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Bevezetés 

 
Az endothel egy dinamikus, metabolikusan rendkívül 

aktív, számos funkcióval rendelkező szerv, mely fiziológiás 
állapotban a vazoaktív anyagok és a neuronális faktorok 
segítségével az értónust szabályozza, valamint antitrombotikus, 
antikoaguláns és fibrinolitikus felületet biztosít. Ismert, hogy a  
kardiovaszkuláris kockázati tényezők hatására endothel 
diszfunkció és ateroszklerotikus plakk alakul ki, mely a 
klinikumban stabil angina pectoris, illetve plakk ruptúra és 
okluzív trombus következményeként létrejövő akut koronária 
szindróma képében manifesztálódhat.  

A sztenotikus, illetve az okludált koronáriaér 
rekanalizációja, valamint az áramlás mielőbbi helyreállítása 
döntő a miokardium irreverzibilis iszkémiás károsodásának 
csökkentése szempontjából. A koszorúérben való áramlás 
helyreállítása céljából a terápiás eszköztárba néhány éve bekerült 
perkután koronária intervenció (PCI) megjelenése forradalmi 
áttörést jelentett az iszkémiás szívbetegség kezelésében. Számos 
klinikai vizsgálat igazolta, hogy a perkután koronária intervenció 
pozitív irányban befolyásolja a beteg klinikai állapotát, csökkenti 
a kardiovaszkuláris morbiditást és mortalitást. A perkután 
koronária intervenciót követő reperfúziós folyamatokról, 
valamint az endothelt érintő élettani hatásairól azonban még 
kevés humán adat áll rendelkezésre, így ennek feltárása kiemelt 
jelentőséggel bír.   

          Az endothel fiziológiás működésének egyik 
alapfeltétele a saját  integritásának fenntartása, melyet elsősorban 
az endothelsejtek, illetve az endothel – subendotheliális mátrix 
közötti interakciók, a növekedési faktorok, és az érfalra ható 
nyíró erő biztosítják. Bizonyos tényezők (pl. kardiovaszkuláris 
rizikófaktorok) hatására az endothel integritása megszakad, az 
endothelsejtek az érfalból leválnak és a keringésbe kerülnek.   A 
vérben keringő endothelsejtek (CEC) száma egészséges 
egyénekben alacsony, endothelt ért károsodás esetén azonban 
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jelentősen megemelkedik, jelezve az endothel sérülés mértékét,  
így az endothel károsodás direkt markereként használható fel.      

 
Célkitűzések 

 
 Elsődleges célunk a perkután koronária intervenció 

endothelre gyakorolt hatásainak vizsgálata, illetve a koronária 
intervenciót követő szisztémás oxidatív stressz és a reperfúziós 
károsodás mértékének felmérése volt. További célunk volt az 
ismert kardiovaszkuláris kockázati tényezők és a 
kardiovaszkuláris farmakoterápia endothelre gyakorolt 
hatásainak tanulmányozása.  

 
Vizsgálati célkitűzéseink az alábbi pontokban 

foglalhatók össze: 
           1.  Az endothel sérülés jelenléte a keringő 

endothel sejtszámmal jól követhető. Vizsgálataink során az 
endothel károsodás mértékét elsősorban a keringő endothel 
sejtszámmal – mint direkt markerrel - szerettük volna tisztázni, 
ezért elsődleges célunk ezen sejtek izolálására alkalmas, 
standardizált és reprodukálható metodika kidolgozása volt.  

 
            2.  Számos adat áll rendelkezésre az invazív 

koronária intervenciót követő szisztémás gyulladásos válasz 
jelenlétéről, azonban a koronarográfia, illetve az invazív 
koronária beavatkozás endothelre gyakorolt direkt hatása kevésbé 
ismert. Felmerül a feltételezés, hogy a koronária intervenció 
(akár mechanikus manipuláció révén) endothel sérülést okozhat, 
e célból a kutatómunkánk ezen részében az iszkémiás 
szívbetegség stabil, illetve akut formájában történt invazív 
koronária beavatkozás endothelre gyakorolt hatásait vizsgáltuk 
elsősorban a keringő endothelsejtszám segítségével.       

              
             3.  Ismert, hogy a kardiovaszkuláris kockázati 

tényezők jelenléte endothel diszfunkciót, illetve az endothel 
integritásának elvesztését válthatja ki, elindítva az ateroszklerózis 
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folyamatát. Vizsgálataink további részében arra kerestük a 
választ, hogy koronarográfiával igazolt iszkémiás szívbetegekben 
az endothelt – és elsősorban a keringő endothel sejtszámot, mint 
az endothel sérülés direkt markerét - önmagában hogyan 
befolyásolják a széles körben elfogadott kardiovaszkuláris 
kockázati tényezők és a kardiovaszkuláris farmakoterápia.  

             
 4.   Az iszkémiás miokardiumban történő áramlás 

mielőbbi helyreállítása döntő a további iszkémiás károsodás 
kivédése tekintetében. Korábbi kutatások eredményei azonban 
igazolták, hogy az okludált koronária rekanalizációját követően is 
további „reperfúziós”  károsodás jön létre, mely hátterében 
elsősorban a fokozott oxidatív stressz áll. Mivel az előbbivel 
kapcsolatban korlátozott számú humán adat áll rendelkezésre,  
vizsgálataink ezen részében az akut miokardiális infarktusban 
elvégzett perkután koronária intervenciót kísérő oxidatív stressz 
és a reperfúziós károsodás mértékét kívántuk elemezni szolubilis 
markerek segítségével. 

 
A fenti pontokban összefoglalt kérdések megválaszolása céljából 
három különálló klinikai vizsgálatot végeztünk. 

 
 
Betegek és módszerek 
 
     1. Betegcsoportok 
 

1.1. Perkután koronária intervenció endothelre 
gyakorolt hatása akut és stabil koronária betegekben 

 
Az első klinikai vizsgálatba 74 invazív koronária 

beavatkozás céljából érkező kardiovaszkuláris beteget vontunk 
be, majd a betegeket három csoportba osztottuk:  

 
I. Akut ST-elevációval járó miokardiális infarktusban 

szenvedő betegcsoport 
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A betegcsoportot 28 akut ST – elevációs miokardiális 

infarktussal (STEMI) érkező, sürgősséggel felvett beteg képezte. 
STEMI kritériumok közé tartoztak: a.) a perzisztáló mellkasi 
fájdalom (> 30 perc), b.) az EKG-n ST-segment eleváció (≥2 
mm), c.) biomarker pozitivitás. Minden betegnél standard 
gyógyszeres terápia mellett perkután koronária intervenció és 
szövődménymenetes fémstent (BMS) beültetés történt; az 
okludált koronáriaér rekanalizációja minden esetben sikeres volt.  

 
II. Stabil anginában szenvedő perkután koronária 

intervención átesett betegcsoport 
 
A betegcsoportot olyan 23 stabil angina pectorisban 

szenvedő beteg alkotta, akiknél szignifikáns koronária sztenózis 
(> 70 % stenosis átmérő) miatt perkután koronária intervencióra 
(és fémstent beültetésre) került sor.  

 
III. Stabil anginában szenvedő koronarográfián átesett 

betegcsoport 
 
A harmadik betegcsoportba 23 csak koronarográfiában 

részesült iszkémiás szívbeteg tartozott, azaz PCI nem történt. 
Ezen betegcsoportban a koronarográfia nem-szignifikáns 
koronáriaér szűkületet, illetve diffúz háromérbetegséget igazolt. 
Negatív koronarogrammal rendelkező betegeket a vizsgálatból 
kizártunk.    
 
Meghatároztuk a keringő endothel sejtszámot (CEC), a von 
Willebrand faktor (vWF) és a szolubilis intercelluláris adhéziós 
molekula (sICAM-1) plazma szintjét a beteg felvételekor, majd a 
PCI-t követően 30 perc, 24 óra és 96 óra múlva a 
meghatározásokat megismételtük.  A harmadik betegcsoportban 
– ahol csak koronarográfia történt - a fenti paramétereket a beteg 
felvételekor, majd az invazív vizsgálatot követően 30 perc és 24 
óra múlva rögzítettük. 
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1.2.  Endothel funkciót befolyásoló tényezők elemzése 

iszkémiás szívbetegégben 
 
A második klinikai vizsgálatba 80 olyan stabil angina 

pectorisban szenvedő beteget vontunk be, akiknél a 
koronarográfia szignifikáns koronáriaér szűkületet igazolt. 
 
Minden betegnél az invazív koronária intervenció előtt a CEC 
szám, az E - szelektin – mind endotheliális markerek, a szolubilis 
CD40L, valamint a gyulladásos markerek (hs – CRP, IL-6) 
kerültek meghatározásra. Valamennyi betegtől részletes 
anamnézist vettünk fel kardiovaszkuláris rizikó faktoraikkal 
kapcsolatban.  

A vizsgálat során a CEC szám 18 önként jelentkező 
egészséges, gyógyszert rendszeresen nem szedő egyénnél (11 nő, 
7 férfi, átlag életkor: 34,5 év) is meghatározásra került.  

 
Mindkét fenti vizsgálatban a kizáró tényezők közé 

tartoztak az anamnézisben szereplő krónikus veseelégtelenség, a 
májelégtelenség, az autoimmun betegségek, és a malignitás. 
Emellett kizárásra kerültek azon ST- elevációs miokardiális 
infarktusban szenvedő betegek is, akiknél kardiogén sokk miatt 
intraaortikus ballonpumpa behelyezése vált szükségessé.  

 
          1.3.     Perkután koronária intervenciót követő 

reperfúziós folyamatok vizsgálata  
 
Ezen vizsgálatunkban 30 iszkémiás szívbetegségben 

szenvedő, koronarográfia, illetve elektív/ vagy primer perkután 
koronária intervenció céljából érkező beteget elemeztünk. A 
betegeket három csoportba osztottuk: 

 
            I. Akut ST-elevációval járó miokardiális infarktusban 
szenvedő betegcsoport 
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Az első betegcsoportot 15 akut ST – elevációs 
miokardiális infarktussal érkező, sürgősséggel felvett beteg 
alkotta. STEMI kritériumok közé tartoztak: a.) a perzisztáló 
mellkasi fájdalom (> 20 perc), b.) az EKG-n ST-segment 
eleváció (≥2 mm), c.) biomarker pozitivitás. Minden betegnél 
standard gyógyszeres terápia mellett perkután koronária 
intervenció és szövődménymenetes fémstent (BMS) beültetés 
történt. 

 
II. Stabil anginában szenvedő perkután koronária 

intervención átesett betegcsoport 
 

               A második betegcsoportot 9 olyan stabil angina 
pectorisban szenvedő beteg alkotta, akiknél szignifikáns 
koronária sztenózis miatt perkután koronária intervencióra (és 
fémstent beültetésre) került sor. 

 
III. Stabil anginában szenvedő koronarográfián átesett 

betegcsoport 
 
A harmadik betegcsoportba 6 olyan stabil iszkémiás 

szívbeteg tartozott, akiknél PCI-ra nem került sor. Minden 
betegnél a koronarográfia pozitív volt. 

 
A plazma hidrogénperoxid szint (oxidatív stressz 

marker), valamint a 8-hidroxi-dezoxi-guanozin szérum szintje 
(oxidatív DNS és sejtkárosodás marker) a STEMI csoportban 
négy alkalommal került meghatározásra: az invazív kardiológiai 
beavatkozás előtt, majd 15 perc, 24 és 96 óra múlva; az  SA/PCI 
és az SA/coron csoportban a beavatkozás előtt, majd ezt 
követően 15 perc múlva. 
 
          2.  Vizsgálati módszerek 

 
            2.1. A keringő endothelsejtek izolálása és az 

endotheliális eredet igazolása immunhisztokémia segítségével 
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A vérben keringő endothelsejteket v. cubitalisból nyert 
vérből izoláltuk immunmágneses metodika segítségével. A 4.5 
µm átmérőjű immunmágneses gyöngyöket (Dynal, Norvégia) - 
melyek felszínéhez anti-egér IgG antitest kötődik – egér anti-
humán CD146 antitesttel (S-Endo1) (Biocytex, Franciaország) 
inkubáltuk szobahőmérsékleten 1 órán át, majd a felesleges 
szabad antitestet izoláló mágnes (Dynal, Norvégia) segítségével, 
távolítottuk el. Ily módon előállított anti-humán CD146 – 
antitesttel bevont immunmágneses gyöngyökből 100 µl- t adtunk 
minden 1 ml vénás vérhez. Egy órás szobahőmérsékleten történt 
inkubálást, majd mosást követően az izolált CD 146 pozitív 
sejtek endotheliális eredetének bizonyítására további 
immunhisztokémiai vizsgálatokat végeztünk.  A fent említett 
metodikával előállított sejtszuszpenziót 4 %-os 
paraformaldehidben fixáltuk, majd a sejtmembránt 0.2  %-os  
Triton–X (1 ml, 15 perc inkubáció) oldat segítségével 
permeabilizáltuk. A sejteket nyúl anti–humán von Willebrand 
faktor antitesttel (DAKO, Belgium), majd mosást követően 
másodlagos anti-nyúl Alexa Fluor 466 (Invitrogen, USA) 
fluorescens antitesttel inkubáltuk 1 órán át szobahőmérsékleten.  
A sejteket fluorescens mikroszkóp alatt elemeztük (Nikon, USA).   

           
             2.2. A keringő endothelsejtszám meghatározása 
 
A vérben keringő endothel sejtszám meghatározáshoz 

összesen 8 ml vénás vért vettünk a v. cubitalisból.  
          A keringő endothelsejteket az immunmágneses 

metodika (immunmágneses gyöngyök, CD – 146 antigén elleni 
antitest)  segítségével izoláltuk, majd mosást követően (mágnes, 
0.1 % PBS-BSA oldat) az izolált sejteket 5 µg/ml koncentrációjú 
akridinnarancsal (Sigma, USA) festettük. A számukat Nageotte 
számlálókamrában fluorescens mikroszkóp alatt határoztuk meg. 

    
2.3.     Plazma/ szérum markerek meghatározása 

ELISA segítségével 
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A plazma hidrogénperoxid, a von Willebrand faktor, a 
szolubilis ICAM-1, a CD40 L és az IL-6 szinteket trombocita 
szegény  plazmából, valamint a 8OHdG szinteket, a sE-szelektint 
és a hsCRP-t szérumból határoztuk meg ELISA módszer 
segítségével. 

 
3.  Statisztikai analízis 

 
A demográfiai adatok átlag ± standard deviáció (SD), illetve 
szám (n) és százalék (%) formájában vannak feltüntetve.  A CEC 
szám, illetve az általunk ELISA segítségével meghatározott 
paraméterek medián (M), illetve átlag, valamint interkvartilis 
terjedelem (IQR), illetve SEM (standard error of the mean) 
formájában vannak feltüntetve. Betegcsoportok közötti 
különbségeket a chi – teszt, Kruskal - Wallis ANOVA, illetve a 
Mann-Whitney tesz segítségével határoztuk meg. Friedman 
ANOVA-t, illetve Wilcoxon próbát alkalmaztunk a dependens 
változók közti különbségek meghatározásához.  Az ismert 
paraméterek közötti összefüggés vizsgálatához Spearman 
korrelációs analízist használtunk. Az egyes paraméterek 
(kvantitatív, illetve kvalitatív) közötti összefüggést regressziós 
modellekkel vizsgáltuk. Az elemzéseket Statistica 7.0 software-el 
(Stat Soft. Inc., Tulsa, USA) végeztük el. 
 
 
Eredmények 

 
1. A keringő endothelsejtek izolálására alkalmas, 

standardizált és reprodukálható metodikát állítottunk be.   
 
2.  Invazív koronária beavatkozás endothelre 

gyakorolt hatásai  
 

 
             Endotheliális paraméterek kiindulási értékei iszkémiás 
szívbetegség stabil és akut formájában 
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a.) Vizsgálataink során stabil angina pectorisban 

szignifikánsan magasabb CEC számot figyeltünk meg az 
egészséges egyénekhez képest. A CEC szám emelkedés 
hátterében az ismert kardiovaszkuláris kockázati tényezők 
hatására létrejövő szisztémás endothel károsodás állhat. A fenti 
összefüggés egyértelmű bizonyításához azonban a  jövőben 
nagyobb esetszámú tanulmányok szükségesek. 

 
b.) Akut ST-elevációval járó (teljes koszorúér okklúzió 

esetén) miokardiális infarktusban szenvedő betegekben 
szignifikánsan magasabb CEC számot találtunk a stabil angina 
csoporthoz képest már az invazív beavatkozás előtt.  
Eredményeink alapján feltételezhető,  hogy az akut miokardiális 
iszkémia során létrejött szignifikáns keringő endothel sejtszám 
emelkedés hátterében lokális, illetve szisztémás endothel 
károsodás állhat. Míg a lokális, koszorúérben történt endothelsejt 
leválás plakk ruptúra következményeként jöhet létre, addig a 
szisztémás endothel sérülés kialakulásában fokozott gyulladásos 
és aterotrombotikus folyamatok feltételezhetők. 

 
c.) Vizsgálatainkban akut ST- elevációs miokardiális 

infarktusban szenvedő betegekben a stabil angina csoporthoz 
képest szignifikánsan magasabb vWF plazma szinteket találtunk. 
Ezzel is igazoltuk, hogy az akut miokardiális iszkémia során 
endothel sérülés jön létre, mely a magas CEC szám mellett a 
vWF szint emelkedésével jól követhető. 

 
d.) Vizsgálatainkban az sICAM-1 plazma szint 

tekintetében nem találtunk szignifikáns különbséget a stabil 
angina, illetve az akut koronária szindróma között. Ez alapján, az 
sICAM-1 plazma szintje inkább az endothel krónikus aktivációját 
és az ateroszklerotikus folyamatok jelenlétét jelezheti, akut 
miokardiális iszkémia során jelentős mértékben nem emelkedik. 
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              Endotheliális markerek kinetikája invazív koronária 
beavatkozást követően stabil angina pectorisban 

 
             a.) A korábbi elképzelésekkel ellentétben, vizsgálatunk 
során sem a koronarográfia, sem a stent beültetéssel járó elektív 
(stabil angina pectorisban elvégzett) perkután koronária 
intervenció nem okozott szignifikáns keringő endothelsejtszám 
emelkedést.  
 
           b.) Elemzéseink során - a CEC számhoz hasonlóan - a 
vWF szint non-szignifikáns emelkedést mutatott mind 
koronarográfia, mind PCI után.  
                    
           c.) Érdekes módon, a sICAM-1 plazma szintje a 
koronarográfiát, illetve a PCI-t követően csökkenő tendenciát 
mutatott.  A jelenség hátterében az ICAM-1 konszumpciója 
állhat. 
 
A fentiek alapján elmondható, hogy stabil körülmények között a 
koronária manipulációk endothelre gyakorolt szisztémás hatása 
csekély. 
         

Endotheliális markerek kinetikája invazív koronária 
beavatkozást követően akut miokardiális infarktusban 

 
          a.) Akut miokardiális infarktusban szenvedő betegeket 
elemezve azt találtuk, hogy közvetlenül a perkután koronária 
intervenció után a CEC szám emelkedik, a szignifikáns 
maximumot a beavatkozást követően 24 óra múlva éri el, majd a 
negyedik napon csökkenés tapasztalható.  
         
            b.) STEMI-ben szenvedő betegekben a vWF plazma 
szintje a PCI-t követően 24 és 96 óra múlva emelkedést mutat, 
ugyanakkor közvetlenül a perkután koronária intervenció után 
vWF csökkenés tapasztalható. Megfigyelésünk hátterében az 
endothel sérülés helyén (plakk ruptúra, PCI okozta sérülés) 
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kialakult egyidejű trombocita aktiváció, és a trombus 
képződésből adódó rapid vWF kiáramlás és felhasználás állhat.  
                
               c.) Az sICAM-1 szint STEMI-ben szenvedő betegekben 
a stabil anginában is megfigyelt kinetikát és hasonló értékeket 
mutat, jelezve, hogy ez a paraméter nem érzékeny a zajló akut 
aterotrombotikus folyamatokra. 

  
Az eredményeink alapján elmondható, hogy manifeszt 
miokardiális iszkémia miatt perkután koronária intervención  
átesett betegekben kifejezett endothelsérülés figyelhető meg. 
Ennek hátterében a koronária intervenció hatása mellett a plakk 
ruptúra és a miokardiális iszkémiához, majd reperfúzióhoz 
társuló szisztémás folyamatok állhatnak. Ismert ugyanis, hogy 
STEMI-ben komplex oxidatív és akut gyulladásos folyamatok 
zajlanak, melyek az endothelre negatív hatást fejtenek ki. Ezen 
feltételezést igazolhatja egyrészt saját megfigyelésünk, miszerint 
már az alap kiindulási endothelsejtszám is STEMI-ben szenvedő 
betegekben szignifikánsan  magasabb a stabil angina csoporthoz 
képest. Másrészt, a beavatkozást követően a CEC szám tovább 
emelkedik és a maximumot 24 óra múlva éri el. Végül, egy 
korábbi vizsgálat is alátámasztja a fenti elképzelést, ugyanis 
hasonló CEC kinetikát írtak le fibrinolízissel kezelt miokardiális 
infarktusban szenvedő betegekben is.  

Mindezek mellett, a trombolízissel kezelt, illetve csak 
koronarográfian átesett akut miokardiális infarktusban szenvedő 
betegek vizsgálata további segítséget nyújthat a PCI endothelre 
gyakorolt direkt hatásának elemzésében. A jelenlegi irányelveket 
figyelembe véve azonban trombolízisre gyakorlatilag nem kerül 
sor, a betegeknél urgens PCI történik. A koronarográfia  hatását 
csak azon STEMI – ben szenvedő betegekben lehetne vizsgálni, 
akik sürgős CABG műtétet igényelnek, a jelen klinikai  helyzet 
tehát nem teszi lehetővé a endothelialis markerek további 
értékelését. 
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Az endothel sérülés és a miokardiális nekrózis 
kiterjedésének mértéke közötti összefüggés elemzése 

 
Vizsgálatunk során STEMI betegeket elemezve a 

felvételi CKMB és a 24 órás CEC értékek között szignifikáns 
pozitív korrelációt találtunk. Az eredmény alapján a mielőbbi 
koronária keringés helyreállítása nem csak a miokardiális, hanem 
az endothelsérülés kiterjedését is csökkentheti.  

 
3. A gyógyszeres kezelés CEC számra és egyéb 

markerekre gyakorolt hatása iszkémiás szívbetegség stabil 
formájában 

 
Vizsgálatainkban az aszpirin, az ACE-gátló, a béta-

blokkoló, a kalcium antagonista, a nitrát illetve a sztatin szedése 
nem gyakoroltak szignifikáns hatást a CEC számra. A korábban 
perkután koronária intervención átesett, clopidogrel kezelésben 
részesülő betegekben azonban szignifikánsan alacsonyabb CEC 
számot találtunk.  

 Eredményeink alapján, a clopidogrel – trombocita gátló 
hatása mellett - feltételezett endothel protektív hatással is 
rendelkezhet. A hatásmechanizmus tisztázására azonban nagy 
betegszámú, prospektív tanulmányra van szükség.  

 
4.  Oxidatív stressz és DNS károsodás elemzése 

perkután koronária intervención átesett akut miokardiális 
infarktusban szenvedő betegekben 

 
a.)  Akut miokardiális infarktusban szenvedő betegekben 

a PCI-t követően késői szignifikáns hidrogénperoxid szint 
emelkedést figyeltünk meg a reperfúziót követő második, 
valamint a negyedik napon.  A jelenség hátterében az oxidatív és 
az antioxidáns folyamatok („scavanger” kapacitás kimerülése) 
közötti egyensúly késői eltolódása állhat, ennek igazolására 
azonban további vizsgálat szükséges.   
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                b.)  Vizsgálataink során a 8-hidroxideoxiguanozin (8-
OHdG) szint meghatározásával vizsgáltuk a DNS károsodás 
mértékét PCI –on átesett akut miokardiális infarktusban szenvedő 
betegekben. Közvetlenül a perkután koronária intervenció után 
szignifikáns 8OHdG szint emelkedést figyeltünk meg, majd 24 és 
96 óra múlva csökkenés volt tapasztalható. Eredményeink első 
ízben igazolták az oxidatív DNS károsodás jelenlétét akut 
miokardiális infarktusban szenvedő PCI-on átesett betegekben. A 
8OHdG szint emelkedésének prognosztikai értéke tisztázásra vár.   

                
 

Következtetések 
 
1.) Az egészséges egyénekhez képest stabil angina pectorisban 
szenvedő betegekben megfigyelt szignifikánsan magasabb 
felvételi keringő endothel sejtszám az endothel sérülés jelenlétét 
jelzi.  
 
2.) Akut ST-elevációs miokardiális infarktusban szenvedő 
betegekben a stabil angina csoporthoz képest szignifikánsan 
magasabb felvételi keringő endothel sejtszám és plazma vWF 
szint  figyelhető meg.  Eredmények igazolják az akut 
miokardiális iszkémia során létrejött endothel sérülést, mely a 
magas CEC szám mellett a vWF szint emelkedésével jól 
követhető. Az sICAM-1 plazma szint tekintetében nem volt 
kimutatható szignifikáns különbség a stabil angina, illetve az akut 
koronária szindróma között.  Ez alapján, az sICAM-1 plazma 
szintje inkább az endothel krónikus aktivációját és az 
ateroszklerotikus folyamatok jelenlétét jelzi, akut miokardiális 
iszkémia során jelentős mértékben nem emelkedik. 
 
3.) Stabil angina pectorisban szenvedő betegekben sem a 
koronarográfia, sem a stent beültetéssel járó elektív perkután 
koronária intervenció nem okoz szignifikáns keringő 
endothelsejtszám, von Willebrand factor, illetve sICAM-1  
plazma szint emelkedést. Ez alapján a stabil körülmények között 



 15 

elvégzett koronária manipulációk (koronarográfia, elektív 
perkután koronária intervenció) endothelre gyakorolt szisztémás 
hatása csekély. 
 
4.) Akut miokardiális infarktusban szenvedő betegekben a 
perkután koronária intervenciót követően a keringő endothel 
sejtszám emelkedik, a szignifikáns maximumot a beavatkozást 
követően 24 óra múlva éri el, majd csökkenés tapasztalható a 
negyedik napon.  Az eredmények alapján manifeszt miokardiális 
iszkémia miatt perkután koronária intervención átesett STEMI-
ben szenvedő betegekben jelentős endothelsérülés jön létre.  
 
5.) Akut miokardiális infarktusban szenvedő betegekben a vWF 
plazma szintje a PCI-t követően 24 és 96 óra múlva emelkedik, 
ugyanakkor közvetlenül a perkután koronária intervenció után 
plazma vWF csökkenés tapasztalható. A jelenség hátterében az 
endothel sérülés helyén kialakult egyidejű trombocita aktiváció, 
és trombus képződésből adódó rapid vWF kiáramlás és 
felhasználás állhat.  
 
6.) Az sICAM-1 szintek akut miokardiális infarktusban szenvedő, 
PCI-on átesett betegekben a stabil anginában is megfigyelt 
kinetikát és hasonló értékeket mutatják jelezve, hogy ez a 
paraméter nem érzékeny a zajló akut aterotrombotikus 
folyamatokra. 
 
7.) Akut miokardiális infarktusban szenvedő betegekben a 
felvételi CKMB és a 24 órás CEC értékek között szignifikáns 
pozitív korreláció észlelhető. Az eredmény alapján a mielőbbi 
koronária keringés helyreállítása nem csak a miokardiális, hanem 
az endothelsérülés kiterjedését is csökkentheti.  

 
8.) A kardiovaszkuláris gyógyszeres terápia CEC számra 
gyakorolt hatását elemezve kiemelhető,  hogy a PCI-on átesett 
clopidogrel kezelésben részesülő betegekben szignifikánsan 
alacsonyabb CEC szám figyelhető meg. Ez alapján, a clopidogrel 
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– trombocita gátló hatása mellett - feltételezett endothel protektív 
hatással is rendelkezhet.  

 
9.)  Akut miokardiális infarktusban szenvedő PCI-on átesett 
betegekben késői szignifikáns hidrogénperoxid szint emelkedés 
figyelhető meg a reperfúziót követő második, valamint a 
negyedik napon. Ellenben, a 8OHdG szint rapid szignifikáns 
emelkedést mutat közvetlenül a perkután koronária intervenciót 
után jelezve a reperfúziós oxidatív DNS károsodás jelenlétét.  
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