, Amerikai Egyesült Államok), SPSS ( SPSS Inc., Chicago, Amerikai 

Egyesült Államok), MedCalc (MedCalc Software, Mariakerke, Belgium), illetve 

Prism for Windows (GraphPad Software, San Diego, Amerikai Egyesült 

Államok) programok használatával készült. A statisztikai teszteket kétoldalasan 

végeztük, a próbák eredményét p<0,05 értékeke esetén tekintettük 

szignifikánsnak.  

 

 



4. Eredmények 

A betegeket súlyosság alapján két csoportra osztva (NYHA I-II és NYHA III-

IV), azt tapasztaltuk, hogy a súlyosabb betegek között, az irodalmi adatoknak 

megfelelően, szignifikánsan magasabb a gyulladásos paraméterek szintje, 

rosszabb a vesefunkció, csökkent a máj szintetikus kapacitása, magasabb a 

vazoaktív fehérjék koncentrációja (NT-proBNP, MR-proADM, CT-proET-1), 

magasabb a sHsp70 és a VWF szint, az ADAMTS13 aktivitás viszont 

szignifikánsan alacsonyabb. A követési idő alatt 36 beteg halt meg és 41 beteg 

került a szívelégtelenség progressziója miatt kórházba (együttesen ’esemény’ 

vagy ’kombinált végpont’). Az eseményes és az eseménymentes túlélők között a 

súlyosság szerinti bontásban megfigyeltekhez hasonló különbségeket találtunk. 

 Az MR-proADM és CT-proET-1 szint szoros pozitív korrelációt mutatott 

a betegség súlyosságát jelző paraméterekkel (Kruskal-Wallis ANOVA 

p<0,00001). Magas vazoaktív peptid szinttel rendelkező betegekben a súlyos 

betegség relatív rizikója az MR-proADM esetén nyolcszoros (RR=8,09 [CI 3,6-

18,2]), míg a CT-proET-1 esetén majdnem hatszoros (RR=5,71 [CI 2,6-12,5]) 

volt az alacsony vazoaktív peptid koncentrációjú betegekhez képest. 

Eredményeink szerint az MR-proADM és a CT-proET-1 szoros pozitív 

korrelációt mutatott a gyulladásos paraméterekkel (CRP, TNF-α, sTNF-R, IL-6), 

és az összefüggés akkor is szignifikáns maradt, ha többszörös lineáris 

regressziós modellekben a betegség súlyosságát jellemző paraméterekre 

illesztettünk. Az egyéves túlélés és az egyéves eseménymentes túlélés 

előrejelzésekor az MR-proADM és a CT-proET-1 szintek ROC görbéi a ’gold 

standardnak’ számító NT-proBNP szinttel hasonló görbe alatti területtel 

rendelkeztek. A főbb klinikai paramétereket tartalmazó többváltozós Cox 

modellekben a magas MR-proADM és a magas CT-proET-1 is szignifikáns 

prediktív értékkel bírt a kombinált végpont, illetve a halálozás tekintetében 

(HRMR-proADM 1,50 [CI 1,23-1,82], HRCT-proET-1 1,65 [CI 1,23-2,34]). A modellek 

akkor is szignifikánsak maradtak, ha az NT-proBNP szintre is illesztettünk 

(HRMR-proADM 1,32 [CI 1,05-1,65], HRCT-proET-1 1,46 [CI 1,01-2,11]). 



 A sHsp70 szint szoros pozitív korrelációt mutatott a betegség súlyosságát 

jellemző paraméterekkel (Spearman rank korreláció, Kruskal-Wallis ANOVA 

p<0,005). A Hsp70 gén polimorfizmusát vizsgálva a betegeket két-két csoportra 

osztottuk a HspA1B G allél és a HspA1L C allélt hordozás alapján. A 

betegcsoportok nem különböztek egymástól a betegség súlyossága, a sHsp70 

szint tekintetében. Megfigyeltük azonban, hogy a NYHA IV stádiumú 

betegekben a HspA1B G allél hordozók esetében a sHsp70 szintje szignifikánsan 

magasabb, mint a NYHA 1-es stádiumú betegekben (faktoriális ANOVA, 

p<0,008). Cox regressziós analízisek során a sHsp70 szint sem a halálozás, sem 

a kombinált végpont tekintetében nem rendelkezett prediktív értékkel. 

Betegpopulációnkban a sHsp70 szint a legszorosabban a sejtszétesés 

markereivel mutatott szoros korrelációt (γGT, LDH, p<0,001 r>0,25), míg a 

várttal ellentétben a gyulladásos cytokinekkel nem mutatott összefüggést (TNF-

α, IL-6, CRP, r<0,16).  

 Eredményeink szerint az ADAMTS13 aktivitás szívelégtelen betegekben 

csökkent (76,7%, SD 27,6%, 100% az egészségesekben mért érték). Az 

ADAMTS13 aktivitás szoros negatív összefüggést mutatott a betegség 

súlyosságával, míg a VWF ellenkezőképpen, pozitívan korrelált. Többváltozós 

Cox regressziós modellekben a klinikailag releváns, az ADAMTS13 és a VWF 

közötti egyensúlyt jellemző ADAMTS13/VWF hányados független, 

szignifikáns előrejelzője a követési idő alatt bekövetkező eseményeknek (HR 

1,94 [CI 1,3-2,89]. A követési idő alatt thromboemboliás vagy vascularis 

szövődményeket elszenvedő betegek körében szignifikánsan alacsonyabb volt a 

bevételi ADAMTS13 aktivitás (p=0,012). Az ADAMTS13 legszorosabban a 

máj funkcionális kapacitását jellemző paraméterekkel mutatott szoros pozitív 

összefüggést (albumin, összfehérje r>0,25 p<0,003). 



5. Következtetések 

1, A magas MR-proADM és a magas CT-proET-1 az eddig széles körben 

használt NT-proBNP szinttel azonos prediktív értékkel rendelkezik a halálozás, 

valamint a halálozást és rehospitalizációt magába foglaló kombinált végpont 

előrejelzésekor. A CT-proET-1 a mortalitás, az MR-proADM a kombinált 

végpont tekintetében rendelkezik az NT-proBNP-nél magasabb prediktív 

értékkel. Mindkét vazoaktív peptid hasznos, új prognosztikai marker lehet.  

2, Az MR-proADM és a CT-proET-1-szintek szoros összefüggést mutatnak a 

szívelégtelenség súlyosságát jellemző változókkal, ezáltal alkalmas 

biomarkernek tűnnek. További vizsgálatokat követően, az NT-proBNP-hez 

hasonlóan segíthetik a betegség diagnózisát, a betegek követését és a terápia 

irányítását. Az életkorral, a vesefunkcióval, és esetlegesen a testtömeg-indexszel 

mutatott összefüggésük azonban óvatosságra int általánosított felhasználásukat 

illetően. 

3, Az MR-proADM és a CT-proET-1 a szívelégtelenség súlyosságát jellemző 

klinikai tényezőktől függetlenül is szoros összefüggést mutat a szisztémás 

gyulladás markereivel. A vazoaktív fehérjék és a gyulladásos folyamatok között 

fennálló kölcsönös reguláció jelentős szereppel bírhat a szívelégtelenség 

progressziójában.  

4, A szérum Hsp70 koncentrációja a szívelégtelenség progressziójával korreláló 

módon emelkedik a betegségben, a súlyosság független markere. A mortalitás és 

a morbiditás szempontjából nem rendelkezik prediktív értékkel.  

5, A HspA1B A(1267)G, valamint a HspA1L C(2437)T genetikai 

polimorfizmusok nem mutatnak összefüggést a szívelégtelenség súlyosságával 

és a betegség kimenetelével. Nincsen primer összefüggés a sHsp70 szint és a két 

polimorfizmus allélgyakorisága között, azonban a HspA1B (+1267) G allél 

hordozása és az előrehaladott szívelégtelenség szignifikánsan magasabb sHsp70 

szinttel jár, mint az egyéb konstellációk. 

6, Szívelégtelenségben a sHsp70 szint nem mutat szoros korrelációt a 

gyulladásos paraméterekkel, azonban szignifikáns összefüggés áll fenn a sejt- és 



szövetsérülésre utaló változókkal. A sHsp70 a sejt integritás károsodásának 

markere lehet. 

7, A VWF szintje krónikus szívelégtelenség esetén megemelkedik, míg az VWF 

hasító proteáz, az ADAMTS13, aktivitása csökken az egészségesekhez képest. 

Ezáltal a két komponens közötti kényes egyensúly felborul, az ADAMTS13 

aktivitás és a VWF hányadosa a betegség progressziójával párhuzamosan 

jelentősen csökken. Mind a két változó és hányadosuk szoros korrelációban áll a 

betegség súlyosságát jelző paraméterekkel. 

8, A szívelégtelenségben az ADAMTS13 aktivitás legerősebben a máj 

szintetikus kapacitását jellemző paraméterekkel mutat korrelációt, nem áll erős 

kapcsolatban az akut-fázis fehérjékkel, amely arra utalhat, hogy a betegségben a 

fehérje termelésének károsodása vezethet az aktivitás csökkenéséhez. A VWF a 

gyulladás és az endothel diszfunkció markereivel függ össze a legerősebben. 

9, Szívelégtelenségben az alacsony ADAMTS13/VWF hányados szignifikáns és 

független prediktora a mortalitásnak és a rehospitalizációnak, prediktív értéke 

meghaladja a VWF-ét. A thromboemboliás szövődményeket elszenvedő 

betegekben szignifikánsan alacsonyabb az ADAMTS13 aktivitása. 

Eredményeink arra utalnak, hogy az ADAMTS13 aktivitás és a VWF szint 

változása szerepet játszhat a szívelégtelenségben megfigyelhető 

thromboemboliás szövődmények kialakulásában.  
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