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1. Rövidítések jegyzéke 

 

ADIFAB:  akrilodannal jelölt intesztinális zsírsavkötő fehérje (acrylodated intestinal 

fatty acid binding protein). 

ANOVA:  varianciaanalízis. 

BSA:   szarvasmarha szérum albumin. 

DAPI:   4',6-diamidino-2-fenilindol (DNS-t kötő fluoreszcens festék). 

DPH:   1,6-difenil–1,3,5–hexatrién 

ELP:  elasztáz emésztett fibrin, leukocita és platelet (betegcsoport-azonosító 

jel). 

ELF:   elasztáz emésztett fibrin, leukocita és fibrin (betegcsoport-azonosító jel). 

REF:  a normalizált neutrofil elasztáz emésztett fibrin és fibrin mennyisége 

alapján létrejött betegcsoport. 

FDP:   fibrin degradációs termék. 

FgDP:   fibrinogén bróm-cián hasította termékei. 

FITC:   fluoreszcein-izotiocianát. 

HEPES:  N-(2-hidroxietil)-piperazin-N-2-etán-szulfonsav. 

lisoPC:  lizofoszfatidilkolin (l-palmitoil). 

LUV:   nagy, unilamelláris vezikula. 

NE:   neutrofil elasztáz. 

PAI:   plazminogén aktivátor inhibitor. 

PAR:   proteáz-aktiválta trombin-receptor. 

PBS:   fiziológiás sót tartalmazó foszfát puffer. 

PLA2:   foszfolipáz A2. 

PC:   dipalmitil-foszfatidilkolin. 

PS:   dipalmitil-foszfatidilszerin. 

poPCPS:  LUV, amelyben a poPC, PC és PS tömegaránya 2:3:5. 

SDS:   Na-dodecilszulfát. 

SPPL:   (Spectrozyme-PL) H-D-norleucil-hexahidrotirosil-lizin-p-nitroanilid. 

tPA:   szöveti típusú plazminogén aktivátor. 

TBS:   TRIS tartalmú pufferoldat. 
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TRIS:  Trisz-(hidroximetil)-amino-metán-hidroklorid (2-Amino-2-hidroximetil-

1,3-propándiol-hidroklorid, TRIS.HCl) 

uPA:   urokináz típusú plazminogén aktivátor. 
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2. Bevezetés 

 

Az elmúlt évek felmérései szerint a tromboembóliás megbetegedések világszerte a 

leggyakoribb halálokok közé tartoznak [1]. Ez indokolja az ideális trombolitikum 

kifejlesztését (hatékony, gyorsan eliminálódik, nincs mellékhatása és vérzéses 

szövődménye, és nem jön létre újabb okklúzió). Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a 

trombus szerkezetét molekuláris szinten, a kompartmentekben zajló biokémiai 

mechanizmusokat pedig enzimológiai szinten megismerjük, és azokat az egyes 

egyénekre illesztve értelmezzük. 

Az utóbbi évek technikai fejlődése lehetővé tette a vérrögök egyes alkotórészeinek 

vizsgálatát, melyek kifejezetten a fibrinen kívüli -esetleg stabilizáló ill. kofaktor 

funkciót is ellátó- molekulák jelenlétét és kvantitatív mérését célozzák. Ezek az 

eredmények a klasszikus fibrinolízis útja (plazminogén aktiváció szöveti típusú 

plazminogén aktivátorral, streptokinázzal, ill. rekombináns enzimekkel, majd a plazmin 

proteolitikus aktivitása eredményeképpen a fibrinháló feloldása) mellett egyéb, 

alternatív utakra utalnak a vérrögoldás problémáinak megoldásában. Mindezek célja, 

hogy a gyakran súlyos, akár letális szövődményekkel (pl. vérzés, immunológiai 

reakció), az igen hamar kialakuló ismételt trombózissal járó jelenleg ismert és 

alkalmazott fibrinolitikumok helyett korszerű, mindezen hátrányoktól mentes, új 

trombolitikumot keressünk. 

A morfológiai tanulmányok során is igazolódni látszik az a feltevés, mely szerint a 

hemosztázis folyamata kompartmentekben zajlik. A trombus képződése során a vérből 

leukociták és a vérlemezkék jelennek meg ezekben az átmeneti és dinamikusan változó 

kompartmentekben, és alakítanak ki egy heterogén miliőt, mely befolyásolja a 

fibrinolízist [2]. 
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3. Irodalmi áttekintés  

3.1. Fibrinpolimerizáció 

 

A fibrinogén és a fibrin központi szerepet játszik a szervezet homeosztázisában és 

patológiás folyamataiban egyaránt, amelyek magukba foglalják a vérrög-képződést- és 

feloldást, a sejt- és az extracelluláris mátrix kapcsolatait, gyulladásos reakciókat, 

sebgyógyulást és a tumormetasztázis-képződést is.  

A fibrin-monomerek proteolízissel fibrinogénből keletkeznek egy szerin-proteáz, a 

trombin hatására. A fibrinogén ~ 3 g/l (8 µM) koncentrációban található a vérben, 340 

kDa molekulatömegű glikoprotein, amelynek hossza 45 nm, két külső D domént és egy 

belső E domént tartalmaz, amelyeket egy-egy hosszanti szegmens köt össze (1. ábra). A 

fibrinogén molekula szimmetrikus szerkezetű, 2�3 fehérjeláncból épül fel (Aα; Bβ; γ), 

melyeket diszulfid-hidak tartanak össze [3]. A fibrinogén molekulának αC doménjén 

található plazminogén-kötő hely [4], valamint tPA-kötő hely [5]. A fibrin segítségével 

így létrejöhet a plazminogén aktivációhoz szükséges fibrin-tPA-plazminogén hármas 

komplexe [6]. Ezek a kötőhelyek rejtve vannak a fibrinogénen, de amikor a D:E 

domének közötti kapcsolat kialakul a polimerizáció során, a D régió 

konformációváltozásának következtében a kötőhelyek már hozzáférhetők a tPA és a 

plazminogén számára. Az Aα láncon található olyan hely is, amelyhez az α2-plazmin 

inhibitor a plazmában kovalensen kötődhet [7]. A trombocita αIIβ3 integrinje a 

fibrinogén γ-láncán található RGD (Arg-Gly-Asp) szekvenciájához képes kötődni [8-

10]. A fibrinogén-leukocita kapcsolat receptora a D doménen lévő Mac-1 kötő hely, az 

αMβ2, amelyet a fehérvérsejt integrinje, a Mac-1 ismer fel [11,12]. Amíg a fibrin igen 

nagy affinitással köti a Mac-1-et, addig a fibrinogénnek relatíve alacsony affinitású a 

ligandja [13,14]. Mivel ez a Mac-1 kötő hely rejtve van a fibrinogénen és csak akkor 

jelenik meg, mikor a fibrinogénből kialakult a fibrin, és feltételezhető, hogy ezalatt a D 

domén konformációváltozáson megy keresztül. Ez akkor jön létre, ha a vérlemezke 

αIIBβ3 receptorával már kötődött a fibrinogénhez [15,16]. 

A trombin először a fibrinogén molekula α-, majd ezt követően a β-láncainak N-

terminális végeit hasítja le: ezek a peptidek a fibrinopeptid-A és fibrinopeptid-B. A 

hidrolízis során már az első fibrinopeptid lehasadása után annyira megváltoznak a 
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fibrinogén fizikokémiai tulajdonságai, hogy képes lesz egy másik, hasonló molekulával 

vizes fázisban oldhatatlan aggregátumot létrehozni. Az így először képződő des-A és 

des-AA monomerek nem kovalens kölcsönhatásba kerülnek egymással, és egy hosszú, 

láncszerű struktúrát, kétszálú protofibrilt hoznak létre [17,18]. A továbbiakban a 

trombin hasonló módon eltávolítja a monomerek fibrinopeptid-B részeit is. Az így 

keletkezett des-AABB fibrinogén a vizes fázisban oldhatatlan fibrin. Ezek a fibrin 

monomerek egymással már térhálós szerkezet kialakítására is képesek, és a kétszálú 

protofibril oldalirányú növekedése, a rostok vastagodása is lehetővé válik [19]. Ez a 

reakció nem igényel enzimatikus katalízist. A fibrinháló további stabilizálódásához a 

FXIIIa, egy transzglutamináz enzim közreműködése szükséges. A FXIIIa, mely a 

plazma FXIII-ból szintén a trombin hatására aktiválódik, két fibrin monomer molekula 

γ-láncának (később α-láncának) Lys és Gln csoportjai között hoz létre kovalens 

izopeptid keresztkötéseket, ezzel rögzíti a fibrinszerkezetet [20,21]. Ez a keresztkötött 

fibrinstruktúra az ellenálló alvadék váza.  

Láttuk, hogy a fibrin polimerizációja több lépésben megy végbe. Összefoglalva: a 

monomerek először kétszálú protofibril struktúrákat hoznak létre, majd ezek oldalirányú 

aggregációja következtében vastagabb (kb. 14-22 protofibrilből álló, 85 nm átmérőjű) 

fibrinrostok jönnek létre, majd több ilyen fibrinrost együtt alkothat egy még vastagabb 

fibrinköteget [6]. A fibrinrostok aggregációjának eredményeképpen létrejövő 

fibrinkötegek vastagsága változó lehet: alapvetően ez határozza meg a fibrin gél durva 

vagy finomabb szerkezetét [6,22]. A fibrinhálót alkotó fibrinszálak végső átmérője 100 

–200 nm között van, az általuk közrefogott pórusok átmérője 0,1 µm és 5 µm közé esik, 

a fibrin szerkezetétől függően [14,23]. A fibrinháló térbeli szerkezetét a fibrinrostok, 

kötegek elágazási pontjainak sűrűsége is befolyásolja. Elektronmikroszkópos 

megfigyelések igazolják, hogy a tipikus elágazási pontok a fibrin α-láncának C-

terminális végénél jönnek létre [24]. A fibrin gél összetételének csak kb. 20 %-a fehérje, 

a többi a fibrinrostok közti pórusokban lévő folyadék [25]. A fibrinolízisben részt vevő 

molekulák átlagos mérete lehetővé teszi mozgásukat a gélen belüli térben. A pórusok 

mérete alapvetően befolyásolja a fibrinolitikus enzimek, aktivátorok, degradációs 

termékek stb. penetrációját a fibrin gélbe. A fibrinolitikus enzimek hatékonysága 

(plazmin, tPA) nagymértékben függ a rostok vastagságától, a fibrinrostok, kötegek 

vastagsága pedig pl. a fibrinogén koncentrációjának és az alvasztáshoz használt trombin 
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aktivitásának függvénye [26,27]. A kisebb aktivitású trombin mellett lassabb a 

fibrinképződés és a fibrinpolimerizáció, így vastagabb fibrinrostok kialakulására van 

lehetőség, ahol magas a rostok tömeg/hosszúság aránya. Az így kialakuló fibrinháló 

szerkezete később alapvetően meghatározza fibrinolitikus sajátosságait. 

In vivo a helyzet jóval összetettebb, hiszen a szervezetben zajló folyamatokat nem 

írhatjuk le olyan egyszerűen, mint az in vitro mérések során alkalmazott ideális oldatok 

kinetikai paramétereit. A fibrinpolimerizáció a vérplazmának a makromolekulákkal és 

celluláris elemekkel telített környezetében megy végbe. A vérben nagy koncentrációban 

jelenlévő makromolekulák (pl. albumin, immunglobulinok), és a kompartmentalizáció 

során létrejött mikrokörnyezet befolyásolják a fibrinháló végső szerkezetét. 

Néhány gyógyszer jelentősen befolyásolja fibrinszerkezetét és annak tulajdonságait. 

Tisztított rendszerben az antidiabetikumok közül a metforminról kiderült, hogy gátolja a 

XIII faktor működését, megnyújtja a trombin hasítási idejét (APTI-t), és elnyújtja a 

fibrinpolimerizációt [28]. Egy másik antidiabetikum, a gliklazid, vastagabb 

fibrinszálakat eredményezett, alacsonyabb permeabilitással [29]. Az aszpirinről 

bebizonyították, hogy a fibrin hasítási tulajdonságait befolyásolja. Mikor a tisztított 

fibrinogént inkubálták aszpirinnel, majd fibrinné alakították, emelkedett a plazminogén 

affinitása a fibrinhez, valamint a trombin gátlása antitrombinnal gyorsabbá vált [30]. In 

vivo alkalmazott aszpirin-kezelés hatására a fibrinháló permeabilitásának fokozódását 

figyelték meg [31]. 

 
1. ábra 

Sematikus ábra a fibrinogén szerkezetéről, továbbá a fehérjék, enzimek, receptorok és egyéb 

molekulák kötőhelyeinek ábrázolása.  

Plg: plazminogén, tPA: szöveti típusú plazminogén aktivátor, α2PI: α2 plazmin inhibitor. 

Leukocita αMβ2 

α2-PI 

Plg 
tPA 

XIII Trombocita αIIβ3 

D domén E domén 

trombin 

αC 

γ 

Aα 
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3.2. A vérrög kialakulása in vivo 

 

Az utóbbi 40 évben kialakult biokémiai technikák elérhetővé tették a hemosztázis és a 

trombózis szofisztikált módszerekkel történő vizsgálatát. Az in vitro kutatási 

eredmények, úgymint az enzimek, kofaktorok, proteinek, ligandok és receptorok 

analízise megmagyarázott számos, in vivo emberben klinikailag megfigyelt jelenséget a 

véralvadás és a fibrinolízis folyamataiból. 

 

A trombus kialakulásának kezdete 

 

A vérrög kialakulásához a szubendoteliális mátrix érpályán belüli megjelenése vezet. 

Ezzel egy időben az érfalban szöveti faktor aktivitás észlelhető. Ekkor a vérlemezkék 

igen gyorsan akkumulálódnak az érbelhártyához, és másodpercek múlva fibrin jelenik 

meg a trombocitatrombus-érfal területen, ezzel kialakítva a vérrög kezdeti szerkezetét. 

Szemben a klasszikus elmélettel, mely szerint először a trombocitatrombus jelenik meg, 

amelyet aztán később stabilizál a fibrinháló, in vivo adatok szerint a vérlemezketrombus 

kialakulása és a fibrinpolimerizáció közel szimultán történik [32]. 

E bonyolult rendszert részleteiben könnyebben megérthetjük, amikor két szerkezeti 

egységre osztjuk a folyamatot, melynek két főszereplője a vérlemezke és a leukocita. Az 

egyik egység az ér-sejt kapcsolat: a keringő trombocita kapcsolatba lép a 

szubendoteliális mátrixszal, kialakítva a murális trombust: ezzel adva szubsztrátot a 

leukocitaadhézióhoz. A fehérvérsejt-aktivált endotél adherencia következtében a 

leukociták egy része a gyulladásos folyamat részeként az extravazális térbe kerül. 

A másik egységet az ér-sejt adhéziós receptorok alkotják: a vaszkulatúrában lévő 

specifikus receptorok biztosítják az adhezív kapcsolatot a trombociták, a leukociták, az 

endotél és ezek ligandjai között a plazmában vagy a szubendoteliális mátrixban, úgy, 

mint a fibrinogén, a von Willebrand faktor, vagy a kollagén. A vérlemezke GPIbα 

receptorának (a GPIb-IX-V fő ligand kötő alegysége) vagy a GPVI receptorának 

kapcsolata a von Willebrand faktorral vagy a kollagénnel indítja el az integrin és az 

αIIbβ3 aktivációját, hogy az kötődjön a von Willebrand faktorhoz vagy a fibrinogénhez, 

amelyek következménye a trombocita-aggregáció [33-38]. A GPIbα képes közvetíteni a 

vérlemezke-endotél adhéziót a P-szelektin megkötésén keresztül. A GPIbα képes 
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kialakítani a vérlemezke-leukocita adhéziót a leukocita integrinjének (αMβ2) kötésével 

[39-41]. Ez a leukocita receptor vesz részt az endotél-fehérvérsejt adhézióban az endotél 

ICAM molekulán keresztül, valamint a P-szelektin felelős a vérlemezke adhéziójáért és 

aktivációjáért is. A receptorok ilyetén hálózata regulálja a vérlemezke-fehérvérsejt-

endotél keresztreakciókat [42]. 

 

Vérlemezke-adhézió és aktiváció 

 

Két adhezív protein, a fibrinogén és a von Willebrand faktor jelenléte szükséges a 

vérlemezke-érfal kapcsolathoz, hogy megfelelően stabil vérrögszerkezet jöjjön létre. 

Amennyiben a trombus kialakulását szöveti faktor indukálja (2.A. ábra), ebben az 

esetben a vérlemezke proteáz-aktiválta trombin-receptora, a PAR4 játszik döntő 

szerepet: a PAR4 egy igen gyors vérlemezke-akkumulációhoz vezet [43]. Ez a kezdeti 

trombus még nem stabil, és a mérete is kicsi. Amennyiben nagy nyírási sebesség mellett 

a vérlemezke-akkumulációnak az első lépése von Willebrand faktor függő adhézió, az 

első néhány másodperc alatt nincs számottevő vérlemezke aktiváció, de a felszínére P-

szelektin expresszió folyik. Ez a vérlemezke α-granulumában található, amelynek 

exocitózisa során a P-szelektin a trombocita membránjára kerül, és először a 

vérlemezke-érfal kapcsolódási pontján jelenik meg (2.B. ábra), majd 3-4 perc múlva a 

trombus lumináris felszínén is feltűnik. Amikor a P-szelektin mennyisége megnő a 

lumináris felszínen, a fehérvérsejtek megkezdik a trombusba történő migrációjukat (2.C. 

ábra). Ez a jelenség 3 perccel a trombus kialakulását követően megfigyelhető. A fejlődő 

trombusban lévő vérlemezkékben másodlagos messenger, a kálcium mobilizálódik, 

amely hozzájárul a vérrög stabilitásának kialakulásához. 

Ez a folyamat kollagén jelenlététől független. Másik esetben, mikor a kollagén játszik 

fontos szerepet a vérlemezke aktivációban a trombocita FcRγ receptorán keresztül, 

amely felismeri a kollagénen a glikoprotein VI molekulát [32]. 
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2. ábra. A trombus kialakulása.  

szubendoteliális mátrix 
sz 

aktivált endotel 

vW 

T 

T 
T 

Tc Tc 

Tc 

Tc Tc Tc 

P-szelektin 

szubendoteliális mátrix sz 

aktivált endotel 

Tc Tc 
Tc Tc Tc 

Tc 
Tc Tc 

Tc 

Tc 
Tc 

leukociták 

P-szelektin 



 13 

2. ábra. Az endotélsérülés helyén szöveti faktor jelenik meg, amely a trombociták gyors 

akkumulációjához vezet. Ez a folyamat von Willebrad-faktor függő (A). Az aktiválódó 

vérlemezke membránján megjelenik a P-szelektin, elsősorban a vérlemezke-endotél 

határon (B). Néhány perc múlva a trombus lumináris felszínén kezd halmozódni. Ennek 

hatására a keringő leukociták adhézióba lépnek a trombocitákkal, majd kemotaktikus 

ingerének engedelmeskedve migrál a trombusmátrixba. (T: trombocita; Tc: aktivált 

trombocita; sz: szöveti faktor; vW: von Willebrand-faktor.) 

 

3.3. Fibrinolízis  

 

Bár már nagyon korán egyértelművé vált a leukocita és a trombus kapcsolata, a jelenlegi 

kutatások a vérrög oldása szempontjából elsősorban a plazminra fókuszáltak. 

Másrészről azonban a fibrinolitikus rendszer számos sejtbiológiai folyamatban is fontos 

szerepet játszik, úgymint a gyulladásos folyamatok, tumorfejlődés és metasztázisképzés.  

A fibrinolitikus rendszerben általános elképzelés szerint a legfontosabb enzim a 

plazmin, mely a fibrint direkt hasítja. A plazmin egy szerin proteáz, mely két, egy 25 és 

egy 48 kDa nagyságú láncból áll, melyeket diszulfidhidak kötnek össze [44,45]. Az 

aktív centrum a könnyű láncon foglal helyet. A plazmin a vérben zimogénként jelenlévő 

plazminogénből az endotél és egyéb sejtekből szekretálódó plazminogén aktivátorok 

hatására alakul ki. Bár a plazmin specificitása széleskörű, a fibrin a legfőbb természetes 

szubsztrátja [46]. A plazmin hasítási helye ugyanaz a fibrinen, a fibrinogénen és a 

keresztkötött fibrinen [47]. A plazmin a fibrinogénből (340 kDa), néhány intermedier 

degradációs terméken keresztül két fő szolubilis terméket, E és a D fragmentumot (50 és 

94 kDa) hasít. A plazmin kisebb hatékonysággal képes a keresztkötött fibrint hasítani, 

mint a nem keresztkötött fibrint. 

A plazminon kívül azonban számos más enzim is képes emészteni a fibrint, mint 

például az elasztáz és a katepszin G. Ezeknek az enzimatikus folyamatoknak jól 

definiált végeredménye az, hogy e proteolitikus folyamat végén a fibrinháló feloldódik, 

de hatékonyságuk eltérő. Kérdés, hogy in vivo a plazmin az egyetlen abszolút 

fibrinolitikus enzim, vagy csak része a rendszernek? 
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3.3.1. Plazminogén aktiváció 

 

A plazminogén aktivációval számos tanulmányban foglalkoztak [48]. Az egyláncú 

plazminogénben az urokináz-típusú plazminogén aktivátor (uPA), vagy a szöveti-típusú 

plazminogén aktivátor (tPA) hidrolizálja az Arg560-Val561 aminosavak peptidkötését, 

melynek eredményeképpen létrejön a kétláncú enzim, a plazmin. A XIIa faktor és a 

kallikrein szintén képesek a plazminogénből plazmint képezni [49,50]. A plazmin 

zimogénje képes módosulni úgy, hogy a Lys76-Lys77 közötti peptidkötés hidrolízisével 

Lys-plazminogén jön létre, mely a plazminogén aktivátorok számára jobb szubsztrát 

[51]. Az aktiváció folyamatát tPA-val olyan kofaktorok, mint a fibrin, jelenősen 

gyorsítják [52,53], denaturált proteinek [54], poliaminok [55], valamint az endotél 

komponensei [56,57].  

A retepláz a szöveti-típusú plazminogén aktivátor (tPA) rekombináns variánsa, mely 

tartalmazza a vad-típus  kringle-2 és proteáz-doménjét [58].  Mivel hiányzik a finger 

doménje, a retepláznak alacsonyabb a fibrinhez való affinitása, a klinikai vizsgálatok 

mégis azt mutatják, hogy gyorsabb a reperfúzió reteplázzal, mint a tPA-val, valamint 

alacsonyabb dózis szükséges, alkalmazása pedig nem jár nagyobb számú vérzéses 

szövődményekkel [59]. A különbség a klinikai kép és a retepláz hiányzó 

fibrinszelektivitása közötti ellentmondást eddig a retepláz farmakokinetikai 

tulajdonságaival magyarázták. 

 

3.3.2. A plazminogén aktiváció szabályozása 

 

A plazminogén aktiváció bonyolult mechanizmusát irányítja a feedback, a 

keresztreakciók, valamint a kofaktorok és inhibitorok hatásainak eredője. A plazmin 

kövekezőképpen játszik szerepet saját képződésében: 1) módosítja a zimogén 

szerkezetét; 2) átalakítja az egyláncú tPA-t kétláncú tPA-vá; 3) átalakítja a prourokinázt 

(egyláncú urokináz) kétláncú uPA-vá. Mindezen reakciók pozitív feedback kontroll alatt 

állnak. A trombin inaktiválja, így a kallikrein és (indirekten) a XIIa faktor aktiválják a 

prourokinázt [60].  Míg a plazminogént aktiváló folyamatokat befolyásolják a 

kofaktorok (gyorsítják a reakciót), addig a speciális inhibitor rendszerek gátolni képesek 
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a reakciót [61]. A fibrin nemcsak szubsztrátja a plazminnak és kofaktora a tPA-nak, 

hanem kofaktora a plazminnak a Glu-plazminogén-Lys-plasminogén átalakítás 

folyamatában is [62]. Hasonlóan a plazmin kofaktorai a fibrin és a 

glükózaminoglikánok is az egyláncú uPA-kétláncú uPA átalakításban is [63].  

Az endotél nemcsak forrása a fibrinolitikus rendszer komponenseinek, hanem a 

fibrinolízis helyszíne is: a plazmin, tPA, a fibrinolízis termékei, a plazmin és a Lys-

plazminogén: mind-mind magas affinitással kötődnek az endotél felületére. Ezen a 

felületen felgyorsul mind a plazminogén-plazmin, mind a Glu-plazminogén - Lys-

plazminogén átalakulás [56,57,64]. 

Míg a szöveti-típusú plazminogén aktivátor rendszer elsődlegesen az endotél-vérplazma 

miliőhöz kapcsolt, addig úgy tűnik, hogy az urokináz-típusú plazminogén aktivátor 

rendszer különböző eredetű sejtekhez kapcsolt, mint a fibroblasztok, monociták, 

makrofágok, epitél sejtek, pneumociták és néhány tumorsejt [65-67]. Az urokináz-

típusú plazminogén aktivátor részt vesz még különböző extracelluláris folyamatokban, 

szöveti átalakulásokban, embriogenezisben, ovulációban/ fertilizációban, gyulladásban, 

valamint a tumorterjedésben és a metasztázisképzésben. A plazminogén és az uPA 

kapcsolatba lép számos sejttel: fibroblasztokkal, monocitákkal, makrofágokkal, 

limfocitákkal, granulocitákkal, eritrocitákkal, pajzsmirigy sejtekkel és a 

spermatozoákkal is [68]. 

 

3.3.3. A fibrinolízis elasztáz-mediálta útvonala 

 

A neutrofil elasztáz egy 30 kD nagyságú szerin proteáz, amely képes hasítani a 

részlegesen emésztett kollagént, elasztint és a proteoglikánokat [69]. A leukocita 

elasztáz legfontosabb forrásai a polimorfonukleáris sejtek: 4,6 µg / 107 sejt mennyiségű 

elasztázt tartalmaznak, míg a mononukleáris sejtek és a trombocita ennek a 

mennyiségnek kevesebb, mint 1%-át [70-74]. A normális plazmakoncentrációja 

kevesebb, mint 1 nM. Ha a teljes vért alvasztják 37 °C-on, a szérum elasztáz szint ekkor 

14 és 23 nM között van, ebben a koncentrációban pedig emészti a plazminogén 

aktivátor inhibitor-1-et [75]. Szemben a plazminnal a leukocita elasztáznak nincsenek 

extracelluláris prekurzorai, hanem a sejtből aktív formában szabadulnak fel. A 

vérplazmában pedig a plazminhoz hasonlóan az elasztázt igen gyorsan inaktiválja a 
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saját inhibitorrendszere. Az elasztáz emészti a fibrint, valamint gátolja a véralvadási 

rendszert úgy, hogy degradálja a véralvadásban résztvevő kulcsproteineket. Az elasztáz 

úgy módosítja a zimogén plazminogént, hogy az jobb szubsztráttá válik a plazminogén 

aktivátorok számára, mint a natív plazminogén. Továbbá, az elasztáz inaktiválja a 

plazmin és a plazminogénaktivátor inhibitorokat anélkül, hogy befolyásolná a plazmint 

és a plazminogén aktivátorokat. 

Bár az elasztáz emészti a fibrint, degradációs termékei különböznek a plazminéitól [76-

80]. A humán neutrofil elasztáz a fibrinogén Aα-láncán lévő Val21 és Glu22 közötti 

kötést hasítja, mely eredményeképpen létrejön egy fibrinopeptid (Aα 1-21), melyet in 

vivo detektálhatunk [81]. A plazminhoz képest az elasztáz hatására nagyobb méretű 

degradációs termékek keletkeznek, és ezek nem teszik lehetővé az alvadék szétesését 

még a közepes nagyságú artériákra jellemző hemodinamikai viszonyok között sem, 

szemben a plazmin mellett fellépő korai széteséssel. Ennek következtében az oldás 

lassabb, de az in vivo trombolízis szempontjából a szétesés hiánya akár előnyös is lehet, 

mert kevésbé ad lehetőséget az embolizációra [82]. Alacsony koncentrációban az 

elasztáz az Aα-láncot nagyobb, míg a Bβ- és γ-láncokat kisebb hatékonysággal hasítja, 

azonban magasabb koncentrációkban degradálja mindhárom láncot. Az elasztáz általi 

emésztés után a fibrin feloldódik, és a fibrinogént a trombin nem tudja hasítani. A 

fibrin(ogén) fragmentum nem működik kofaktorként a szöveti-típusú plazminogén 

aktivátor számára, mikor azt az elasztáz emészti [83] (2. ábra). 

 

3.3.4. Elasztáz hatások a plazmin rendszerre 

 

A leukocita elasztáz képes átalakítani a plazminogént des-kringle1-4-plazminogénné 

(miniplazminogén), melyet könnyebben aktivál a tPA vagy az uPA [84,85] . Sem a tPA-

nak, sem az uPA-nak nincs szüksége kofaktorra ehhez az igen gyors aktivációhoz. Az 

α2–plazmin inhibitor általi inaktivációra a miniplazmin tízszer kevésbé érzékeny, mint a 

plazmin. 

Az elasztáz működése hatással van a fibrinolitikus rendszer egyes részeire: a 

plazminogént átalakítja des-kringle1-4-plazminogénné (ez a miniplazminogén) úgy, hogy 

a natív molekuláról eltávolítja a kringle-domén1-4-t, valamint inaktiválja a plazminogén 

aktivátor inhibítor-1-et és az α2- plazmin inhibitort [86-93]. A prourokináz nem képes 
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aktív enzimmé alakulni, miután reakcióba lépett az elasztázzal [94], de az urokináz 

érzéketlen az elasztázzal szemben [93]. 

 

3.3.5. A plazmin és elasztáz egyéb szubsztrátjai 

 

A plazmin a plazminogén N-terminális végét hasítja, átalakítva a Glu-plazminogént 

Lys-plazminogénné. Ez a reakció relatíve lassú kofaktorok hiányában [95]. A plazmin 

képes elhasítani az egyláncú szöveti-típusú plazminogén aktivátort (tPA) kétláncú tPA-t 

eredményezve, mely így különbözik az egyláncú tPA-tól néhány enzimatikus 

tulajdonságában [96]. A plazmin az urokináz-típusú plazminogén aktivátor (uPA) 

proenzimének esszenciális aktivátora [97]. In vitro magas pH mellett a plazmin képes 

degradálni a plazminogént mikroplazminogénné (Mt 29000) melynek szerkezetéből 

hiányzik az összes kringle-struktúra. Ez a mikroplazminogén a legérzékenyebb az 

urokináz iránt, de kevésbé a streptokináz iránt, mint a natív zimogén [98].  

A plazmin nemcsak egyensúlyban tartja a véralvadás-fibrinolízis folyamatokat, hanem 

kóros körülmények között a kötőszövet emésztésén keresztül részt vesz a tumor 

metasztázis képződésben és a gyulladási mechanizmusokban. A plazmin emészti a 

kötőszöveti mátrix egyes komponenseit, a bazális membránokat, glikoproteineket és a 

proteoglikánokat [99-105]. A plazmin továbbá könnyebben hozzáférhetővé teszi a 

szubendoteliális mátrixot a heparanáz számára[103]. A plazmin képes kapcsolódni 

különböző poliszaharidokhoz pl. heparinhoz, amely ekkor felgyorsítja a plazmin 

antitrombin III általi inaktivációját [106]. Miképpen a plazmin, az elasztáz és a 

katepszin G is képes kapcsolatba lépni néhány vérplazma fehérjével és szöveti 

struktúrával. Mint a neve is utal rá, az elasztin az elasztáz szubsztrátja; az elasztin 

degradációját a trombocita IV faktor, a hisztonok és a heparin gátolják [107,108]. Mivel 

az elasztáz bonyolult biokémiai lépések során vesz részt a sejteket és az intracelluláris 

mátrixot károsító folyamatokban (főleg a tüdőben), működésének törvényszerűségeit 

elsősorban patofiziológiai szempontokból vizsgálják [109]. Azok az elasztin peptidek, 

melyek elasztáz-derivátumok, kemotaktikus tulajdonsággal rendelkeznek [110], képesek 

lokálisan felerősíteni a leukocita elasztáz felhalmozódását. Az elasztáz emészt néhány 

kollagént, köztük a III. típusú kollagént és a IV. ípusú prokollagént, melyek az érfal 

komponensei [111-113]. A gyulladás helyének in vivo kialakulásakor az elasztáz 
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degradálja a IV. típusú kollagént annak karboxi-terminális végén, így a bazális 

membrán integritása megszűnik [113]. Érdekes, hogy a I., IV., IX.  típusú kollagéneket, 

proteoglikánokat, laminint, fibronektint és a zselatint emésztő metalloproteáz-3-at 

(stromelizin) és metalloproteáz-2-t (zselatináz) extracellulárisan az elasztáz és a 

katepszin G aktiválja (ezek prekurzorait a fibroblasztok szekretálják) [114]. Az elasztáz 

elhasítja a trombomodulin és az endotél sejtmembrán közötti kötést, valamint ezt a 

felszabadított részt visszatartja, mely a trombin számára katalitikus hatással rendelkezik 

a protein C aktivációban [115].  

Miként a plazmin, az elasztáz is képes szupprimálni a véralvadási rendszert úgy, hogy 

egyrészt gátolja a fibrinogén  alvadását, másrészt elhasítja a trombint AlaB150-AlaB151 

között, így megfosztva az enzimet rögképző és trombocita-stimuláló aktivitásától [116]. 

Meglepő, de a protrombin nem érzékeny az elasztáz iránt [117]. Mind a plazma, mind a 

placentáris XIII faktort képes degradálni az elasztáz [117,118]. A VII, VIII, IX és a XII  

faktorokat igen gyorsan, míg az V faktort átmeneti aktiválást követően inaktiválja az 

elasztáz [117,119,120]. A nagymolekula-súlyú kininogén emésztése elasztázzal 

megfosztja az enzimet az alvadást befolyásoló működésétől, de a folyamat során kinin 

nem szabadul fel [121]. Míg a plazmin a kallikrein és bradikinin felszabadítás révén a 

gyulladás helyén képes vazodilatációt létrehozni, emelni a vérerek permeabilitását, 

melynek során létrejön a fájdalom, az elasztáz erre nem képes. Az elasztáz a véralvadási 

folyamat individuális komponense, mert hatásainak eredője a vérrög kialakulása ellen 

mutat. Egyetlen ismert kivétel ez alól az antitrombin inaktivációra irányuló lépése 

[122,123]. Míg azonban a heparin gátolja az elasztáz aktivitását, ugyanakkor stimulálja 

az antitrombinnal létrejövő reakciót [122]. 

Az elasztáz degradálja a komplement-rendszer egyes részeit (C3, C5 és C1 inaktivátor) 

[89], továbbá befolyásolja a sejtfunkciókat és a makromolekulákat a sejt-sejt 

interakcióban a véralvadási-fibrinolitikus rendszerben. Elhasítja a fibronektint is oly 

módon, hogy olyan biológiailag aktív fragmentumok jönnek létre, mint a 

transzglutamináz-reaktív glutaminil maradvány, a zselatin-kötő domén és egy olyan 

domén, mely tartalmaz sejt-adhezív aktivitást [124,125]. A fibronektin első két 

doménjét ismeri fel a katepszin G és a plazmin [124]. A leukocita elasztáz a VIII faktort 

és a von Willebrand faktort is emészti in vitro [126,127]. 
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3.3.6. A plazmin és a sejtek kölcsönhatásai 

 

A plazmin alacsony koncentrációban trombocita-aggregáció gátlást idéz elő [128], 

valamint a trombociták képesek megkötni a plazminogént és ezzel befolyásolni a 

plazminogén aktivációt [129]. A plazmin magas koncentrációban indukálhatja a 

trombociták aggregációját [130].  

A plazmin magas affinitással (Kd:10-9M), nagyon gyorsan kötődik az endotélhez: ez a 

kötődés nem kívánja meg az enzim aktív centrumának jelenlétét [56], továbbá a 

plazminogén és a tPA is kötődik az endotélhez, amelynek a felületén felgyorsul a 

plazmin kialakulása [57,64]: normális körülmények között ez a rendszer képes az 

érfaltól távol tartani a fibrindepozitumokat. 

Néhány tumorsejt nemcsak szintetizálni és szekretálni képes plazminogén aktivátorokat 

[99,102,131], de megkötik a plazmint, és az így megkötött enzim emeli a kötőhelyek 

számát a szabad plazmin számára [132], azonban a tumorsejt felületén felhalmozódott 

plazmin pontos funkciója nem ismert [133,134]. A plazmin a hepatocitához is kötődik 

nagy affinitással a kringle doménen keresztül, ennek aktív centruma nem szükséges 

ehhez a kapcsolathoz [135]. 

 

3.3.7. Elasztáz és a sejtek kölcsönhatásai 

 

A leukocita proteázok kapcsolatba lépnek az endotéllel is, és részt vesznek a 

vazoregulációban és az érfal patológiás folyamataiban [136]. Az elasztáz indukálja az 

adenin  szelektív felszabadulását, a PGI2 termelésre gyakorolt hatás nélkül, valamint 

részlegesen gátolja az endotél válaszát a bradikininre, míg a katepszin G segíti a 

prosztaglandin szintézist, de nincs hatással a nukleotid-felszabadulásra [136]. Mindezek 

ismeretében érdekes, hogy a leukocita elasztáz  (és a plazmin) képes aktiválni a 

prorenint (a renin 90%-ban inaktív formában van jelen a keringésben): az enzim 

szabadítja fel az angiotenzinogénből az angiotenzin I-et [137,138]. A katepszin G az 

angiotenzin I-et angiotenzin II-vé konvertálja [139,140]. Egyes szerzők szerint a 
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leukocita elasztáz és katepszin G nem citotoxikus az endotélre nézve [136], mások 

szerint azonban az aktivált leukocita enzimei mégis károsító hatásúak [141], így vehet 

részt az ateroszklerózis folyamatában [142,143]. 

A felületi proteolízis során az elasztáz már alacsony koncentrációban is felfedi a 

fibrinogén kötőhelyeket a vérlemezkén, így hat a vérlemezke aggregációra a fibrinogén 

jelenlétében [143], valamint gátolja a trombin hatására létrejövő trombocita-aggregációt 

is [144] (3. ábra). 

 

 

 

 
3. ábra 

A plazmin és az elasztáz enzimatikus szabályozása és szubsztrátjai.  

A zöld nyíl a fibrinolízis hatékonyságát segítő, a piros nyíl a gátlás irányába mutató, a 

kék nyíl a degradációs mechanizmusokat jelöli. A sárga nyíl mutatja az átalakuló 

molekulákat. Zöld csillagban a kofaktorok láthatók. 
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3.4. A fibrinolízis inhibitorai 

 

A fibrinolitikus folyamatnak in vivo több inhibitora is van, amelyek az ún. szerpin 

(szerin – proteáz inhibitor) családba tartoznak. Ezek többnyire egyláncú glikoproteinek, 

és átlagosan 400 aminosavból állnak. Nevüket onnan kapták, hogy a target szerin – 

proteázzal két kinetikai lépesen keresztül ekvimoláris komplexet képeznek, a kialakult 

komplexben kovalensen kötődik egymáshoz a szerin – proteáz és az inhibitor, tehát az 

inaktiváció irreverzíbilis. Az így kialakult komplexet a vérből a máj eliminálja [145].  

 

3.4.1. A plazmin inhibitorrendszere 

 

A szabad plazmin képes reakcióba lépni néhány vérplazmában lévő endogén proteáz 

inhibitorral, úgymint az α2-plazmin inhibitor [146,147], α2-makroglobulin [148], és 

antitrombin; ezt a plazmin-antitrombin reakciót gyorsítja a heparin [106,149].  

A plazmin legfontosabb inhibitora az α2 - plazmin inhibitor (α2 - PI). Az α2 – PI a 

májban termelődik, 452 aminosavból áll, koncentrációja a vérben nagyjából 1 µM. A fő 

szubsztrátja a plazmin, de képes tripszinhez, elasztázhoz, és aktivált protein C – hez is 

kötődni.  A szabad plazmin - α2 - PI komplex kialakulása igen gyors folyamat, amiben 

része van a plazmin 1. kringle doménje és az α2 – PI C terminális vége közötti 

interakciónak is [150]. A fibrinhez kötött plazmin bizonyos fokig védett az α2 – PI – ral 

szemben, a reakcióra jellemző sebességi állandó két nagyságrenddel kisebb, mint a 

szabad plazmin - α2 – PI inhibitor esetében. A gyakorlatban ez azt eredményezi, hogy a 

fibrinhez kötött plazmin fél- életideje 7 perc, míg ugyanez fibrinmentes oldatban 1 s. Az 

α2 – PI fontos szerepet játszik a kialakult fibrinháló stabilizálásában is, ugyanis a XIIIa 

faktor kovalensen köti az α2 – PI – t a fibrinháló felszínére, így a fibrin védett lesz a túl 

korai feloldással szemben [151].  

A fibrinolízis másik inhibitora a plazminogén aktivátor inhibitor 1 (PAI-1). A 359 

aminosavból álló glikoprotein a vérlemezkékben tárolódik és az endotél sejtekben 

szintetizálódik a legnagyobb mennyiségben. [145] Mint a neve is mutatja, képes a tPA 

és uPA inaktiválására, így gátolja a plazminogén aktivációt és a fibrinolízist. 
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Koncentrációja a vérben változó, és a trombusban is megtalálható [152]. A tPA 

fibrinhez kötődése ebben az esetben is csökkenti az inaktiváció sebességét.  

Jelenlegi ismereteink szerint a véralvadásban bizonytalan jelentőségű szerepet játszik az 

α1-proteáz- inhibitor, ami a májban termelődik. Ennek a legfontosabb szubsztrátja a 

neutrofil elasztáz (lásd fentebb), de képes az aktivált protein C-hez is kötődni [145].  

Bár a plazmin a szubsztrátjához kötött formában védve van az α2-plazmin inhibitor 

[153] vagy az antitrombin inaktiváló hatásától, a heparin mégis képes lehet elősegíteni a 

fibrinhez kötött plazmin antitrombin általi inaktiválását [154]. Mindezek a folyamatok 

szerepet játszanak a fibrinoldásban a vérrögben és az extracelluláris mátrixban. Ehhez 

hozzáadódik az a folyamat, melynek során a XIIIa faktor keresztköti az α2-plazmin 

inhibitort a fibrinen, így téve azt még ellenállóbbá a degradációval szemben [151]. 

Továbbá, a vérben jelenlévő lipoprotein(a) képes befolyásolni a fibrinoldást úgy, hogy a 

fibrinhez kötődve verseng a plazminogén kötéséért, és így csökkenti annak 

fibrinolitikus aktivitását [155]. 

 

3.4.2. Az elasztáz inhibitorrendszere 

 

Az elasztáznak hatékony gátlórendszere működik a plazmában. A szabad elasztáz 

leghatásosabb inhibitora az α1-proteáz inhibitor (α1-antitripszin, Mr 52 000) [156], mely 

sztöchiometriai stabil komplexet képez az enzimmel. Szabályozási szempontból fontos 

tény, hogy ennek a legmagasabb a plazmakoncentrációja (>20µM) a vérplazma proteáz 

inhibitorai között, valamint reaktív helye tartalmaz egy Met358 aminosavat, melyet 

oxidál a polimorfonukleáris leukocita mieloperoxidáz rendszere [157]. Az oxidáló 

molekulák, mint a  H2O2, O2ֿ és a mieloperoxidáz H2O2-Cl- rendszer, inaktiválják az α1-

proteáz inhibitort, és még fogékonyabbá teszik az extracelluláris proteoglikánokat az 

elasztáz számára [158]. Feltehetőleg az α2-makroglobulin kevésbé erős hatású [159-

161] inhibitora az elasztáznak, mint az α1-proteáz inhibitor. Ezenkívül az elasztáz 

gátolható heparinnal, ennek hatásossága a szulfatáltság mértékétől [108], valamint a 

nem specifikus elektrosztatikus interakcióktól függ, mivel ismert, hogy az elasztáz 

heparinnal történő gátlása felfüggeszthető 0,5-ös ionerősségnél.  
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3.5. A trombus és a leukociták 

 

Vérben a trombocita-aggregátumhoz leukociták is csatlakoznak [162] , a trombociták a 

neutrofil granulocitákkal a P-szelektinen, a β2 és a β3 integrinen keresztül kapcsolódnak 

[163]. A nyugvó trombocitákban a szelektinek az α-granulumokban raktározódnak, 

aktiváció után pedig megjelennek a vérlemezke felszínén. A kapcsolódás után a 

trombocita, a leukocita és az endotél aktiváló anyagokat, gyulladásos citokineket és 

szerin proteázokat szekretál. Egyértelmű, hogy a leukociták kitapadnak, migrálnak és 

akkumulálódnak a trombusban [164]. A fehérvérsejteknek vannak trombotikus és 

fibrinolitikus tulajdonságaik is. A monociták és a makrofágok prokoaguláns szöveti 

faktort expresszálnak, amikor stimulálódnak endotoxinnal, antigén-antitest 

komplexszel, plazma lipoproteinekkel, stb. [165], míg a granulociták és a limfociták 

erre nem képesek. A véralvadás alatt az elasztáz, a katepszin G és laktoferrin (egy 

vaskötő protein, melynek szerepe van a neutrofil granulociták kemotaxisában, 

adhéziójában és antibakteriális funkciójában) szekretálódik, ezek szérumszintje 

megemelkedik a plazmában [70,166]. A kallikrein felszabadítja a neutrofil granulociták 

teljes elasztáz tartalmának 30%-át [167]. Ismert, hogy miokardiális infarktusban az 

elasztáz degradált fibrin termékek tizenötszörösükre emelkednek [168].  

Amikor a PMN sejt aktiválódik a fibrinolitikus szerin proteázok (elasztáz, katepszin G) 

képesek saját leghatásosabb inhibitoruktól, az α1-proteáz inhibitortól megmenekülni, de 

csak a kompartmentben, ahol a mieloperoxidáz, mely az inhibitor inaktivátora, 

megjelenik, vagy diffúziós gátat képez az inhibitor ellen a PMN sejtek aktiválódási 

zónájában. Ha a fibrinogén megköti az aktiválódott PMN sejtet, akkor a proteázok 

elérhetetlenek azon plazma inhibitorok számára, amelyek molekulatömege nagyobb, 

mint 40 kDa [13]. Valószínűleg non-oxidatív mechanizmus alakul ki [169,170]. Ha egy 

granulum szabadul fel a PMN sejtből, a PMN-elasztáz lokális koncentrációja a 5,33 

mM-t is elérheti, majd ilyen granulumokból származó elasztáz diffúziója a fiziológiás 

mennyiségű inhibitorral rendelkező környezetben egy proteolitikus szférikus zónát hoz 

létre, amelynek átmérője 1,33 µm lehet rövid ideig (12,4 ms-on keresztül). A PMN 

sejtek szekvenciális degranulációja határozza meg a proteolízis idejét és méretét az 

aktivált PMN sejt körül. A PMN sejt felületén ismert egy receptor, egy integrin, amely 

felismeri és megköti a fibrinogént (annak D-doménjén keresztül) [171]. Ez további 



 24 

lehetőséget kínál az endotélsejtek számára összeköttetés létesítésére a leukocitákkal 

integrin [172,173], nonintegrin [174,175]  kötőhelyekkel vagy más, transzglutamináz-

mediálta kovalens kötéssel [176]. A stimulált polimorfonukleáris leukociták képesek 

befolyásolni az endotél plazminogén aktivátor és plazminogén aktivátor inhibitor 

rendszerét (mind emelni, mind csökkenteni az aktivitását) [177]. 

 

3.6. A trombus és a zsírsavak 

 

Mikor a trombus létrejön, az érben számos sejt (vérlemezkék és leukociták) infiltrálja a 

fibrinmátrixot és később befolyásolja a plazmin proteolitikus hatásait [2,178]. Korábbi 

vizsgálatainkból ismert a foszfolipidek trombolitikus barrier tulajdonsága, mely 

diffúziógátláson, valamint a molekulák és a fibrinolitikus enzimek közötti interakción 

alapul [179]. Foszfolipid környezetben mind a plazminogénből plazminogén  

aktivátorok (például szöveti típusú plazminogén aktivátor) által plazminná, mind a 

plazmin proteolitikus működése szignifikánsan gátolt. 

Bár csak kis számban találtak szabad zsírsavat a nyugvó trombocitákban [180], az 

aktivációs mechanizmus részeként a foszfolipáz A2 (PLA2), mely a szekretoros 

granulumokban raktározódik, felszabadul és aktiválódik [181-183], hidrolizálja a 

foszfolipidek C2-es atomján lévő észterkötéseket, melynek során szabad zsírsavak és 

lizofoszfolipid szabadul fel. Mivel ismert, hogy az artériás trombusok millimoláris 

koncentrációban tartalmaznak foszfolipidet [179], a trombus szerkezetében fogságba 

esett sejtekből származó PLA2 képes jelentős mennyiségben szabad zsírsavat 

felszabadítani (főleg olajsavat, mely több mint 54%-ban található a vérlemezke-

membrán foszfolipidjének 2-es szénatomján [180]). Ismert, hogy míg a plazmin 

amidolitikus aktivitását kis szintetikus szubsztrátján stimulálja az olajsav [184,185], a 

makromolekulák (fibrin, prostromelizin-1) emésztése gátolt [185,186]. A plazmin 

aktivitásának szabályozásában szerepet játszik az olajsav kötődése az enzim 5-ös 

kringle-jéhez [185]. Az olajsavnak a plazminogén aktivációra gyakorolt hatásáról 

ismert, hogy serkenti az urokinázzal történő aktivációt [185,186]. Arról viszont nincs 

adat, hogy az olajsav hogyan befolyásolja a többi aktivátort, és a fibrinolízist. 
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4. Célkitűzések 

 

A vérrög kialakulásának sajátos dinamikája és törvényszerűségei révén speciális, 

minden betegre nézve egyedi trombus alakul ki. Ez a „vérrög-ujjlenyomat” számtalan 

tényező (gyógyszeres kezelés, egyéni hajlam, életkor, egyéb betegségek), befolyása 

során heterogén szerkezetű és tulajdonságú szövetté válik. Munkánk során célunk volt, 

hogy mennyiségi törvényszerűségeket keressünk a trombus szerkezetébe záródott 

vérlemezkék és leukociták trombolízisre gyakorolt hatásaiban. Kvantitatíve kívántuk 

meghatározni a neutrofil leukociták befolyását az érben kialakult trombus feloldódására, 

a neutrofil elasztáz által emésztett FDP trombusban való jelenlétét és viszonyát a 

trombus leukocita, vérlemezke és fibrin tartalmához.  

Az artériás trombusokban megjelenő millimoláris koncentrációban lévő vérlemezke 

eredetű foszfolipidből jelentős mennyiségben, trombolízist befolyásoló szabad zsírsavak 

szabadulhatnak fel. Kézenfekvőnek látszott tehát a fibrinolízis olyan módon történő in 

vitro modellezése, melynek során a plazminogén aktivációnak és a plazmin 

aktivitásának zsírsavak általi megváltozására is fény derül. Vizsgálatainkba nemcsak a 

vad-típusú tPA-t, hanem annak rekombináns variánsát, a reteplázt is bevontuk, amellyel 

az elvégzett klinikai kísérletekben a dózis csökkentésével kisebb számú szövődmény 

elérésére törekedtek. Megkíséreltük feloldani az ellentmondást a retepláz kisebb 

fibrinaffinitása, és az ennek ellenére kialakuló gyorsabb reperfúzió között. 
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5. Anyagok és módszerek 

 

5.1. Betegek 

 

28 beteg (15 férfi, 13 nő, átlag életkor 61 év, 46-88 év között egy kiugró életkorral egy 

19 éves beteg volt) ment keresztül trombektómián. Ezek közül 25 beteg szenvedett 

obliteráló trombózisban a nagyartériákban (femorális, iliacalis, popliteális, brachiális, 

radiális, és carotis), ateroszklerózisban 22, diabetes mellitusban 6 beteg szenvedett (11 

esetben a trombus egy előzetesen beültetett graftban alakult ki). Három betegnek vénás 

trombózisa volt, ezek közül két betegben a vesevénákban, egy betegben a 

tüdőembolizáció történt. A legfiatalabb beteg kivételével, akinek vesevéna trombózisa a 

szisztémás lupus erythematosus következtében létrejött trombofíliája volt, a vizsgált 

betegek között semmi egyéb örökölt vagy szerzett trombofíliás állapotot nem 

diagnosztizáltak. A trombektómia időpontjában minden beteg heparinkezelésben 

részesült, míg a kórtörténetük alapján 12 beteget kezeltek kis molekulasúlyú heparinnal, 

17 beteg kapott trombocita aggregáció-gátlót, és 7 beteg kapott orális antikoaguláns 

kezelést. 

Két esetben a trombus-eltávolítás előtt tPA-val történő trombolízissel próbálkoztak.  

A betegek hozzájárultak az eltávolított szövetek tudományos vizsgálatához, és a 

vizsgálat protokollját elfogadta a Semmelweis Egyetem Regionális, Intézményi 

Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága. 

 

5.2. A fibrinolízis követése turbidimetriával 

 

Miközben a fibrinogén fibrinné alakulva térbeli hálós struktúrát hoz létre, a fibrinhálón 

áthaladó fény szóródása megváltozik. Ezt a jelenséget a turbiditással fejezzük ki. A 

szóródott fény intenzitásának változása a vizsgált anyag szerkezetének változásáról ad 

információt [187]. 

Mikrotiter lemezben 100 µl térfogatú 0,25 µM koncentrációjú plazminogént, 1mg/ml 

poPCPS-t és 0,5 mg/ml PLA2-t (Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Magyarország) 
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tartalmazó 6 µM végkoncentrációjú fibrinogént (10 mM HEPES 150 mM NaCl 3 mM 

CaCl2 pH 7,4 pufferben hígítva) 5 µl 0,01 µM  töménységű trombinnal alvasztottuk 

meg.  

A teljes polimerizáció 45 perc alatt, 37°C–on ment végbe.  A kialakult fibrin oldását a 

fibrin felszínére rétegzett 100 µl 10-120 nM közötti végkoncentrációjú tPA (Boehringer 

Ingelheim, Ingelheim, Németország) oldattal indítottuk. A párolgás megelőzésére az 

oldat felületére 60 µl ásványi olajat rétegeztünk. A tPA hozzáadás után 

spektrofotométerben (Anthos Labtec Instruments GmbH, Salzburg, Ausztria) 340 nm-es 

hullámhosszon követtük a minták abszorbanciájának a változását.  A fibrinháló oldása 

akkor fejeződött be, amikor az abszorbancia csökkenése megállt. A méréseket 37°C–os 

hőmérsékleten végeztük. A mérésből kiszámolható kvantitatív paraméter a lízisidő: a 

maximális turbiditás felének eléréséhez szükséges idő. Bizonyos mérésekben α2-

plazmin inhibitort (α2PI; Sigma-Aldrich Kft., Budapest, Hungary) adtunk a 

fibrinogénhez a polimerizáció előtt.  

 

5.3. Plazminogén aktiváció fibrin jelenlétében 

 

A plazminogén tartalmú fibrint olyan ionerősség mellett készítettük el, hogy annak 

turbiditása minimális legyen [188]. Felszínére a plazminogén aktivátort plazmin 

szubsztráttal (Spectrozyme-PL, H-D-norleucyl-hexahydrotyrosyl-lysine-p-nitroanilide; 

American Diagnostica, Hartford, CT, USA)  együtt rétegeztünk. A keletkező plazmin 

para-nitroanilint szabadított fel a szubsztrátból, melynek abszorbanciáját folyamatosan 

mértük 405 nm-nél (A405). A plazminogén aktiváció sebességét az A405-nek az idő 

négyzetével szembeni ábrázolásával tudtuk a legegyszerűbben kiértékelni, hiszen telítő 

plazminogén és plazmin szubsztrát koncentrációknál A405=0,5.ε.k1.k2.[PA].t2 [150], ahol 

az ε a para-nitroanilin extinkciós együtthatója, k1=13,5 s-1 a plazmin SpPL–re 

vonatkoztatott katalitikus állandó, a k2.[PA] pedig a plazminogén aktiváció sebessége 

(k2 a plazminogén aktivátor katalitikus állandója, [PA] a plazminogén aktivátor 

koncentrációja). Mikrotiter plate–ben 60 µl 4,4 µM koncentrációjú fibrinogén oldathoz 

(10 mM HEPES pH 7,4  200 mM NaCl-t tartalmazó pufferben hígítva) hozzáadtunk 20 

µl 0,2 µM töménységű trombint. A fibrin 0,1 µM koncentrációjú plazminogént 

tartalmazott. 30 perces 37ºC-on történő inkubáció után 150 mM NaCl-t tartalmazó 10 
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mM HEPES pufferben (pH 7,4) 60 µl plazminogén aktivátort (tPA-t vagy reteplázt, 

mely a Centocor terméke (Malvern, PA, USA)) és 0,6 mM Spectrozyme-PL-t vagy S-

2251-et rétegeztünk az alvadék felületére, melyet 60 µl ásványi olaj követett. A  p–

nitroanilin keletkezését 405 nm–es hullámhosszon, 37ºC-on mikroplate 

spektrofotométerrel (Anthos Zenith 200r) folyamatosan követtük.  

Fibrin-mentes környezetben pedig a 3 µM plazminogént, mely különböző 

koncentrációban tartalmazott zsírsavat (a 14 mM koncentrációjú etanolban oldott 

zsírsavat tovább hígítottuk 150 mM NaCl-t tartalmazó 10 mM HEPES pufferben pH 

7,4), összekevertük 70 nM tPA-val, és a keletkezett plazmin aktivitását időközönként 

0,1 mM Spectrozyme-PL szubsztráton  mértük. Az etanol ebben a koncentrációban, 

ebben a rendszerben, mint a szabad zsírsavak oldószere, nem volt hatással a 

reakcióra[184]. 

 

5.4. LUV készítése 

 

Dipalmitoil-foszfatidilkolint (PC), dipalmitoil-foszfatidilszerint (PS), palmitoil-oleoil-

foszfatidilkolint (poPC) és lizofoszfatidilkolint (l-palmitoil) (lisoPC) (Sigma-Aldrich 

Kft. Budapest, Magyarország) oldottunk fel kloroform-metanol 95:5 arányú 

keverékében. Az oldószer elpárolgása után a foszfolipideket 10 mM HEPES 150 mM 

NaCl pH 7,4 pufferben háromszor 60 másodpercig tartó, 20 kHz–en történő 

szonikálással (Branson Sonifier 250 típusú szonikáló berendezéssel) szuszpendáltuk, 

majd a foszfolipid szuszpenziót 50 nm pórusátmérőjű polikarbonát membránfilteren 

tízszer átpréselve (Avestin Lipofast mini extruder) alakítottuk ki a nagy egyrétegű 

vezikulákat. A törzsoldatban lévő foszfolipid koncentrációt DPH reagens 

alkalmazásával fluoreszcencia mérésen alapuló módszerrel határoztuk meg [189].  

 

5.5. A szabad zsírsavak kivonása szérum albuminból  

 

Aktív szénnel kezeltük (pH 2,5) a szarvasmarha szérum albumint (BSA; Sigma-Aldrich 

Kft., Budapest, Magyarország) a szabad zsírsavak eltávolításának céljából [190]. A 
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fehérje koncentrációt az abszorbancia alapján határoztuk meg 280 nm hullámhosszon az 

1 g/l albumin oldat 0,67-es extinkciós koefficiensének segítségével. 

 

5.6. Szabad zsírsavak felszabadítása foszfolipidekből 

 

PLA2 segítségével szabad zsírsavakat választunk le LUV-ból, ezek mennyiségét 

követjük fluoreszcens próbával, akrilodannal jelölt intesztinális zsírsavkötő fehérje 

(acrylodated intestinal fatty acid binding protein) (ADIFAB) (Molecular Probes, 

Leiden, Hollandia) segítségével [191].  LUV-t (1 g/l koncentrációjú foszfolipid) 

inkubáltunk 0,5 mg/ml PLA2-vel 3 mM CaCl2 és 150 mM NaCl  tartalmú 10 mM 

HEPES pufferben (pH 7,4) 0,2 µM ADIFAB jelenlétében 37ºC-on fluorimetriás 

küvettában. Az emissziós arányt 505 és 432 nm (excitáció 386 nm) hullámhosszon 30 

percen keresztül folyamatosan követtük Photon Technology International (PTI; 

Lawrenceville, NJ, USA) Deltascan fluoreszcens spectrofotométerben. A szabad 

zsírsav-koncentrációt kalibrációs görbével határoztuk meg olajsav és 1 g/l LUV ismert 

koncentrációjának segítségével. 

 

5.7. Morfológiai vizsgálatok: a vérrög egyes komponenseinek tanulmányozása 

 

A trombusok foszfolipid tartalmát differenciált Nílus-kék festéssel mutattuk ki [192]. 

Változó mennyiségű szintetikus foszfolipidet tartalmazó fibrinnel összehasonlítva, a 

festés lehetővé teszi a trombus foszfolipid tartalmának megközelítő becslését. 

 

5.7.1. A szabad zsírsavak kimutatása a trombusból 

 

A trombusok szabad zsírsavtartalmát specifikus fluoreszcens próbával (ADIFAB) 

vizsgáltuk, amely a 450 nm körüli emissziós maximuma (390 nm-en történt excitációja 

után) eltűnik, amennyiben ekvimoláris komplexet képez szabad zsírsavval. 

Trombektómia után a mintákat azonnal lefagyasztottuk -70ºC-ra, és itt tartottuk a 

vizsgálatokig. A trombusból fagyasztva metszéssel készítettünk mintákat (5 µm x 1,5 
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cm x 1,5 cm), és 100 µl 2 µM/l ADIFAB-bal kezeltük 10 percig. A metszet fluoreszcens 

mintázatát 460 nm hullámhosszon (excitáció 390 nm) mértük pásztázó fluoreszcens 

spektrofotométerben (Fluoroskan Ascent FL, Labsystems Oy, Helsinki, Finnország). 

 

 

5.7.2. Immunhisztokémiai vizsgálatok a trombus metszeten 

 

A trombusból készített fagyasztott metszeteket (6 µm vastagság) szilán–bevonatú 

tárgylemezen rögzítettük. A metszeteket 10 percig 4˚C–on acetonban fixáltuk, majd öt 

percig szobahőmérsékleten szárítottuk, majd újabb fixálás következett, 4%-os 

paraformaldehid oldatban, 4˚C–on, 10 percen keresztül. A metszeteket ezután öt percig 

10 mM TRIS / 150 mM NaCl pH 7,4 pufferrel (TBS) mostuk, majd 5%-os BSA - 

oldattal (TBS pufferben) inkubáltuk, a nem specifikus antitest kötődés elkerülése 

érdekében. Utána egy éjszakán át inkubáltuk 4°C-on 2 µg/ml egér anti human neutrofil 

elasztáz emésztett fibrin monoklonális antitesttel (IF-123 (Mitsubishi Kagaku Iatron, 

Tokio, Japán)) [193]. PBS pufferrel történő mosás után a metszeteket Alexa Fluor 555 

(excitáció 555 nm, emisszió 565 nm) karboxilsav, szukcinimidil-észter konjugált 

szamár anti-egér immunoglobulin antitesttel kezeltük (Invitrogen, Oregon, USA) 1:100 

hígításban, hogy detektálhassuk a IF-123 antitestet. Ezt követően a mintákat háromszor 

PBS-sel, majd 5%-os BSA PBS pufferrel mostuk. Ezután a metszeteket 2 µg/ml egér 

anti-humán fibrin monoklonális antitesttel (ADI-350, American Diagnostica, 

Pfungstadt, Németország) illetve egér anti-humán CD41 (vérlemezke GPIIb/IIIa) 

antitesttel (Biodesign International Saco, ME, USA) inkubáltuk 30 percen keresztül 

37°C-on, majd detektáltuk a második immunreakciót Alexa Fluor 488 (excitáció 494 

nm, emisszió 519 nm) 5–karboxamido–(propargil), bisz(trietilammónium só)*5–

izomer* kecske anti-egér antitesttel 1:100 hígításban. Többszöri PBS mosás után a 

metszeteket DAPI-val inkubáltuk, amely a DNS-t ismeri fel, és Eclipse E600 

Fluoreszcens mikroszkóppal tanulmányoztuk (Nikon, Tokió, Japán). 
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5.8. Képalkotó eljárások a trombus metszetének digitális feldolgozásához 

 

A digitális képen minden pixel a trombus metszet egy darabjának feleltethető meg, így a 

kép egész területe információt szolgáltat. A képfeldolgozás általunk fejlesztett 

algoritmussal történt, amely Matlab programkörnyezetben fut (Matlab 6.5.0 release13, 

The Mathworks, Inc., Natick, MA, USA). Háromszoros jelölést alkalmaztunk: a 

neutrofil elasztáz által emésztett FDP a vörös, a fibrin, vagy a trombociták a zöld, a 

sejtmagok a kék csatornát foglalták el. A képek Matlab programba importálása után a 

truecolor RGB (vörös-zöld-kék) képeket kettős pontosságú képekké konvertáltuk (a 

pixel színértékét szétválasztottuk a három szín alapján). A trombus alkotórészeit 

képfeldolgozó technikákkal különítettük el, az intenzitás szerinti mátrix faktorizáció 

alapján. Ez a módszer lehetővé tette a trombus metszet összetevőinek objektív 

kiértékelését, és a komponensek helyének meghatározását. Az összetevők intenzitását a 

térbeli koordináták függvényében háromdimenziós képeken ábrázoltuk. Minden 

statisztikai analízist az integrált intenzitási értékekből számítottunk, az adatok 

kinyeréséhez az egész képet használtuk.  

 

5.9. Statisztikai értékelés 

 

A statisztikai számításokat Statistica 8.0 (Statsoft Inc. Tusla, OK, USA) szoftverrel 

végeztük. Lineáris regressziót használtunk az összefüggés meghatározására a trombus 

neutrofil sejt tartalma és a trombus neutrofil elasztáz által emésztett FDP tartalma 

alapján, illetve a trombus neutrofil sejt mennyisége és a vér neutrofil száma között. 

Hierarchikus, egyesítő klaszterezést használtunk, hogy a betegeket hasonlósági 

csoportokba soroljuk, Ward’s metodikát és az Euclidészi távolságot alkalmazva. 

Diszkriminancia analízist használtunk a csoportok igazolására. A klaszterekre jellemző 

átlagokat és varianciákat Hotelling T2 és F–próbával vizsgáltuk [194].  
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6. Eredmények 

 

6.1. A fibrinolízis alternatív útja: a leukocita elasztáz szerepe 

 

6.1.1. A trombus elasztáz emésztett fibrin, és leukocita tartalma közötti összefüggés 

 

Az NE által emésztett FDP és a sejtmagot festő DAPI jelölés fluoreszcens intenzitás 

értékeinek alapján a sebészi úton eltávolított metszetekben (4.ábra) az NE által 

emésztett fibrin és a leukocita tartalom közti összefüggést Pearson-féle korrelációs 

együtthatóval (6.ábra) jellemeztük, amely szignifikánsnak bizonyult (r=0,71, 

p=0,00002).  

 

 

 

4. ábra 

Az artériás trombus fibrin, NE-emésztett fibrin és leukocyta tartalma. 

 

Sebészeti úton eltávolított trombusból készült metszeten kettős immunhisztokémiai 

festést alkalmaztunk (fibrinre zöld, NE emésztett fibrinre piros) és DNS-re kék színekkel 

(lásd Módszerek alfejezet). A képeket 20x (1/a) és 60x (1/b) nagyítással készítettük.  
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5. ábra 

Az artériás trombus fibrin, NE emésztett fibrin, leukocita tartalmának digitalizált illusztrációja. 

 

 

A háromszorosan festett trombus adatfeldolgozása az 4. ábrán látható ábrához 

hasonlóan készített kép pixeleinek színértékei a három színösszetevő alapján (a: 

piros=NE emésztett FDP, b: zöld=fibrin, c: kék=sejtmag). A metszet képét a térbeli 

koordináták alapján felbontottuk, és a színek intenzitását színkódolt skálán ábrázoltuk. 
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6. ábra 

Összefüggés a trombus leukocita és NE emésztett fibrin-tartalma között. 

 

A fluoreszcencia-értékeket meghatároztuk a leukocitákra és a NE emésztett fibrinre az 

5. ábrán  bemutatott módon. A kapcsolatot a két komponens integrált intenzitás-értékei 

között (egy felvételen belül) Pearson-féle “r” korrelációs-együttható kiszámításával 

együtt határoztuk meg (r
2
, determinációs együttható; p, valószínűségi fok; RU, relatív 

egység). A különböző trombusokat a betegek monogramjával jelöltük.  

 

A determinációs együttható szerint a trombus NE emésztett fibrin tartalma 51%-ban a 

PMN sejteknek köszönhető, 49%-ban pedig egyéb tényezők határozzák meg. Miután a 

trombusban az elasztáz csupán neutrofil sejtekből származik, és ezek a sejtek képezik a 

trombusban lévő leukociták 76%-át [195] ezért ebben az esetben az okozatiság igen 

valószínű, mivel a vérrög kialakulása kemotaktikus inger a leukociták számára Ezt a 

feltételezést erősíti a betegek fehérvérsejt-száma és a trombus leukocita-tartalma közötti 

leukocita 
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szignifikáns összefüggés hiánya. Ez a tény is a lokális folyamatok fontosságára mutat a 

trombus képződésénél és a sejtek által szabályozott trombolízisnél.  

 

6.1.2. A betegek osztályozása trombus NE emésztett fibrin, leukocita és vérlemezke 

antigén tartalma alapján 

 

A beteg trombusának felépítése alapján a páciensek mintái az analízis alapján két 

csoportot alkotnak. Az osztályozás két szempont alapján történt: az első osztályozás a 

trombusban lévő NE emésztett fibrin, leukocita és vérlemezke GPIIb/IIIa antigén 

mennyisége alapján történt. A betegek mintáinak csoportosítását agglomeratív, 

hierarchikus osztályozó módszerrel végeztük, ami alapján két klaszter jött létre. (ELP1 

és ELP2). A klaszterek létét diszkriminációs függvény analízissel is igazoltuk. Az 

ELP1-be 18 beteg mintája tartozik, és ez a klaszter homogénebb, mint az ELP2, amely 

10 mintából áll (7.A ábra). 

A klaszterek jellemzésére a klasztereket alkotó minták trombus összetételét Hotelling T 

próbával vizsgáltuk. Szignifikáns különbséget találtunk a klaszterek mintáinak 

összetételében (T2=96,0, F(3,24)=29,5, p<0,00001) Az ELP2-be tartozó betegekből 

izolált trombus NE emésztett fibrin tartalma szignifikánsan magasabb volt (p=0,0005), 

mint az ELP1-be tartozó betegeké (7. B ábra). A trombus trombocita antigén-tartalma 

közel szignifikáns mértékben (p=0,06) különbözött a két klaszter mintái közt. Miután az 

F–próba a varianciák inhomogenitását jelezte mindkét esetben, az átlagokból Welch-

próbával becsültük meg a varianciákat [194]. A minták átlagos leukocita tartalma 

közötti különbség szintén szignifikáns volt (p=0,005), ugyanakkor a varianciák között 

nem volt szignifikáns különbség (1. táblázat). Azt találtuk továbbá, hogy a leukocita 

sejtszám előrejelzi a NE emésztett fibrin mennyiséget az ELP2 mintáiban (többszörös 

korreláció R2=0,58), de nem az ELP1-ben (R2=0,25) (7. C ábra). Emiatt nagyobb a 

minták variabilitása az ELP2-ben, és ebből kifolyólag a csoport kevésbé homogén, mint 

az ELP1-ben Az eredményeket dinamikus hatással magyarázhatjuk, valószínű, hogy az 

ELP2-be tartozó minták a trombolízis későbbi szakaszában vannak, (trombus a 

nagymértékű leukocitainváziója miatt) míg az emésztés a kezdeti fázisban tart az ELP1-

be tartozó mintákban.  
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7. ábra 

A betegek klaszterei a vérrögök NE emésztett fibrin, leukocita és vérlemezke antigén alapján.  

 

A trombusalkotók mennyiségét az 5. ábra alapján meghatároztuk. A betegeket 

agglomeratív, hierarchikus klaszterezéssel (7.A. ábra: fadiagram a 28 esetre Ward-

módszert és euklideszi távolságokat alkalmazva) két csoportot alkotnak (ELP1 és 

ELP2).  

7.B. ábra: egyváltozós összehasonlítása az ELP1 és az ELP2 klaszterekben NE 

emésztett fibrin (piros), leukocita (kék), és trombocita (zöld) tartalom alapján (az átlag 

és a 95%-os konfidencia-intervallumok feltüntetve). A két klaszterbe tartozó betegek 

mintáit többszörös korrelációs analízisnek vetettük alá (7.C., 7.D. ábra: piros=ELP1, 

zöld=ELP2). 
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Trombus 

alkotó 

átlag 

klaszter 

ELP1 

átlag 

klaszter 

ELP2 

T df p 

SD 

klaszter 

ELP1 

SD 

klaszter 

ELP2 

F-arány 

variancia 
p variancia 

NE-FDP 30157 121835 -5,04*     9,8 0,0005 16126,4 56218,2 12,2 0,000017 

leukocita 53069 85803 -3,10      26 0,005 22798,7 33067,0 2,1 NS 

vérlemezke 13967 47095 -2,10* 9,6 0,06 11933,7 49325,4 17,1 0,000002 

 

1. Táblázat 

A klaszterek jellemzői a betegek trombusának NE emésztett fibrin, leukocita és vérlemezke 

antigén alapján.  

 

Sebészetileg eltávolított trombusokból készített metszetein kettős immunhisztokémiai 

festést alkalmaztunk NE emésztett fibrinre és vérlemezke GPIIb/IIIa antigénre, a 

leukocitákat sejtmagfestéssel azonosítottuk. A metszeten a trombusalkotók mennyiségét 

az Anyagok és módszerek alfejezetben tárgyaltak alapján készítettük. A két klaszter 

(ELP1 és ELP2) a 7. ábrán került bemutatásra. 

 

 

 

6.1.3. A betegek osztályozása a trombus NE emésztett fibrin, leukocita és fibrin tartalma 

alapján 

 

Az osztályozás másik szempontja a trombus NE emésztett fibrin, leukocita és fibrin 

antigén tartalma volt. A már ismertetett agglomeratív, hierarchikus osztályozó 

klaszterezés két fő csoportot eredményezett (ELF1 és ELF2) (8.A ábra). Az ELF1 

klaszter 11, míg az ELF2 17 mintát tartalmaz.  
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8. ábra 

A betegek csoportjai a vérrögök NE emésztett fibrin, leukocita és fibrin alapján.  

 

A trombusalkotók mennyiségét az 5. ábra alapján meghatároztuk. A betegeket 

agglomeratív, hierarchikus klaszterezéssel vizsgáltuk (8.A  ábra: fadiagram a 28 esetre 

Ward-módszert és euklideszi távolságokat alkalmazva), ekkor két csoport jött létre. 

(ELF1 és ELF2).  

8.B ábra: egyváltozós összehasonlítása a klaszterek NE emésztett fibrin (piros), 

leukocita (kék), és fibrin (zöld) (az átlag és a 95%-os konfidencia-intervallumok 

feltüntetve).  

 

A csoportok jellemzésére Hotelling- próbát alkalmaztunk, hogy összehasonlítsuk a 

trombusok összetételét. A trombusok összetétele a két csoportban szignifikánsan 

különbözött, (T2=36,4, F(3,24)=11,2, p<0,00008). Mind a leukocitasejt szám (p=0,009) 

mind az NE emésztett fibrin (p=0,00000) szignifikánsan különbözött a két csoport 

mintái között (8. B ábra), míg a minták fibrin tartalma lényegében azonos (2. táblázat). 

Az ELF1 csoportba tartozó minták kevesebb leukocitát, és kevesebb NE emésztett 

fibrint tartalmaznak. A trombusalkotók varianciája szignifikánsan magasabb az ELF2-

be tartozó mintáknál. Miután a trombus metszetek különböző időben készültek, azt a 

következtetést szűrhetjük le, hogy a trombolízis dinamikája hasonló lehet az előzőekben 

tárgyalttal.  
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Trombus 

alkotó 

átlag 

klaszter 

ELF1 

átlag 

klaszter 

ELF2 

t Df p 

SD 

klaszter 

ELF1 

SD 

klaszter 

ELF2 

F-arány 

variancia 

p 

variancia 

NE-FDP 29937 65072 2,83*     23,9 0,009 20223,7 44486,9 4,8 0,01 

leukocita 62553 196563 6,77*      25,4 0,0000 36721,8 67711,5 3,4 0,05 

fibrin 18233 45381 1,94* 24,9 0,06 24594,0 48776,9 3,9 0,03 

 

2. Táblázat 

A klaszterek jellemzői a betegek trombusának NE emésztett fibrin, leukocita és fibrin antigén 

alapján.  

 

Sebészetileg eltávolított trombusokból készített metszetein kettős immunhisztokémiai 

festést alkalmaztunk NE emésztett fibrinre és fibrin antigénre, a leukocitákat 

sejtmagfestéssel azonosítottuk. A metszeten a trombusalkotók mennyiségét az Anyagok 

és módszerek alfejezetben tárgyaltak alapján készítettük. A két klaszter (ELF1 és ELF2) 

a 8.A ábrán került bemutatásra. 

 

 

6.1.4. A trombus összetevőinek kiértékelése (NE emésztett fibrin, vérlemezke GPIIb/IIIa 

antigén és fibrin) a trombus leukocitatartalmára vonatkoztatva  

 

Annak érdekében, hogy kiszámoljuk, vagy jellemezzük a fibrin és a NE emésztett fibrin 

FDP közötti kapcsolatot, illetve másfelől a vérlemezkék és a NE emésztett fibrin közötti 

kapcsolatot a leukociták hatásától függetlenül, kiszámoltuk a normalizált értékét a NE 

emésztett fibrin FDP, a fibrin és a vérlemezke antigén szignáljának, mely úgy történt, 

hogy elosztottuk a szignál értékét a trombus metszet képéhez tartozó sejtmag által 

létrehozott jellel. Ez a kiértékelési módszer rámutat a lokális tényezők trombolízisben 

betöltött szerepére, mely hozzáadódik a sejtdependens trombolízishez. A kiszámított, 

normalizált NE emésztett fibrin és fibrin alapján a betegek három csoportot alkotnak 

(9.A ábra): REF1, REF2 és REF3. 
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9. ábra 

A trombus NE emésztett fibrin, vérlemezke GPIIb/IIIa antigén és fibrin-tartalma normalizálva a 

trombusok leukocitatartalma alapján. 
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9. ábra. A NE emésztett fibrin, vérlemezke-antigén és a fibrinre vonatkozó integrált 

fluoreszcencia értékeket elosztottuk az ugyanarra az adott felvételre vonatkoztatott 

leukocita-szignál integrált intenzitás értékével. Klaszteranalízist végeztünk a 

normalizált neutrofil elasztáz emésztett fibrin és fibrin-értékek kombinációja alapján 

(A), ami három csoportot eredményez (REF1, kék; REF2, piros; REF3, zöld), majd a 

normalizált neutrofil emésztett FDP és a vérlemezke antigén kombinációja alapján (B), 

ami két csoportot eredményezett (REP1, kék; REP2, piros). A folyamatos vonal a 

klaszterbe tartozó minden adat lineáris regresszióját mutatja, míg a pontozott vonal 

csak három beteg adatainak regresszióját. 

 

REF1-be tartozó trombusokra csak kis mennyiségű normalizált NE emésztett fibrin 

FDP és kis mennyiségű normalizált fibrin jellemző. A REF2-be tartozó mintákra nagy 

mennyiségű normalizált NE emésztett fibrin FDP és még nagyobb mennyiségű 

normalizált fibrin jellemző. A REF3-ban a normalizált NE emésztett fibrin FDP 

mennyisége fordítottan aránylik a trombusban lévő normalizált fibrin értékével. Ezek a 

klaszterek közötti különbségek a sejtdependens fibrinolízisnek tulajdoníthatók. Az 

elasztáznak tulajdonítható fibrinolízis alacsony szinten van a REF1-ben (a trombus 

sokkal alacsonyabb mennyiségű emésztett fibrint tartalmaz, mint nem NE emésztett 

fibrint). Azonos normalizált mennyiségű emésztetlen fibrinhez nagyobb mennyiségű 

normalizált NE emésztett fibrin FDP a REF2-be tartozó mintákban, mert a fibrinolízis 

itt már előrehaladottabb állapotban van. A REF3-ba tartozó mintákban találtuk a 

legelőrehaladottabb elasztáz által végzett fibrinolízist, ugyanis itt minél nagyobb a 

normalizált NE emésztett fibrin FDP mennyisége, annál kisebb a normalizált, nem 

emésztett fibrin mennyisége. Így a REF3-ba tartozó mintáknál aktív, kifejlődött, 

sejtdependens trombolízis figyelhető meg. 

A normalizált vérlemezke antigén, és a normalizált NE emésztett FDP közötti interakció 

vizsgálata betekintést enged a vérlemezkék szerepébe a sejtdependens fibrinolízisben. A 

trombus normalizált vérlemezke antigén és a normalizált NE emésztett FDP tartalmát 

alapul véve a betegek két csoportba oszthatók (9.B ábra): REP1 és REP2. A REP1-be 

tartozó betegek trombusa viszonylag kis mennyiségű normalizált NE emésztett FDP 

mennyiséggel jellemezhető, és a normalizált vérlemezke antigén mennyisége szintén 

alacsony. A REP2-be a trombusokban a normalizált NE emésztett FDP tartalom  



 42 

 

fordítottan arányos a normalizált vérlemezke antigén mennyiségével. Ezért hihető az a 

feltételezés, hogy a sejtdependens fibrinolízis alig kezdődött el a REP1-be tartozó 

betegeknél, de nagyon intenzív a REP2-be tartozóknál. Így a sejtdependens fibrinolízis 

foka fordítottan arányos a trombus vérlemezke antigén tartalmával.   

 

 

 

6.2. Fibrinolízis vizsgálata zsírsavak jelenlétében 

 

Miután ismert, hogy az aktiválódott trombocitákból PLA2 szabadul fel és aktiválódik a 

vérrögben [181-183], joggal feltételezhető, hogy a sejtmembrán foszfolipidjét emésztve 

zsírsavakat szabadítanak fel. Mivel korábban [179] bizonyítottuk, hogy a foszfolipidek 

millimoláris koncentrációban vannak jelen a trombus mátrixában (10. ábra), ez a 

zsírsav-mennyiség jelentős, trombolízist befolyásoló lehet.  

 

 

6.2.1. Foszfolipidek kimutatása trombusban 

 

A femorális artériából eltávolított trombusban differenciált Nílus-kék festéssel 

kimutattuk a trombus foszfolipid-tartalmát (10.A ábra). A foszfolipid festés intenzitása 

a trombus metszeten összevethető az 5 g/l foszfolipid tartalmú fibrinével (10.B ábra). 
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10. ábra 

Foszfolipid az artériás trombusban.  

 

Arteria femoralis-ból eltávolított trombus (A) vagy 5 g/l foszfolipid tartalmú fibrin (B) 

fagyasztott metszetét foszfolipidre festettük Nílus-kékkel. Az A részben kékre festődő 

vérlemezkék csoportjai látszanak, míg a B részben a fibrinbe belekevert foszfolipid 

inhomogén kék festődése. 40× eredeti nagyítás. 

 

6.2.2. Zsírsavak kimutatása trombusban. 

 

Amikor az aktiválódott vérlemezke szétesik a vérrögben, a belőle felszabaduló 

foszfolipáz A2 hidrolizálja a vérlemezke membránjában lévő foszfolipid C2-es atomján 

lévő észterkötést, zsírsav szabadul fel, amely megjelenik a trombus szerkezetében, és 

befolyásolja a fibrinolízist. 

Sebészeti úton eltávolított trombusokban vizsgáltuk a szabad zsírsavak jelenlétét, és 

koncentrációját. Az ADIFAB próbával kimutattuk, hogy a vizsgált mintákban erősen 

különböző mennyiségben van jelen. Nyolc általunk vizsgált trombusból ötben találtunk 

olyan mennyiségben szabad zsírsavat (11.A ábra), mely megfelel 20 µM olajsavnak 

ugyanolyan mennyiségű ADIFAB mellett (11.C ábra). Az ADIFAB eredeti 

fluoreszcenciája (11.D ábra) nem változott három minta esetében (11.B ábra). A 
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trombus szabad zsírsavtartalma tehát széles tartományban mozoghat a nem 

detektálhatótól a több, mint millimoláris koncentrációig (1 µl trombusban lévő zsírsavak 

0,2 nM ADIFAB-ot szaturálnak). 

 
11. ábra 

A szabad zsírsavak jelenléte a trombusban  

Trombusok fagyasztott metszeteit 2 µM ADIFAB-bal kezeltük és a fluoreszcenciát 

(excitáció 390 nm, emisszió 460 nm) a metszet x×y méretű területén 400 pontban 

mértük. Az A és a B rész magas, illetve alacsony szabad zsírsav tartalmú metszet 

fluoreszcenciáját mutatja be. A C rész azonos mennyiségű ADIFAB 

fluoreszcenciáját ábrázolja 20 µM Na-oleát jelenlétében, míg a D rész az 

ADIFAB eredeti fluoreszcenciáját zsírsav-mentes környezetben. 

 

6.2.3. A szabad zsírsavak hatása a fibrinolízisre in vitro rendszerekben 

 

Foszfolipáz A2 hatása a tPA-indukálta fibrinolízisre foszfolipid környezetben.  

Modelleztük a trombolízis tPA-val indított folyamatát úgy, hogy a foszfolipid-fibrin 

alvadék PLA2-t tartalmazott (1,97 µM/min zsírsav szabadul fel a LUV-ból). A 

foszfolipid hidrolitikus termékének hatását azonosítandó, a fibrin alvadékba poPCPS-t 
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kevertünk, amelynek  olvadási hőmérséklete 33ºC [196]. Ez a foszfolipid 37ºC-on csak 

gyenge hatást fejtett ki a fibrinolízis folyamatára, hiszen, ahogy előző munkánkban is 

bizonyítottuk, a foszfolipid gátló hatása elérésének feltétele a foszfolipid membrán 

merev gél fázisa [179]. Mikor a PLA2 által felszabadított szabad zsírsavak 

koncentrációja eléri a 0,24 mM-t (ADIFAB-bal lemérve), az alvadék oldódása 

szignifikánsan gyorsulni látszik (12. ábra). 

 

 

12. ábra 

Foszfolipáz A2 hatása a tPA-indukálta fibrinolízisre foszfolipid környezetben. 

 

Plazminogént tartalmazó fibrin felszínre 10 µg/ml tPA oldatot rétegeztünk, a 

fibrinoldást turbidimetriával követtük. Sárga  vonal : kontroll,  zöld vonal: a fibrin 1 g/l 

koncentrációban foszfolipidet (POPC:PPPC:PS(2:3:5)) tartalmazott, piros vonal: a 

fibrin 1g/l koncentrációban foszfolipidet (POPC:PPPC:PS(2:3:5)) tartalmazott, és a 

fibrin felszínre  0,5 mg/ml PLA2 és 10 ug/ml tPA oldatot rétegeztünk. A görbéket négy 

párhuzamos mérés átlagából számoltuk, a pontozott vonalak a szórást jelölik. 
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6.2.4. Az olajsav hatása a plazminogén aktivációra fibrin jelenlétében 

 

 

A foszfolipid lebontási termékei közül a lizofoszfolipid (lizofoszfolipid LUV 

formájában) nem volt hatással az alvadék feloldására, ezért a további vizsgálatoknál a 

hidrolízis másik termékével (szabad zsírsav) foglalkoztunk. Olajsav mellett fibrin 

felszínén zajló plazminogén aktiváció [197] során szignifikánsan gyorsabb plazmin 

termelődés mérhető olyan fibrinhez kötődő plazminogén aktivátorokkal, mint a tPA és a 

retepláz (13. ábra), de fibrinhez nem kötődő plazminogén aktivátorral, mint az urokináz, 

nem figyelhető meg ez a jelenség. Az aktiváció folyamata reteplázzal olajsavra 

érzékenyebb, mint tPA-val; az olajsav azonos mennyiségben erősebben stimulálta a 

reakciót reteplázzal, mint tPA-val (13. ábra belső ábra; 3. Táblázat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Táblázat 

Plazminogén aktiváció relatív hatékonysága fibrin felszínen olajsav jelenlétében. 

 

A plazminogén aktiváció relatív sebességét a 13. ábrán (belső ábra) látható ábrázolások 

alapján határoztuk meg: az adott aktivátorral olajsav nélkül mért meredekségre 

vonatkoztatjuk az olajsav jelenlétében mért meredekséget (az SD-t két mért változó 

arányára alkalmazott bootstrap szimulációval adjuk meg). A két alapreakció (olajsav 

nélkül) sebességének aránya 0,54±0,11 (retepláz/tPA). 

 

 

[olajsav]  tPA  reteplase 
mM     

0  1,00  1,00 
  (0,22)  (0,17) 

0,025  1,29  1,78 
  (0,21)  (0,25) 

0,05  1,81  4,18 
  (0,29)  (0,54) 

0,7  7,37  14,54 
  (1,24)  (2,09) 

1,4  10,19  35,78 
  (1,93)  (4,66) 
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13. ábra 

Az olajsav hatása a plazminogén aktivációra fibrin jelenlétében.  

Plazminogén tartalmú átlátszó fibrin felszínére 0,7 nM tPA-t (A) vagy reteplázt (B) 

rétegeztünk rá Spectrozyme-PL-lel együtt olajsav jelenlétében (a vonalak mellett levő 

számok az olajsav koncentrációját jelölik mM-ban). Az abszorbanciát (A405) 

folyamatosan mértük. A pontozott vonalak az átlag körüli szórást (SD) jelölik. 

Betétábrák: a főábrán levő adatok másodlagos ábrázolása (A405 az idő-négyzet 
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függvényében), ahol az egyenes szakaszok meredeksége egyenesen arányos a plazmin 

aktiváció sebességével [197]. 

6.2.5. Plazminogén aktiváció vizsgálata alternatív szubsztráttal 

 

 

Mivel ismert, hogy a plazmin szintetikus szubsztrátjai közül a Spectrozyme-PL 

bizonyos körülmények között módosítja a plazminogén aktivációt, míg egy alternatív 

szubsztrátja, az S-2251 nem [198], a fent leírt méréseket az utóbbival is elvégeztük.  0,5 

mM olajsav koncentrációig a S-2251-el a folyamat ugyanolyan mintát követett 

bizonyítva ezzel, hogy a stimuláció nem függ a szubsztráttól, azonban ennél magasabb 

olajsav koncentrációk mellett az abszorbancia görbe alacsonyabb értékeknél érte el a 

platót, mint a Spectrozyme-PL-nél, ezáltal csökkentve a mérési rendszer érzékenységét, 

mely a két szubsztrát plazmin iránti különböző Km értékeinek tulajdonítható: 266 µM 

S-2251-nek [197], míg a Spectrozyme-PL-é 10 µM [188].  

 

 

6.2.6. A plazminogén aktiváció oldatban olajsav jelenlétében. 

 

 

Úgy látszik, hogy a fibrin templát-funkciója nélkülözhetetlen az olajsav stimuláló 

hatásának eléréséhez, mivel a plazminogén aktiváció elmarad fibrin nélkül (14.A ábra), 

és csak átmeneti plazminaktivitást mérhettünk szolubilis templát jelenlétében (CNBr 

hasította fibrinogén degradációs termékek) (14.B. ábra). 
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14. ábra Az olajsav hatása a plazminogén aktivációra oldatban. 

 

14. A.: A plazminogén (1 µM) aktivációt 7 nM tPA-val indítottuk és a jelzett 

időpontokban vett mintákban SDS és µ-merkaptoetanol kezelés után 10-15%-os 

poliakrilamid gélen elektroforézissel szétválasztottuk az aktivációs termékeket. 

Rövidítések: Pg, plazminogén; Pn HC, plazmin nehéz lánc; Pn LC, plazmin könnyű 

lánc. 

14. B: Az aktivációs elegy 3 µM plazminogént, 100 µg/ml CNBr-hasított fibrinogén 

peptideket és 70 nM tPA-t tartalmazott. A jelzett időpontokban vett minták plazmin 

aktivitását Spectrozyme-PL-en mértük és abszorbancia változásként fejeztük ki (∆A). A 

vonalak mellett levő számok az olajsav koncentrációját (mM-ban) jelzik az aktivációs 

elegyben.  

 

6.2.7. A plazmin amidolitikus aktivitásának vizsgálata olajsav jelenlétében 

 

A plazmin aktivitás csökkenése, illetve teljes eltűnése a 14.B. ábra kísérleti 

összeállításában, valamint a fibrin-függő plazminogén aktiváció késői stádiumában (13. 

ábra) szükségessé teszi a plazmin-aktivitásra közvetlenül gyakorolt olajsav-hatás 

vizsgálatát. Ez az eredmény korábbi vizsgálatok fényében is meglepő volt, melyek 

szerint az olajsav stimulálja a plazmin amidolitikus aktivitását kis szintetikus 

szubsztrátján [184,185].  

Kiderült, hogy a korábban közölt serkentő hatás csak alacsony plazmin koncetrációk 

mellett tapasztalható. A plazmin amidolitikus aktivitásának látszólagos stimulációját 
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okozza az olajsav, mikor 1 nM plazmint 0,1 mM Spectrozyme-PL-el vizsgáltunk 30 

percen keresztül hozzáadott fehérje- és detergens-mentes közegben. Valószínű, hogy 

ilyen rendszerben az enzim adszorbeálódik a küvetta falához, és az olajsav kivédi ezt az 

abszorpciót. Mikor a plazmint magasabb koncentrációban alkalmaztuk (25 nM), és így 

mértük az amidolitikus aktivitást, egyértelmű gátlás volt megfigyelhető (15. ábra). 

 

 
15. ábra A plazmin amidolitikus aktivitásának gátlása olajsavval. 

Plazmint (25 nM) 15 percig olajsavval inkubáltunk és ezt követően Spectrozyme-PL 

szubsztráton mértük aktivitását (olajsav nélkül mért aktivitásra vonatkoztatott relatív 

egységben).  

Betét: plazmin gátlása olajsavval az idő függvényében. A plazmint 100 µM olajsavval 

inkubáltuk és a jelzett időpontokban mértük az aktivitását. A nyíllal jelölt időpontban 

140 µM BSA-t adtunk hozzá (folytonos vonal) vagy 5-szörösére kihígítottuk a 

reakcióelegyet (szaggatott vonal) és a plazmin aktivitást tovább követtük. 

 

A plazmin gátlás visszafordítható BSA-val, amely megköti a szabad zsírsavakat, vagy a 

plazmin-olajsav elegy hígításával (15. ábra, betét ábra). Az arachidonsav az olajsavéhoz 

hasonló, de gyengébb hatást gyakorol a plazmin amidolitikus aktivitására (nem ábrázolt 

eredmények).  
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6.2.8. A plazmin fibrinolitikus aktivitásának vizsgálata olajsav jelenlétében 

 

Az olajsavnak nem volt ugyanolyan mértékű hatása a plazmin fibrinolitikus aktivitására, 

mint az amidolitikus aktivitására (16. ábra). Amikor plazmint rétegzünk az alvadék 

felszínére olajsav nélkül, a fibrinalvadékba kevert olajsav nem fejt ki semmilyen hatást 

a fibrinolízisre.  

 
16. ábra.  A plazmin fibrinolitikus aktivitásának gátlása olajsavval. 

A plazminogén-mentes fibrin felszínére 10 µM plazmint rétegeztünk rá hozzáadott 

olajsav nélkül (folytonos vonal), 0,35 mM  (szaggatott vonal) vagy 1,4 mM (pontozott és 

szaggatott vonal) olajsavval együtt és az alvadék turbiditását követtük (A340). A 

pontozott vonalak a mérések szórását (SD) ábrázolják az átlag körül (n=5). 

6.2.9. Az olajsav hatása plazminogén aktivációra és a fibrin(ogén) degradációra 

 

Amikor a fibrin alvadását és a plazminogén aktivációt egyszerre indítjuk (17. ábra), a 

turbiditási görbe felszálló részén a plazminogén aktiváció fibrinogén oldatban történik, 

amikor a plazmin érzékeny az olajsav gátló hatásával szemben. Így az olajsav emelkedő 

koncentrációi erősebb védelmet biztosítanak a fibrinogén számára a plazmin általi 

emésztéssel szemben, ez eredményezi a magasabb abszorbancia értékeket (az olajsav 

ilyen koncentráció mellett nincs hatással az alvadék turbiditására). A görbe leszálló 
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fázisában, amikor a fibrinogén legnagyobb része már átalakult fibrinné az olajsav 

jelenléte csak kissé befolyásolja a fibrinolízist. 

 
17.A. ábra 

 

 
17.B. ábra 

17. ábra: Az olajsav hatása a plazminogén ativációra és a fibrin(ogén) degradációra.  
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17. ábra. Plazminogén (10 nM) tartalmú fibrinogénhez, amely 0 (folytonos vonal), 100 

(pontozott vonal), 200 (szaggatott vonal) vagy 400 (szaggatott és pontozott vonal) µM 

olajsavat is tartalmazott, 10 nM trombint és 5 nM tPA-t (A) vagy reteplázt (B) adtunk 

hozzá és az abszorbanciát folyamatosan mértük 340 nm-en (A340) 37°C-on. A 

szimbólumok a lízisidőt jelölik (t1/2). Betét: t1/2  értékek a reakció kezdetétől (●) vagy a 

maximális A340-t követően (○). 

 

 

Az olajsav hatása függ az aktivátor típusától. Bár kevésbé hatásos oldatban [199], a 

retepláz hasonló fibrinolitikus hatást mutat, mint a t-PA a folyamat fibrinfüggő részében 

(lízisidő a maximumérték elérése után 17. ábra A, B).  

Ha 3 µM plazminogént és 30 nM t-PA-t vagy reteplázt keverünk össze olajsavval (0,01-

0,4 mM) plazminogén-mentes fibrinalvadék felületén, a lízisidő koncentrációfüggő 

megnyúlása figyelhető meg (olajsav nélkül 74,0±4,9 perctől 87,6±2,6 percig a 

legnagyobb olajsav-koncentrációban t-PA-val, és 81,5±5,0 perctől 92,5±3,0 percig 

reteplázzal). 

 

6.2.10. Az olajsav és az α2-plazmin inhibitor hatásai a plazmin inaktivációra 

 

 

Míg az olajsav csökkentette a plazmin amidolitikus és fibrinolitikus hatását (15. és 16. 

ábra), az α2PI-hoz, a plazmin saját legfontosabb plazma inhibitorához való 

fogékonysága oldatban nem módosult szignifikánsan (18. ábra, belső ábra). Az olajsav 

és az α2PI (a humán trombusban mért mennyiségben [200]) egymás hatását erősítve 

gátolják a plazmint a fibrinalvadékban (18. ábra). 
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18. ábra 

Az olajsav hatása a plazmin inaktivációra α2-plazmin inhibitorral. 

 

A plazminogén (0,25 µM) tartalmú fibrin oldását 10 nM tPA-val indítottuk és az 

abszorbanciát 340 nm-en követtük. A szaggatott és szaggatott-pontozott vonallal jelölt 

esetekben a fibrin 0,25  µM α2-PI-t tartalmaz, míg a pontozott és szaggatott-pontozott 

vonallal jelölt esetekben a tPA 0,3 mM olajsavval együtt került a fibrin felszínére. A 

szimbólumok a lízisidő átlagát és szórását (SD) jelölik (n=5). Betét: olajsav hatása a 

plazmin-α2-PI reakcióra. A plazmint (P: 0,25 µM) és az α2-PI-t (0,1 µM) 20°C-on 

inkubáltuk olajsav nélkül vagy olajsav jelenlétében és a jelzett időpontokban (a 0. perc 

a reagensek összekeverés előtti állapotát jelzi) vett mintákat SDS kezelés után nem 

redukáló körülmények között 12,5% poliakrilamid gélen elektroforézissel vizsgáltuk. A 

fehérjéket ezüstfestéssel tettük láthatóvá. 
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7. Megbeszélés 

 

Trombusképződés során már a vérrög kialakulásának kezdetétől mért harmadik percben 

megfigyelhető a leukociták trombusba történő migrációja. Ennek jelentősége a 

fibrinolízis alternatív útjában van: a leukociták részben fagocitózissal, részben az általuk 

expresszált neutrofil elasztáz által történő proteolízissel degradálják a trombusmátrix 

komponenseit. A trombolízist moduláló tényező, továbbá a vérrögben megjelenő nagy 

mennyiségű trombocita és leukocita eredetű foszfolipid -amely önmagában is, és a 

PLA2 által lehasított szabad zsírsavak révén is- befolyásolják a fibrinolízist. 

 

 

7.1. A neutrofil elasztáz trombolitikus szerepe a trombus vérlemezke és leukocita-

tartalmának függvényében 

 

Annak ellenére, hogy betegből eltávolított vérrögben már régebben is kimutattak 

neutrofil leukocitát [201,202], keveset tudunk ennek az alternatív in vivo lejátszódó 

trombolitikus útnak a kvantitatív jelentőségéről. A miénk az első vizsgálat, amely 

kvantitatíve igazolja az in vivo kapcsolatot a trombus leukocitatartalma és a fibrin 

sejtdependens degradációja között. NE emésztett FDP-hez kötődő antitestek 

felhasználásával [193] három tanulmány is megerősítette ezeknek a fibrinolitikus 

termékeknek a megemelkedett vérbeli koncentrációját az olyan betegeknél, akik DIC-

ben vagy mélyvénás trombózisban szenvedtek, valamint kardiopulmonális érműtéten és 

nagy hasüregi műtéten estek át [203-205], de nem áll rendelkezésre információ a 

trombusban lokálisan jelen lévő elasztáz által emésztett fibrin jelentőségéről. Ennek 

jelentőségét erősíti az a tanulmány, amelyet plazminogén knock-out egerekkel végeztek 

és azt találták, hogy a trombusban fokozott a polimorfonukleáris leukociták 

bevándorlása, ami ezeknek a sejteknek a kompenzációs szerepére utal, ha a plazmin-

dependens trombolízis zavart szenved [206].  

28 beteg trombusát vizsgáltuk NE által emésztett fibrinre, vérlemezke GPIIb/IIIa 

antigénre, fibrinre, és magvas elemekre. A betegek kiválasztásánál az egyetlen 
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szempont a trombus sebészeti eltávolításának indikációja volt. Így, a beteg kórtörténeti 

háttere, és a trombus lokalizációja heterogén volt, de a vizsgált trombusok többsége (22 

a 28-ból) ateroszklerotikus eredetű. A háromszorosan jelölt trombus metszetekről 

készült képeken nagy mennyiségű NE által emésztett fibrin látható, és szintén 

megfigyelhető a sejtmagvas elemek és a NE által emésztett fibrin termékek 

kolokalizációja, de az egész kép objektív analízise kvantitatív és előítélet-mentes 

megközelítést igényel. A truecolor képek pixeleinek analízise lehetőséget biztosít a 

különböző színcsatornák intenzitásértékeinek térbeli meghatározására, így a trombus 

alkotóelemek eloszlása kvantitatíve jellemezhető: ez a képelemzési eljárás lehetővé tette 

statisztikai következtetések levonását a 28 beteg trombusának a kiértékelésével. Így, a 

NE által emésztett FDP és a leukociták szemmel látható kolokalizációját Pearson-féle 

korrelációs együtthatóval is megerősítettük, mely szignifikanciát mutat a NE által 

emésztett fibrin és a trombus leukocitatartalma között. 

A leukociták lokális felhalmozódása a trombusban valószínűleg ok-okozati 

összefüggésben van a neutrofil elasztáz által emésztett FDP keletkezésével, de nem 

találtunk kapcsolatot a vérben lévő leukocitaszám és a trombus neutrofil granulocita-

tartalma között. Miután a vizsgált trombusok többsége ateroszklerotikus eredetű, a 

sejtek általi trombolízis jelentőséggel bírhat az aterotrombotikus vérrögök feloldásában. 

10 ml vér vérlemezke tartalma egy 400 µl trombusban koncentrálódik [207], 

következésképpen alapvető fontosságú figyelembe venni a trombus vérlemezke-

tartalmát a sejtdependens trombolízissel kapcsolatban. Amikor a trombusokat a bennük 

lévő vérlemezke, neutrofil elasztáz által emésztett FDP és leukocitatartalom alapján 

csoportosítottuk, két klasztert tudtunk azonosítani (7. ábra): egy homogénebb ELP1-es 

csoportot, alacsonyabb neutrofil elasztáz által emésztett FDP, leukocita és vérlemezke-

tartalommal, és egy heterogénebb ELP2-es klasztert magasabb neutrofil elasztáz által 

emésztett FDP, leukocita és vérlemezke-tartalommal. Ez az osztályozás kimutatta, hogy 

a betegek ELP1 alcsoportjában nincs összefüggés a leukociták és a neutrofil elasztáz 

által emésztett FDP között, míg a heterogénebb klaszterben (ELP2) egyenes arányosság 

található e között a két paraméter között, ami természetesen erősebb, mint ami az összes 

páciensre vonatkozik. A trombusok két osztálya közötti különbséget valószínűleg a 

trombusok kora magyarázza: az ELP1-be tartozó fiatalabb trombusokat alig érinti a 

sejtdependens trombolízis, míg az ELP2 csoportba tartozó, feltehetően öregebb 
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trombusok a feloldódás előrehaladottabb állapotában vannak. A trombusok életkorának 

mérési lehetőségei nélkül ez a feltevés mindaddig hipotetikus marad, míg további 

vizsgálatokkal meg nem erősítik.  

Ha a klaszter-analízist a trombusok fibrin, neutrofil elasztáz által emésztett FDP és 

leukocita-tartalma alapján végezzük (8. ábra), az előzőekhez hasonlóan két csoportot 

lehet azonosítani, de a trombusalkotók aránya kevésbé különbözik, mint abban a 

felosztásban, mikor a vérlemezke-tartalmat is vizsgálatuk. Ez az eredmény a 

vérlemezkék szignifikáns szerepét feltételezi a sejtdependens trombolízisben (a 

vérrögben található nagy mennyiségű vérlemezkeeredetű foszfolipid és a trombocitában 

tárolt PAI-1 révén), ami feltehetően a trombusok lokalizációjával is kapcsolatban van 

(az általunk vizsgált trombusok többsége artériás, ahol magasabb a vérlemezke-

tartalom, mint a vénásban).  

 

Annak érdekében, hogy kiszűrjük a változó leukocitaszám okozta hatásokat, a trombus 

alkotó elemeire vonatkozó jeleket normalizáltuk a leukocitaszignálra: ekkor három 

csoportot kaptunk (REF1, REF2 és REF3), a normalizált NE emésztett FDP és a fibrin 

alapján, illetve a normalizált NE emésztett FDP és a vérlemezkék alapján végzett 

csoportosítás két osztályt képezett (REP1 és REP2) (9. ábra). A REF1, REF2 és REF3 

osztályba tartozó minták karakterisztikája alapján a trombus feloldódásának dinamikus 

képét kapjuk: alacsony fibrintartalomnál alacsony a sejtdependens trombolitikus 

aktivitás (REF1), ami növekszik a fibrin mennyiségének emelkedésével (REF2), és a 

sejtdependens trombolízis a REF3 mintáiban igen kifejezetté válik, mely lecsökkenti a 

trombusban lévő fibrin mennyiségét. Érdemes megemlíteni, hogy ez a fajta kiértékelés 

semmilyen direkt információt nem nyújt a trombusfejlődés időbeli változásáról, hanem 

csak a trombus eltávolításának időpontjában lévő vérrögben lévő sejtek protrombotikus 

és trombolitikus aktivitását tudjuk megbecsülni. A fordított arányosság a minták NE 

emésztett FDP és a vérlemezke-antigén tartalmazó REP2 osztály mintáinál rámutat a 

vérlemezkék vérrög-stabilizáló szerepére a sejtdependens trombolízisnél, ami megfelel 

a munkacsoportunk által vérlemezke tartalmú alvadékok neutrofil elasztázzal történő 

perfúziójával korábban tett in vitro megfigyeléseknek [82]. A REP1-ben tapasztalt 

kapcsolat az alacsony NE-FDP és alacsony vérlemezke tartalom között az ebben a 
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csoportban fennálló trombociták által kifejtett kis fokú leukocita stimulációval [208] 

magyarázható. 

 

7.2. Fibrinolízis lipid környezetben: a szabad zsírsavak moduláló szerepe 

 

Miután ismert a trombocitákból és a gyulladásos sejtekből felszabaduló foszfolipid és 

PLA2 [179,181-183], nem meglepő, hogy a trombusban lévő szabad zsírsavakat 

azonosítottunk (11. ábra). Ez a megfigyelés nemcsak a trombolízis szempontjából 

jelentős. Ismert, hogy az olajsav számos enzimet gátol aktivitásában (leukocita elasztáz, 

zselatináz A és B, melyeket a gyulladásos sejtek termelnek és szabadítanak fel 

[209,210]). A szabad zsírsavak kimutatása a vérrög szerkezetében különböző (akár 

millimoláris) koncentrációkban alátámasztja azok in vivo szerepét a gyulladáshoz 

asszociált proteolízis szabályozásában az érintett kompartmentekben. Irodalmi adatok 

szerint a telítetlen, hosszú szénláncú (több mint 16 szénatomból álló) zsírsavak 

játszanak szerepet a plazmin és egyéb proteázok működésének befolyásolásában 

[185,186,209], ezért az olajsavat választottuk modell-molekulának, tekintettel arra is, 

hogy ez a leggyakoribb zsírsav a foszfolipidek sn2-poziciójában [180]. 

Eredményeink alapján az olajsav a fibrin felszínén segíti a plazminogén-plazmin 

átalakulást, ugyanakkor megelőzi a proteáz disszeminációját a keringésbe, mivel gátolja 

annak működését oldatban. Megfigyeltük, hogy a plazminogén aktiváció folyamata t-

PA-val fibrinfelszínen  szignifikánsan gyorsabb olajsav jelenlétében (13.A ábra). Az 

aktiváció folyamatának tízszeres gyorsulása volt megfigyelhető (3. Táblázat) olyan 

olajsav koncentráció-tartományban, mely a trombusban előfordulhat (13.  ábra). 

Ez a gyorsító hatás nem függött sem a t-PA fibronektin finger-doménjétől, sem az 

epidermális növekedési faktor doménjétől, sem a kringle-1 doménjétől. Az olajsav a 

reteplázt, mely olyan rekombináns t-PA-nak, mely csak a kringle-2 struktúrát és a t-PA 

proteáz doménjét tartalmazza, fibrin felszínen még erősebben stimulálja (13.B. ábra, 3. 

Táblázat). Annak fényében, hogy a kringle-2 elsődlegesen olyan C-terminális lizin 

tartalmú oldalláncokkal lép kapcsolatba [211], melyeket a plazmin a fibrin emésztése 

során folyamatosan szabaddá tesz, a retepláz-katalizálta aktiváció erőteljesebb 

stimulációja amellett szól, hogy az olajsav jelenléte kedvez a plazminogén-fibrin-

aktivátor hármas komplex kialakulásának. 
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A plazminogén aktiváció gátlása oldatban (14.A. ábra) visszafordítható fibrin felszínén 

(13. ábra). Ez a hatás azon is alapulhat, hogy az olajsav (mint modulátor) létrehozza a 

fibrin magasabb affinitását az aktivátorhoz, így több t-PA vagy retepláz jelenik meg a 

reaktív rétegben, és a kötött formában jelenlévő aktivátor kevésbé fogékony az olajsav 

gátló hatásával szemben. 

Az olajsav ezen hatása hiányzik urokináz-típusú plazminogén aktivátor esetében, mely 

működéséhez nem igényel fibrinfelszínt (nem ábrázolt adatok). 

Tehát, az olajsav jelenléte a trombusban hozzájárulhat a fibrinhez kötődő plazminogén 

aktivátorok fibrin specificitásához. Másrészről viszont, mivel az olajsav-hatás eltér a 

különböző plazminogén aktivátoroknál, ennek modulátor szerepe in vivo kiegészítő 

magyarázatot szolgáltat a hiányzó szoros korrelációra a fibrinkötődés és a terápiás 

hatékonyság között a trombolízis során. 

Szemben az urokinázzal (186), az olajsav teljesen gátolja a plazminogén aktivációt t-

PA-val fibrin- mentes oldatban (14.A. ábra), melynek hátterében az olajsav tPA-ra 

gyakorolt hatása áll (nem ábrázolt adataink szerint az olajsav gátolja a tPA amidolitikus 

aktivitását is szintetikus peptid szubsztráton is). 

A fibrinogén CNBr-emésztése kötőhelyeket tesz hozzáférhetővé a plazminogén és a t-

PA számára, mely szükséges a plazminogén aktivációhoz [212], így a létrejött FgDP 

képes részlegesen felfüggeszteni a gátló hatásokat (14.B. ábra). Oldatban a már létrejött 

plazmin amidolitikus aktivitását is gátolja az olajsav (15. ábra), de kevésbé hat annak 

fibrinolitikus aktivitására (16. ábra). Fibrinmátrix hiányában az FgDP nem képes a már 

létrejött plazmint megvédeni az olajsav gátló hatásával szemben, emiatt ebben a 

rendszerben az aktiváció későbbi fázisában nem mérhető plazmin aktivitás. Ugyanezen 

jelenség figyelhető meg fibrin felszínen is olyan fázisban, mikor plazmin már teljesen 

felemésztette a fibrinhálót vízben oldott molekulákká. Az elvesztett enzimaktivitás nem 

tulajdonítható az olajsav általános denaturáló hatásának mint detergens, mivel a plazmin 

reaktív marad a makromolekuláris inhibitorokkal szemben. Olajsav jelenlétében a 

plazmin érzékeny marad a saját természetes inhibitorával az α2PI-ral szemben nemcsak 

oldatban (18. belső ábra), hanem fibrinfelszínen is (18. ábra), amely egyébként ismerten 

védelmet nyújt a plazminnak az α2PI ellen [150,213]. A plazmin működésének gátlása 

visszafordítható (15. belső ábra), és munkacsoportunk későbbi vizsgálatai [214] 

tisztázták ennek a gátlásnak a kinetikai mechanizmusát is. Valószínű, hogy a plazmin 
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gátlása azon alapul, hogy az olajsav az enzim kringle-5 struktúrájához kötődik ezzel 

megváltoztatva a proteáz domén konformációját [185], míg a kringle-1-es struktúra 

kapcsolatára α2PI-ral [215] nincs hatással. 

Az olajsavval végzett vizsgálataink tisztázzák a retepláznak az in vivo tapasztalt 

enzimológiai tulajdonságait és fibrin specifitását és hangsúlyozzák annak fontosságát, 

hogy a trombolitikus ágensek adekvát jellemzéséhez a plazminogén aktivációt olyan in 

vitro rendszerekben kell vizsgálni, amelyek modellezik a trombus komplex in vivo 

összetételét. Így korábbi in vitro nyert adatok szerint a retepláz 2-4-szer alacsonyabb 

aktivátor hatással rendelkezik, mint a vad-típusú t-PA, és gyengébben köti a natív 

fibrint, mivel hiányzik a finger-doménje [199,216], de trombolitikus szerként 

alkalmazva egyértelműen javítja a trombotikus betegség klinikai kimenetelét [59]. A 

most ismertetett adataink szerint is a plazminogén aktiváció látszólagos sebességi 

állandója fibrinfelszínen reteplázzal kétszer kisebb, mint t-PA-val (13. belső ábra), de ez 

a különbség eltűnik 1,4 mM olajsav mellett (3. Táblázat). Abban az esetben, ha az 

olajsav plazminogén aktiváció folyamatára gyakorolt hatását vizsgáljuk reteplázzal és t-

PA-val mind fibrinogén, mind fibrin jelenlétében (17. ábra), a retepláz esetében 

magasabb fibrin specificitást tapasztalunk, valamint nagyobb fokú fibrinogén-kímélő 

hatást. Ez a következtetés a lízis idők eltérő lefolyásán alapul, melyet az olajsav 

emelkedő koncentrációja függvényében tapasztalunk (17. belső ábra); mivel a retepláz 

kevésbé hatékony oldatban, az olajsav a retepláz hatására keletkezett kevesebb plazmint 

könnyebben gátolja ( a turbiditási görbék emelkedő szakaszának tanúsága szerint, 17. 

ábra A és B görbén), míg a fibrinolízisben a különbség a két aktivátor között kisebb, 

amikor a plazminogén aktiváció a részlegesen degradálódott fibrinen történik, amely 

már mindkét aktivátort képes megkötni a kringle-2 doménen keresztül (17. ábra 

görbéinek leszálló része). (17. ábra görbéinek leszálló része).  

A 17. ábrán közölt mérések olyan állapotot modelleznek, amely a trombolitikus kezelés 

közben alakul ki a friss hemosztatikus alvadékokban (a nagy koncentrációjú bezáródik a 

frissen keletkező vérzéscsillapító alvadékban). Mivel ilyen körülmények között a tPA és 

retepláz között nincs különbség a fibrinoldás szempontjából (17. ábra fibrinoldásra 

vonatkozó része), ez magyarázza a két aktivátorral tapasztalt azonos gyakoriságú 

vérzéses szövődményeket [59]. 
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Összegezve: vizsgálatainkban egyértelműen bizonyítottuk a szabad zsírsavak jelenlétét 

a trombus szerkezetében, mely optimalizálja a fibrinhálót, mint a t-PA-val történő 

plazminogén aktiváció helyét, és így gyorsítja a fibrinolízist olyan aktivátorokkal, 

amelyek folyadék fázisból közelítik meg a fibrin felszínt. A fibrin részlegesen védi a 

plazmint és a t-PA-t az olajsav gátló hatásával szemben. Továbbá kimutattuk, hogy a 

vad-típusú enzimhez képest az olajsav jelenléte előnyösebb aktivátorrá tesz egy olyan 

rekombináns variánst (retepláz), amely kevésbé hatékony tisztán fibrinkörnyezetben,. 

Fontos tanulság, hogy a miénkhez hasonló vizsgálatok, amelyek számba veszik a 

trombusok komplex összetételét,, további információt szolgáltathatnak arról, hogy miért 

nincs egyértelmű korreláció rekombináns plazminogén aktivátorok fibrinkötése és az in 

vivo tapasztalt fibrinolitikus hatékonyságuk között. Végül, a trombusok általunk 

kimutatott eltérő szabad zsírsav-tartalma magyarázatot ad a trombolízis terápia 

variábilis kimenetelére különböző betegekben. 
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8. Következtetések 

 

Az értekezés a vérrög molekuláris és celluláris alkotói egy részének hisztológiai szinten 

történő azonosításán keresztül, a trombusban zajló sejtdependens fibrinolízis szövettani 

jelei elemzésének, valamint az olajsav fibrinolízisre gyakorolt hatásai enzimológiai 

szintű megközelítésének eredményeit foglalja össze. 

 

Humán trombusokban igazoltuk a NE emésztett fibrin jelenlétét. 

Szignifikáns kapcsolatot igazoltunk a trombus NE emésztett FDP (a sejt-dependens 

fibrinolitikus aktivitás morfológiai jele) és a vérrögben levő leukociták között. 

A trombusok leukocitákhoz köthető emésztettségi foka fordítottan arányos a trombus 

intakt fibrin és vérlemezke-tartalmával. 

Trombektómiával eltávolított humán vérrögökben szabad zsírsavak magas (millimoláris 

nagyságrendű) koncentrációban fordulnak elő. 

Az olajsav 90%-kal gátolja a plazmin amidolitikus aktivitását szintetikus szubsztráton 

(Spectrozyme PL) és ehhez képest kisebb mértékben gátolja a plazmin fibrinolitikus 

aktivitását. 

A tPA-val történő plazminogén aktiváció oldatban teljesen gátolt millimoláris 

koncentrációjú olajsav mellett. 

A tPA-val történő plazminogén aktiváció fibrin felszínén jelentősen felgyorsul 

millimoláris koncentrációjú olajsav mellett. 

A tPA egyik rekombináns variánsa (retepláz) magasabb fibrin specificitással 

rendelkezik olajsav jelenlétében a vad típusú tPA-hoz képest. 

A fibrin részlegesen védi a plazmint és a tPA-t az olajsav gátló hatásával szemben. 

Ezek az eredmények egybevágnak azon megfigyeléssel, hogy az olajsav nem serkenti az 

urokináz-katalizálta plazminogén aktivációt, ami nem igényel kofaktort. 

 

 

 

 

 

 



 63 

9. Összefoglalás 

 

Háttér: Trombolízis alatt hagyományosan a thrombus fibrinmátrixának plazminnal 

történő oldását értjük, de az in vivo kialakuló vérrögben egyéb alkotóelemek (szabad 

zsírsavak, fehérvérsejtek és trombociták) is megtalálhatók, melyek befolyásolják a 

trombus oldását. 

 

Célkitűzésünk volt kvantitatíve meghatározni, hogyan befolyásolják a trombocita-

eredetű foszfolipidekből felszabaduló szabad zsírsavak a fibrinolízis lépéseit 

(plazminogén aktiváció, plazmin aktivitás), illetve kvantitatíve jellemezni a neutrofilek 

hatását az obliteratív trombusokban az elasztáz-specifikus degradációs termékek 

jelenléte alapján. 

 

Módszerek és eredmények: fluoreszcens próbával szabad zsírsavakat mutattunk ki 

sebészileg eltávolított trombusokban. A vérrögben megjelenő szabad zsírsavak 

reverzibilisen gátolják a plazmin szintetikus szubsztráton kifejtett amidolitikus 

aktivitását, de csak részben gátolják annak fibrinolitikus aktivitását. A tPA indukálta 

plazminogén aktiváció teljesen gátolt, ha az olajsav folyékony fázisban van, viszont 

fibrinmátrixon felgyorsítja ugyanezen folyamatot. 28 betegből eltávolított trombusból 

készült metszeteket hármas immufestésnek vetettük alá. Neutrofil elasztáz által 

emésztett fibrin FDP, vérlemezke, sejtmag és fibrin jelölés után fluoreszcens 

mikroszkóppal készített felvételeket digitalizáltuk, és felbontottuk RGB színcsatornák 

alapján. Az integrált intenzitás értékeit statisztikailag elemeztük. A kapcsolatot a NE 

emésztett fibrin és a trombus leukocitatartalma között korrelációt bizonyítottunk 

(korrelációs koefficiens: 0,71, p=0,00002). Claszter-analízissel a betegeket két csoportra 

osztottuk a trombusok NE emésztett fibrin, leukocita és fibrintartalma alapján, és újabb 

két csoportot alkottak NE emésztett fibrin, fibrin és trombocitatartalom alapján is. A 

trombusok NE által emésztett fibrin, fibrin és vérlemezke-tartalmát normalizáltuk a 

trombus leukocitatartalmára a trombusokat vérlemezkefüggő trombolitikus 

rezisztenciával jellemeztük (mely fordítottan arányos a trombus NE FDP és 

vérlemezketartalmával), valamint a csoportok sejtdependens trombolízissel 

jellemezhetők (mely fordítottan arányos az NE FDP és fibrintartalommal).  
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Következtetések: A szabad zsírsavak fibrin felszínen segítik a plazminogén aktivációt, 

míg oldatban gátolják a plazminogén aktivációt és a plazmin aktivitást. A sejtdependens 

fibrinolitikus aktivitás kvantitatíve szignifikáns morfológiai jeleit láttuk obliteráló 

trombusban, amivel alátámasztjuk a dinamikus kapcsolatot a trombusban lévő 

leukociták és a trombus fibrin és trombocitatartalma között. 

 

Varadi B., Kolev K., Tenekedjiev K., Meszaros Gy., Kovalszky I., Longstaff C., 

Machovich R. Phospholipid barrier to fibrinolysis: role for the anionic polar head 

charge and the gel phase crystalline structure. J Biol Chem 2004; 279: 39863-71. 

 

Rábai Gy., Váradi B., Longstaff C., Sótonyi P., Kristóf V., Tímár F., Machovich R., 

Kolev K. Fibrinolysis in a lipid environment: modulation through release of free fatty 

acid. J Thromb Haemost 2007; 5: 1265-73. 

 

Rábai Gy., Szilágyi N., Sótonyi P., Kovalszky I.,  Machovich R., Kolev K. Contribution 

of neutrophil elastase to the lysis of obliterating thrombi in the context of their platelet 

and fibrin content. Közlésre elküldve. 
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Conclusion 

 

Background: Thrombolysis is conventionally regarded as dissolution of the fibrin 

matrix of thrombi by plasmin, but the clots formed in vivo contain additional 

constituents (free fatty acids, leukcytes, platelets) that modulate their solubilization. 

 

Objective: We examined the presence of free fatty acids in thrombi and their effects on 

the distinct stages of fibrinolysis (plasminogen activation, plasmin activity). To express 

in quantitative terms the impact of neutrophils on the lytic processes in obliterating 

vascular thrombi based on the local presence of elastase-specific fibrin degradation 

products (NE-FDP) in relation to the leukocyte, platelet and fibrin content.  

 

Methods and Results: Presence of free fatty acids was demonstrated in surgically 

removed human thrombi by fluorescent probe. Free fatty acids present in the thrombi 

reversibly inhibit the amidolytic activity of plasmin on a synthetic substrate, but only 

partially inhibit its fibrinolytic activity. The plasminogen activation induced by tissue-

type plasminogen activator (t-PA) is completely blocked by oleic acid in the fluid 

phase, but this process is accelerated on a fibrin matrix.  

Sections of thrombi from 28 patients subjected to thrombectomy were immunostained 

for fibrin, NE-FDP and platelet antigens, as well as stained for DNA. The fluorescent 

microscopic images were digitalized and decomposed according to the separate color 

channels. The integrated intensity values for all thrombus constituents were statistically 

evaluated. Association between the NE-FDP and leukocyte content of thrombi is 

evidenced by a significant Pearson correlation coefficient of 0.71 (p=0.00002). Cluster 

analysis identifies two classes of thrombi according to NE-FDP, leukocyte and platelet 

content and also two according to NE-FDP, leukocyte and fibrin content. When NE-

FDP, fibrin and platelet content is normalized to the leukocyte count in the same 

thrombus,  clusters with platelet-dependent thrombolytic resistance (inversely related 

NE-FDP and platelet content) as well as advanced cell-dependent thrombolysis  

(inversely related NE-FDP and fibrin content) can be identified. 
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Conclusion: Free fatty acids stimulate the plasminogen activation on fibrin surface and 

they inhibit the plasminogen activation and plasmin activity  in the fluid phase. We 

showed the morphological signs of quantitatively significant cell – dependent 

fibrinolytic activity, which proves the dinamic interrelation between the thrombi 

invaded leukocytes and the thrombi’s fibrin and platelet contet.  

 

Varadi B., Kolev K., Tenekedjiev K., Meszaros Gy., Kovalszky I., Longstaff C., 

Machovich R. Phospholipid barrier to fibrinolysis: role for the anionic polar head 

charge and the gel phase crystalline structure. J Biol Chem 2004; 279: 39863-71. 

 

Rábai Gy., Váradi B., Longstaff C., Sótonyi P., Kristóf V., Tímár F., Machovich R., 

Kolev K. Fibrinolysis in a lipid environment: modulation through release of free fatty 

acid. J Thromb Haemost 2007; 5: 1265-73. 

 

Rábai Gy., Szilágyi N., Sótonyi P., Kovalszky I.,  Machovich R., Kolev K. Contribution 

of neutrophil elastase to the lysis of obliterating thrombi in the context of their platelet 

and fibrin content. Submitted  for publication. 



 67 

10. Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném megköszönni Ádám Veronika professzorasszonynak, hogy megengedte,  az 

intézetében dolgozhassak.  

Köszönöm Machovich Raymund professzor úrnak, hogy munkacsoportjába felvett, és 

lehetőséget adott nekem, hogy bizonyítsak. Köszönöm, hogy a biokémián kívül az 

Életre is próbált tanítani. 

Köszönöm Kolev Kraszimir témavezetőmnek a segítségét és a türelmét, amellyel 

irányomba fordult. Nekem a pontos, precíz munka szépségét is megmutatta. 

Köszönöm Szilágyi Nórának a statisztikai elemzésben nyújtott segítségét. Páratlan 

matematikai szakértelme a munkám egyik alappillére volt.  

Köszönöm Sótonyi Péter segítségét, aki a humán szöveteket rendelkezésünkre 

bocsátotta. 

Köszönöm Kovalszky Ilona professzor asszony szövettanászi szakértelmét. 

Köszönettel tartozom Tanka-Salamon Annának, akinek személyében nemcsak 

segítőkész munkatársat, hanem igazi barátot is találtam. 

Köszönöm Váradi Balázs segítségét, amelynek során átadta biokémiai tudását és 

tapasztalatát, így folytathattam a munkáját. Köszönöm a kitartását, amelyet a gyakran 

éjszakába nyúló cikk- és dolgozatlektorálás iránt mutatott.  

Szeretném megköszönni továbbá az asszisztensek -Horváth Györgyné és Egedi 

Krisztina- munkáját, akik segítettek eredményeim elérésében. 

Végül köszönettel tartozom a családomnak: édesanyámnak és nagymamámnak a szerető 

és bíztató légkörért.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

11. Saját publikációk 

 

Értekezés alapjául szolgáló közlemények: 

 

Varadi B., Kolev K., Tenekedjiev K., Meszaros Gy., Kovalszky I., Longstaff C., 

Machovich R. Phospholipid barrier to fibrinolysis: role for the anionic polar head 

charge and the gel phase crystalline structure. J Biol Chem 2004; 279: 39863-71. 

 

Rábai Gy., Váradi B., Longstaff C., Sótonyi P., Kristóf V., Tímár F., Machovich R., 

Kolev K. Fibrinolysis in a lipid environment: modulation through release of free fatty 

acid. J Thromb Haemost 2007; 5: 1265-73. 

 

Rábai Gy., Szilágyi N., Sótonyi P., Kovalszky I.,  Machovich R., Kolev K. Contribution 

of neutrophil elastase to the lysis of obliterating thrombi in the context of their platelet 

and fibrin content. Közlésre elküldve 

 

 

A publikációs feltételekbe beszámítható, impakt faktorral nem rendelkező hazai 

folyóiratban megjelent, idézhető absztraktok: 

 

Kolev K., Mészáros Gy., Kovalszky I., Machovich R. Artériás thrombusok 

myosintartalma és ennek fibrinstabilizáló hatása enzimatikus proteolízis során. 

Thrombosis és Haemostasis Társaság Magyar Belorvosi Archivum 2003/3 suppl. 46. 

 

Rábai Gy., Machovich R., Kolev K. Fibrinolízis lipidkörnyezetben: a szabad zsírsavak 

moduláló szerepe. Thrombosis és Haemostasis Társaság Magyar Belorvosi Archivum 

2007. 

 

 

 



 69 

12. Irodalom 

 

1. The World Health Report 2004. WHO Statistical Annex pp. 120-125 

2. Kolev K, Machovich, R. Molecular and cellular modulation of fibrinolysis. 

Thromb Haemost 2003; 89: 610-21 

3. Blombäck B, Blombäck M. The molecular structure of fibrinogen. Ann NY 

Acad Sci1972; 202: 77-79 

4. Bok RA, Mangel WF. Quantitative characterization of the binding of  

plasminogen to intact fibrin clots, lysine-sepharose, and fibrin cleaved by 

plasmin. Biochemistry 1985; 24: 3279-86 

5. Tsurupa G, Medves L. Identification and characterization of novel tPA- and 

plasminogen-binding sites within fibrin(ogen) alphaC-domains. Biochemistry 

2001; 40: 801-8 

6. Hoylaerts M, Rijken DS, Lijnen HR, Collen D. Kinetics of the activation of 

plasminogen by tissue plasminogen activator. J Biol Chem 1982; 257: 2912-9 

7. Siebenlist KR, Mosesson MW, Meh DA, DiOrio JP, Albrecht RM, Olson JD. 

Coexisting dysfibrinogenemia (gammaR275C) and factor V Leiden deficiency 

associated with thromboembolic disease (fibrinogen Cedar Rapids). Blood 

Coagul Fibrinolysis 2000; 11: 293-304 

8. Andrieux A, Hudry-Cergeon G, Ryckwaert J-J. Amino acid sequenses in 

fibrinogen mediating its interaction with its platelet receptor, GP IIb-IIIa. J Biol 

Chem 1989; 264: 9258-65 

9. Lam SCT, Plow EF, Smith MA, Andrieux A, Ryckwaert J-J, Marguerie GA, 

Ginsberg MH. Evidence that arginyl-glycyl-aspartate peptides and fibrinogen γ 

chain peptides sharea common binding site on platelets. J Biol Chem 1987; 262: 

947-50 

10. Santoro SA, Lawing WJ Jr. Competition for related but nonidentical binding 

sites on the glycoprotein IIb-IIIa complex by peptides derived from platelet 

adhesive proteins. Cell 1987; 48: 867-73 



 70 

11. Altieri DC, Mannucci PM, Capitanio AM. Binding of fibrinogen to human 

monocytes. J Clin Invest 1986; 78: 968-76 

12. Altieri DC, Bader R, Mannucci PM, Edgington TS. Oligospecificity of the 

cellular adhesion receptor Mac-1 encompasses an inducible recognition 

specificity for fibrinogen. J Cell Biol 1988; 107: 1893-900 

13. Loike JD, Silverstein R, Wright SD, Weitz JI, Huang AJ, Silverstein SC. The 

role of protected extracellular compartments in interactions between leukocytes 

and platelets and fibrin/fibrinogen matrices. Ann N Y Acad Sci 1992; 667: 163-

72 

14. Lishko VK, Kudryk B, Yakubenko VP, Yee VC, Ugarova TP. Regulated 

unmasking of the cryptic binding site for integrin alpha M beta 2 in the gamma C 

domain of fibrinogen. Biochemistry 2002; 41: 12942-51 

15. Zamarron C, Ginsberg MH, Plow EF. Monoclonal antibodies specific for a 

conformationally altered state of fibrinogen. Thromb Haemost 1990; 64: 41-6 

16. Zamarron C, Ginsberg MH, Plow EF. A receptor induced binding site in 

fibrinogen elicited by its interaction with platelet membrane glycoprotein IIb-

IIIa. J Biol Chem 1991; 266: 16193-9 

17. Krakow W, Endres GF, Siegel BM, Scheraga HA. An electron microscopic 

investigation of the polymerization of bovine fibrin monomer. J Mol Biol 1972; 

71: 95-103 

18. Brown JH, Volkmann N, Jun G, Henschen-Edman AH, Cohen C.  The crystal 

structure of modified bovine fibrinogen. Proc Natl Acad Sci USA 2000; 97: 85-

90 

19. Weisel JW. Fibrin assembly. Lateral aggregation and the role of the two pairs of 

fibrinopeptides. Biophys J 1986; 50: 1079-1093 

20. Machovich R. A véralvadási-fibrinolitikus rendszer. In: Boda Z (szerk.), 

Thrombosis és vérzékenység. Medicina, Budapest, 2006: 1-23 

21. Hantgan RR, Francis CW, Marder VJ. Fibrinogen structure and physiology. In: 

Colman RW, Hirsch J, Marder VJ, Salzman EW (eds.), Haemostasis and 



 71 

Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice. J.B. Lippincott, Philadelphia, 

1994: 277-301 

22. Ferry JD, Morrison PR. Preparation and properties of serum and plasma proteins. 

VIII. The conversion of human fibrinogen to fibrin under various conditions. J 

Am Chem Soc 1947; 69: 388-400 

23. Baradet TC, Haselgrove JC, Weisel JW. Three-dimensional reconstruction of 

fibrin clot network from stereoscopic intermediate voltage electron microscope 

images and analysis of branching. Biophys J 1995; 68: 1551-1560 

24. Weisel JW, Papsun DM. Involvement of the COOH-terminal portion of the α-

chain of fibrin in the branching of fibers to form a clot. Thromb Res 1987; 47: 

155-163 

25. Hermans J. The models of fibrin. Proc Natl Acad Sci USA 1979; 76: 1189-1193 

26. Blomback B, Carlsson K, Hessel B, Liljeborg A, Procyk R, Aslund N. (1989) 

Native fibrin gel networks observed by 3D microscopy, permeation and 

turbidity. Biochim Biophys Acta 1989; 997: 96-110 

27. Blomback B, Carlsson K, Fatah K, Hessel B, Procyk R. Fibrin in human plasma: 

gel architecture governed by rate and nature of fibrin activation. Thromb Res 

1994; 75: 521-538 

28. Standeven KF, Ariens RA, Whitaker P, et al. He effect of dimethylbiguanide on 

thrombin activity, FXIII activation, fibrin polymerisation, and fibrin clot 

formation. Diabetes 2002; 51: 189-97 

29. Dhall DP, Nair CH. Effects of gliclazide on fibrin network. J Diabetes Complicat 

1994; 8: 231-4 

30. He S, Blomback M, Yoo G, Sinha R, Henschen-Edman AH. Modified clotting 

properties of fibrinogen in the presence of acetylsalicylic acid in purified system. 

Ann N Y Acad Sci 2001; 936: 531-5 

31. Williams S, Fatah K, Hjemdahl P, Blomback M. Better increase in fibrin gel 

porosity by low dose than intermediate dose acetylsalicylic acid. Eur Heart J 

1998; 19: 1666-1672 



 72 

32. Furie B, Furie BC. Thrombus formation in vivo. J Clin Invest 2005; 115: 3355–

62 

33. Kroll MH, Hellums JD, McIntire LV, Schafer AI, Moake JL. Platelets and shear 

stress. Blood 1996; 88:1525-41 

34. Nieswandt B, Watson SP. Platelet-collagen interaction: is GPVI the central 

receptor? Blood 2003;102: 449-61 

35. Jackson SP, Nesbitt WS, Kulkarni S. Signaling events underlying thrombus 

formation. J Thromb Haemost 2003;1: 1602-12 

36. Andrews RK, Gardiner EE, Shen Y, Berndt MC. Platelet interactions in 

thrombosis. IUBMB Life 2004; 56:13-8 

37. Farndale MW, Sixma JJ, Barnes MJ, De Groot PG. The role of collagen in 

thrombosis and haemostasis. J Thromb Haemost 2004;2:561-73 

38. Gawaz M. Role of platelets in coronary thrombosis and reperfusion of ischemic 

myocardium. Cardiovasc Res 2004;61:498-511 

39. Andrews RK, Gardiner EE, Shen Y, Whisstock JC, Berndt MC. Molecules in 

focus: glycoprotein Ib-IX-V. Int J Biochem Cell Biol 2003;35:1170-4 

40. Simon DI, Chen Z,  Xu H, Li CQ, Dong J, McIntire LV, et al. Platelet 

glycoprotein Ibα is a counterreceptor for the leukocyte integrin Mac-1 

(CD11b/CD18). J Exp Med 2000;192: 193-204 

41. Romo GM, Dong J-F, Schade AJ, Gardiner EE, Kansas GS, Li CQ, et al. The 

glycoprotein Ib-IX-V complex is a platelet counterreceptor for P-selectin. J Exp 

Med 1999;190:803-14 

42. Andrews RK, Berndt MC. Platelet physiology and thrombosis. Thrombosis 

Research 2004; 114: 447-453 

43. Vandendries E, Hamilton JR, Coughlin SR, Furie BC, Furie B. Protease-

activator receptor 4 is required for maximal thrombus growth, but not for fibrin 

generation in thrombi after laser injury (abstract). Blood 2004; 104(suppl):624 

44. Bachmann F. Fibrinolysis. In: Verstraete M, Vermylen J, Lijnen R, Arnout J, 

eds. Thromb Haemost, Leuven: University Press, 1987: 227-265 



 73 

45. Francis CW, Marder VJ. Physiologic regulation and pathologic disorders of 

fibrinolysis. In: Colmen RW, Hirsh J, Marder VJ, Salzman EW,, eds. Hemostasis 

and Thrombosis, Basic Principles and Clinical Practice, Philadelphia: Lippincott, 

1987: 358-379 

46. Machovich R. Hemostasis. In: Machovich R. ed. Blood Vessel Wall and 

Thrombosis, Boca Raton, FL: CRC Press. 1988: 1-80 

47. Gaffney PJ. The fibrinolytic system. In: Bloom AL, Thomas DP, eds. 

Haemostasis and Thrombosis. Edinburgh: Churchill Livingstone. 1981: 198-224 

48. Machovich R, Owen WG. Enzymology of plasminogen activation. Enzyme 

1988; 40: 61 

49. Goldsmidth GH, Saito H, Ratnoff OD. The activation of plasminogen by 

Hageman factor (factor XII) and Hageman factor fragments. J Clin Invest 1978; 

62: 54-60 

50. Kaplan AP. Initiation of the intrinsic coagulation and fibrinolytic pathway of 

man: the role of surfaces, Hageman factor, precallicrein, HMW kininogen and 

factor XI. Prog Hemost Thromb 1978; 4: 127-175 

51. Suenson E, Thorsen S. The course and prequisites of lys-plasminogen formation 

during fibinolysis. Biochemistry 1988; 27: 2435-2443 

52. Astrup T. Fibriolysis in the organism. Blood 1956; 11: 781-806 

53. Wiman B, Collen D. Molecular mechanism of physiological fibrinolysis. Nature 

1979; 272: 549-550 

54. Radcliffe R, Heinze T. Stimulation of tissue plasminogen actrivator by 

denaturated proteins and fibrin clots: a possible additional role for plasminogen 

activation? Arch Biochem Biophys 1981; 211: 750-761 

55. Allen RA. An enhancing effect of poly-lysin on the activation of plasminogen. 

Thromb Haemost 1982; 47: 41-45 

56. Bauer PI, Machovich R, Büki KG, Csonka E, Koch SA, Horvath I. Interaction of 

plasmin with endothelial cells. Biochem J 1984; 218: 119-124 



 74 

57. Hajjar KA, Nachman RL. Endothelial cell-mediated conversion of glu-

plasminogen to lys-plasminogen. Further evidence for assembly of the 

fibrinolytic system on the endothelial cell surface. J Clin Invest 1988; 82: 1769-

1778 

58. Waller M, Mack S, Martin U, Minella PA. Clinical and preclinical profile of the 

novel recombinant plasminogen activator reteplase. In: Sasahara AA, Loscalzo J, 

eds. New therapeutic agents in Thrombosis and Thrombolysis New York: Marcel 

Dekker Inc, 2003: 479-500 

59. Smalling RW, Bode C, Kalbfleisch JSS,  Limbourg P, Forycki F, Habib G, 

Feldman R, Hohnloser S, Seals A, and the RAPID investigators. Coronary heart 

disease/myocardial infarction: more rapid, complete, and stable coronary 

thrombolysis with bolus administration of reteplase compared with alteplase 

infusion in acute myocardial infarction. Circulation 1995; 91: 2725-32 

60. Ichinose A, Fujikawa K, Suyama T. The activation of pro-urikinase by plasma 

kallikrein and its inactivation by thrombin. J Biol Chem 1986; 261: 3486-3489 

61. Kruithof EKO. Plasminogen activator inhibitors- a review. Enzyme 1988; 40: 

113-121 

62. Takada A, Watahiki Y, Takada Y. Release of N-terminal peptides from glu-

plasminogen by plasmin in the presence of fibrin. Thromb Res 1986; 41: 113-

121 

63. Watahiki Y, Scully MF, Ellis V, Kakkar VV. Influence of heparin and various 

glycosaminoglycans on activation of single chain urokinase-type plasminogen 

activator (SCU-PA) by plasmin. Fibrinolysis 1989; 3: 31-35 

64. Machovich R, Owen WG. A factor from endothelium facilitates activation of 

plasminogen by tissue plasminogen activator. Enzyme 1988; 40: 109-112 

65. Larsson L-I, Skriver L, Nielsen LS, Grondahl- Hansen J, Kristensen P, Dano K. 

Distribution of urokinase-type plasminogen activator immunreactivity in mouse. 

J Cell Biol 1984; 98: 894-903 



 75 

66. Del Rosso M, Dini G, Fibbi G. Receptors for plasminogen activator, urokinase in 

normal and rous sarcoma virustransformed mouse fibroblasts. Cancer Res 1985; 

45: 630-636 

67. Blasi F, Stoppelli MP, Cubellis MV. The receptor for urokinase-plasminogen 

activator. J Cell Biochem 1986; 32: 179-186 

68. Blasi F. Surface receptors for urokinase plasminogen activator. Fibrinolysis 

1988; 2: 73-84 

69. Barrett AJ. Leukocyte elastase. Methods Enzymol 1981; 80: 581 

70. Plow EF. Leukocyte elastase release during blood coagulation. A potential 

mechanism for activation of the alternative fibrinolytic pathway. J Clin Invest 

1982; 69: 564-572 

71. Plow EF. The contribution of leukocyte proteases to fibrinolysis. Blut 1986; 53: 

1-9 

72. Gardi C, Lungarella G. Purification and partial characterization of elastase 

activity from rat alveolar and peritoneal macrophages. Arch Biochem Biophys 

1987; 259: 58-104 

73. Lavi G, Zucker-Franklin D, Franklin EC. Elastase-type proteases on the surface 

of human blood monocytes: possible role in amyloid formation. J Immunol 

1980; 125: 175-180 

74. Senior RM, Cambell EJ, Landis JA, Cox FR, Kuhn C, Koren HS. Elastase of U-

937 monocyte-like cells. Comparison with elastases derived from human 

monocytes and neutrophils and murine macrophag-like cells. J Clin Invest 1982; 

69: 384-393 

75. Plow EF, Plescia J. Non-plasmin mediated fibrinolysis, in Davidson JF, Nilsson 

IM, Astedt B (eds): Progress in Fibrinolysis, vol. 5. Edinburgh, Scotland, 

Churchill Livingstone, 1981, p 70 

76. Schmidt W, Havemann K. Isolation of elastase-like and chymotrypsin-like 

neutral proteases from human granulocytes. Hoppe Seyler’s Z Physiol Chem 

1974; 355:1077-1082 



 76 

77. Gramse M, Bingenheimer C, Schmidt W, Egbring R, Havemann K. Degradation 

products of fibrinogen by elastase-like neutral protease from human 

granulocytes. J Clin Invest 1978; 61: 1027-1033 

78. Wintroub BU, Coblyn JS, Kaempfer CE, Austen KF. Cleavage of fibrinogen by 

the human neutrophil neutral-peptide-generating protease. Proc Natl Acad Sci 

USA 1980; 77: 5448-5452 

79. Plow EF. The major fibrinolytic proteases of human leukocytes. Biochim 

Biophys Acta 1980; 630: 47-56 

80. Plow EF, Gramse M, Havemann K. Immunochemical discrimintion of leukocyte 

elastase from plasmic degradation products of fibrinogen. J Lab Clin Med 1983; 

102: 858-869 

81. Weitz JI, Huang AJ, Landmann SL, Nicholson SC, Silverstein SC. Elastase-

mediated fibrinogenolysis by chemoattractant –stimulated neutrophils occurs in 

the presence of physiologic concentrations of antiproteinases. J Exp Med 1987; 

166: 1836-1850 

82. Komorowitz E, Kolev K, Léránt I, Machovich R. Flow rate-modulated 

dissolution of fibrin with clot-embedded and circulating proteases. Circ Res 

1998; 82(10): 1102-1108 

83. Machovich R, Himer A, Owen WG. Neutrophil proteases in plasminogen 

activation. Submitted for publication 

84. Clemmensen I, Petersen LC, Kluft C. Purification and characterization of a 

novel, oligometric, plasminogen kringle4 binding protein from human plasma: 

tetranectin. Eur J Biochem 1986; 156: 327 

85. Sugiyama N, Iwamoto M, Abiko Y. Effect of kringles derived from human 

plasminogen on fibrinolysis in vitro. Thromb Res 1987; 47: 459-468 

86. Sottrup-Jensen L, Claeys H, Zagdel M, Petersen TE, Magnusson S. The primary 

structure of human plasminogen: isolation of two lysine-binding fragments and 

one ’mini’-plasminogen (MW:38 000) by elastase catalyzed-specific limited 

proteolysis. In: Davidson JF, Rowan RM, Samama MM, Desnoyers PC, eds. 



 77 

Progress in Chemical Fibrinolysis and Thrombolysis, Vol. III, New York: Raven 

Press, 1978: 191-209 

87. Moroz LA. Mini-plasminogen: a mechanism for leukocyte modulation of 

plasminogen activation by urokinase. Blood 1981; 58: 97-104 

88. Schaller J, Marti T, Rosselet SJ, Kampfer U, Rickli EE. Amino acid sequence of 

the heavy chain of porcine plasmin. Comparison of the carbohydrate attachment 

sites with the human and bovine species. Fibrinolysis 1987; 1: 91-102 

89. Brower MS, Harpel PC. Proteolytic cleavage and inactivation of α2-plasmin 

inhibitor and C1 inactivator by human polymorphonuclear leukocyte elastase. J 

Biol Chem 1982; 257: 9849-9854 

90. Shieh B-H, Travis J. The reactive site of human α2-antiplasmin. J Biol Chem 

1987; 262: 6 

91. Levin EG, Santell L. Association of a plasminogen activator inhibitor (PAI-1) 

with the growth substratum and the membrane of human endothelial cells. J Cell 

Biol 1987; 105: 2543-2549 

92. Toki N, Takasugi S, Ishizu K, Saro H, Sumi H. Studies on the activation 

mechanism of fibrinolytic enzyme system, in plasma by human pancreatic 

elastase. Thromb Haemost 1982; 47: 8-03 

93. Machovich R, Owen WG. An elastase-dependent pathway of plasminogen 

activation. Biochemistry 1989; 28: 4517-4522 

94. Schmitt M, Janicke F, Hollrieder A, Babic R, Prechtl A, von Weidenbach U, 

Hafter R, Gössner W, Gaeff H. Quantitative assessment of urokinase in human 

breast and ovarian cancer by ELISA and immunhistochemistry. Thromb 

Haemost 1989; 62: 330 (abstract) 

95. Takada A, Takada Y. Effect of trancexamic acid on the conversion of glu-

plasminogen I and II to its lys-forms. Thromb Res 1982; 40: 171-179 

96. Ranby M, Nilsson T, Bergsdorf N. Enzymatic properties of the one and two 

chain form of tissue plasminogen activator. Thromb Res 1982; 27: 175-184 



 78 

97. Gurewich A. Activation of fibrin-bound plasminogen by pro-urokinase and its 

complementaries with that by tissue plasminogen aktivator. Enzyme 1988; 40: 

97-108 

98. Shi G-Y, Wu H-L. Isolation and characterization of microplasminogen. A low 

molecular weight form of plasminogen. J Biol Chem 1988; 263: 17071-17075 

99. Dano K, Andreasen PA, Grondahl-Hansen J, Kristensen P, Nielsen LS, Skriver 

L. Plasminogen activators tissue degradation, and cancer. Adv Cancer Res 1985; 

44: 139-245 

100. Bar-Ner M, Mayer M, Schirrmacher V, Vlodavsky I. Involvment of both 

heparanase and plasminogen activator in lymphoma cell-mediated degradation of 

heparan sulfate in the subendothelial extracellular matrix. J Cell Pysiol 1986; 

128: 299-306 

101. Hart DH, Rehemtulla A. Plasminogen activators and their inhibitors: regulators 

of extracellular proteolysis and cell function. Comp Biochem Physiol (B) 1988; 

90B: 691-708 

102. Markus G. The relevance of plasminogen activators to neoplastic growth. 

Enzyme 1988; 40(2-3):158-72. 

103. Matzner Y, Bar-Ner M, Yahalom J, Ishai-Michaeli R, Fuks Z, Vladovsky I. 

Degradation of heparan sulfate in the subendothelial extracellular matrix by a 

readly released heparanese from human neutrophils: possible role in inversion 

through basement membranes. J Clin Invest 1985; 76: 1306-1313 

104. Naparstek Y, Cohen IR, Fuks Z, Vlodavsky I. Activated T-lymphocytes produce 

a matrix degrading heparin sulfate endoglycosidase. Nature 1984; 310: 241-244 

105. Savion N, Fuks Z, Vlodavsky I. T-lymphocytes and macrophages interaction 

with cultured vascular endothelial cells: attachment , invasion and subsequent 

degradation of the subendothelial extracellular matrix. J Cell Physiol 1984; 118: 

169-176 

106. Machovich R, Bauer PI, Aranyi P, Kecskes E, Büki K, Horvath I. Kinetic 

analysis of the heparin enhanced plasmin/antithrombin III reaction. Apparent 

catalytic role of heparin. Biochem J 1981; 199: 521-526 



 79 

107. Lonky SA, Wohl H. Regulation of elastolysis of insoluble elastin by human 

leukocyte elastase: stimulation by lysine-rich ligands, anionic detergents, and 

ionic strength. Biochemistry 1983; 22: 3714-3 

108. Redini F, Tixier J-M, Petitou M, Choay J, Robert L, Hrnebeck W. Inhibiton of 

leucocyte elastase: by heparin and its derivarives. Biochem J 1988; 252: 515-519 

109. Janoff A. Elastase in tissue insury. Ann Rev Med 1985; 36: 207-216 

110. Senior RM, Griffen GR, Mecham RP. Chemotactic activity of elastin-derivated 

peptides. J Clin Invest 1980, 66: 856-862 

111. Gadner J, Eyre DR, Duance VC, Worton SF, Heck LW, Schmid TM, Wooley 

DE. Susceptibility of cartilage collagens type II, IX, X and XI of human synovial 

collagenase and neutrophil elastase. Eur J Biochem 1988; 175: 1-7 

112. Mainardi CL, Hasty DL, Sayer JM, Kang AH. Specific cleavage of human type 

III collagen by human polymorphonuclear leukocyte elastase. J Biol Chem 1980; 

255: 12006-12010 

113. Pipoly DJ, Crouch EC. Degradation of native type IV procollagen by human 

neutrophil elastase. Implications for leukocyte-mediated degradation of basement 

membranes. Biochemistry 1987; 26: 5748-5754 

114. Okada Y, Nakanishi I. Activation of matrix metalloproteinase 3 (tromelysin) and 

matrix metalloproteinase 2 (gelatinase) by human neutrophil elastase and 

catepsin G. FEBS Lett 1989; 249: 353-356 

115. Kurosawa S, Galvin JB, Esmon CT. Proteolytic formation and properties of 

functional domains of thrombomodulin. J Biol Chem 1987; 262:2206-2212 

116. Brower MS, Walz DA, Garry KE, Fenton JW II. Human neutrophil elastase 

alters human α-thrombin function: limited proteolysis near the γ-cleavage site 

results in decreased fibrinogen clotting and platelet-stimulatory activity. Blood 

1987; 69: 813-819 

117. Schmidt W, Egbring R, Havemann K. Effect of elastase-like and chymotrypsin-

like neutral proteases from human granulocytes on isolated clotting factors. 

Thromb Res 1975; 6: 315-326 



 80 

118. Henriksson P, Nilsson IM, Ohlsson K, Stenberg P. Granulocyte elastase 

acivation and degradation of factor XIII. Thromb Res 1980; 18: 343-351 

119. Takaki A, Enfield DL, Thompson AL. Cleavage and inactivation of facotr IX by 

granulocyte elastase. J Clin Invest 1983; 72: 1706-1715 

120. Elödi S, Varadi K, Asboth G, Marossy K, Elödi P. Effect of leukocytic neutral 

proteases on the coagulant (VIII:C) and von Willebrand (VIII:WF) activity of 

factor VIII. Thromb Haemost 1975; 42: 228 

121. Kleniewski J, Donaldson V. Granulocyte elastase cleaves human high molecular 

weight kininogen and destroys its clot-promoting activity. J Exp Med 1988;167: 

1895-1907 

122. Jordan RE, Kilpatrick J, Nelson RM. Heparin promotes the inactivation of 

antithrombin by neutrophil elastase. Science 1987; 237: 777-779 

123. Jordan RE, Nelson RM, Kilpatrick J, Newgren JO, Esmon PC, Fournel MA. 

Inactivation of human antithrombin by neutrophil elastase. Kinetics of heparin-

dependent reaction. J Biol Chem 1989; 264: 10493-10500 

124. McDonald JA, Kelley DG. Degradation of fibronectin by human leukocyte 

elastase. Release of biological active fragments. J Biol Chem 1980; 255: 8848-

8858 

125. Wojtecka –Lukasik E, Kaczanowska J, Tomczak Z, Sopata I, Kopec M. Effects 

of neutral proteases from human leukocytes on plasma fibronectin. Thromb Res 

1984; 33: 471-476 

126. Helling JA, Lantinga PHC, Mourik JA. The effects of leukocyte proteases on 

human factor VIII-von Willebrand factor. Thromb Haemost 1975; 42: 228 

(abstract) 

127. Kopec M, Bykowska K, Lopaciuk S, Jelenska M, Kaczanowska J, Sopata I, 

Wojtecka E. Effects of neutral proteases from human leukocytes on structure and 

biological properties of human factor VIII. Thromb Haemost 1980; 43: 211-217 

128. Shafer AI, Adelman B. Plasmin inhibition of platelet function and of arachidonic 

acid metabolism. J Clin Invest 1985; 75: 456-461 



 81 

129. Miles LA, Plow EP. Platelets bind plasminogen and potentiate its activation. 

Haemostasis 1984; 14: 48 (abstract) 

130. Niewiarowski S, Senyi AF, Gilies P. Plasmin induced platelet aggregation and 

platelet release reaction. Effects on hemostasis. J Clin Invest 1973; 52:1647-

1659 

131. Goldfarb LH, Liotta LH. Proteolytic enzymes in cancer invasion and metastasis. 

Sem Thromb Hemost 1986; 12:294-307 

132. Camacho M, Fondaneche MC, Burtin P. Limited proteolysis of tumor cells 

increases their plasmin-binding ability. FEBS Lett 1989; 245: 21-24 

133. Machovich R. The role of blood coagulation-fibrinolytic system and endothelial 

cell in malignancy. In: Muszbek L, ed. Haemostasis and cancer, Boca Raton, FL: 

CRC Press, 1987: 3-17 

134. Csillag J, Machovich R. Cancer and Hemostasis. In: Machovich R, ed. Blood 

Vessel Wall and Thrombosis, Vol. 2, Boca Raton, Fl: CRC Press , 1988: 117-

129 

135. Spolarics Z, Kalapos MP, Lerant I, Garzo T, Antoni F, Mandl J, Machovich R. 

Association of thrombin, plasmin, thrombin-antithrombin III complex and 

plasmin-antithrombin III complex with isolated hepatocytes. Bioch Biophys Acta 

1989; 1012: 231-236 

136. LeRoy EC, Ager A, Gordon JL. Effect of neutrophil elastase and other proteases 

on porcine aortic endothelial prostaglandin I2 production, adenine nucleotide 

release and responses to vasoactive agents. J Clin Invest 1984; 74: 1003-1010 

137. Takada Y, Maruta H, Wagner B, Fa X-G, James HL, Erdös EG. Activation of 

human prorenin by neutrophil elastase. J Clin Endocrinol Metab 1987; 65: 1225-

1230 

138. Scaley JE, Atkas SA. Inactive renin. Speculations concerning its secretation and 

activation. J Hypertention 1984; 2: 115-123 

139. Erdös EG, Skidgel RA. The angiotensin I-convering enzyme. Lab Invest 1987; 

56: 345-348 



 82 

140. Wintroub BU, Klickstein LB, Dzau VJ, Watt KWK. Granulocyte-angiotensin 

system. Identification of angiotensinogen as the plasma protein substrate of 

leukocyte cathepsin G. Biochemistry 1984; 23: 22 

141. Smedley LA, Tonnesen MG, Sandhaus RA, Haslett C, Guthrie LA, Johnston RB, 

Henson PM, Worthen GS. Neutrophil-mediated injury of endothelial cells. 

Enhancement by endotoxin and essential role of neutrophil elastase. J Clin Invest 

1986; 77: 1233-1243 

142. Balo J, Banga I. Change in the elastase content of the human pancreas in relation 

to atherosclerosis. Acta Physiol Acad Sci Hung 1953; 4: 187-194 

143. Korneczki E, Ehrlich YH, DeMars DD, Lenox RH. Exposure of fibrinogen 

receptors in human platelets by surface proteolysis with elastase. J Clin Invest 

1986; 77: 750-756 

144. Brower MS, Levin RI, Garry K. Human neutrophil elastase modulates platelet 

function by limited proteolysis of membrane glicoproteins. J Clin Invest 1985; 

75: 657-666 

145. Rau JC, Beaulieu LM, Huntington JA, Church FC. Serpins in thrombosis, 

hemostasis and fibrinolysis. J Thromb Haemost 2007; 5: 102-115 

146. Miura O, Hirosava S, Kato A, Aoki N. Molecular basis for congenital deficiency 

of α2-plasmin inhibitor. A frame shift mutation leading to elongation of the 

deduced amino acid sequence. J Clin Invest 1989; 83: 1598-1604 

147. Sakata Y, Eguchi Y, Mimuro J, Matsua M, Sumi Y. Clot lysis induced by 

monoclonal antibody against α2-plasmin inhibitor. Blood 1989; 74: 2692-2697 

148. Collen D. Natural inhibitors of haemostasis, with particular reference to 

fibrinolysis. In: Bloom AL, Thomas DP, eds. Haemostasis and Thrombosis, 

Edinburgh, Churchill Livingstone, 1981: 225-235 

149. Highsmith R, Rosenberg RD. The inhibition of human plasmin by human 

antithrombin-heparin cofactor. J Biol Chem 1974; 249: 4335-4338 



 83 

150. Kolev K, Léránt I, Tenekejiev K, Machovich R. Regulation of fibrinolytic 

activity of neutrophil leukocyte elastase, plasmin, and miniplasmin by plasma 

protease inhibitors. J Biol Chem 1994; 269: 17030-4 

151. Sakata Y, Aoki N. Significance of cross-linking of  α2-antiplasmin inhibitor to 

fibrin in inhibition of fibrinolysis and in hemostasis. J Clin Invest 1982; 69: 536-

542 

152. Booth, N.A., Simpson, A.J., Croll, A., Bennett, B., MacGregor, I.R. Plasminogen 

activator inhibitor (PAI-1) in plasma and platelets. Br. J. Haematol., 1988; 70: 

327-333 

153. Christensen U, Clemmensen I. Kinetic properties of the primary inhibitor of 

plasmin from human plasma. Biochem J 1977; 163: 389-391 

154. Bauer PI,Breuer Zs, Machovich R, Büki K, Horváth I. Sensitivity of thrombin 

and plasmin to heparin and antithrombin III. Acta Biochim Biophys Acad Sci 

Hung 1985; 20: 155-161 

155. Harpel PC, Gordon BR, Parker TS. Plasmin catalyzes bindings of lipoprotein(a) 

to immobilized fibrinogen and fibrin. Proc Natl Acad Sci USA 1989, 86: 3847-

3851 

156. Carvell RW, Jappson JO, Laurell CB, Brennan SO, Owen MC, Vaughan L, 

Boswell R. Structure and variation of human α1-antitrypsin. Nature 1982; 298: 

329-334 

157. Heidtmann H, Travis J. Human α1-proteinase inhibitor. In: Barrett AJ, Salvesen 

G. eds., Proteinase Inhibitors , Amsterdam: Elsevier Science, 1986: 441-456. 

158. McGowan SE, Murray JJ. Direct effects of neutrophil oxidants on elastase-

induced extracellular matrix proteolysis. Am Rev Resp Dis 1987; 135: 1286-

1293 

159. Laurent P, Bieth Jg. Kinetics of the inhibition of free and elastin bound human 

pancreatic elastase by α1-proteáz inhibítor and α2-makroglobulin. Biochim 

Biophys Acta 1989; 994: 285-288 



 84 

160. Galdon M, Levytska V, Liener IE, Twumasy DY. Degradation of thromboplastin 

and elastin substrates by neutrophil elastase, free and bound to α2.macroglobulin 

in serum of M and Z phenotypes for α-antitrypsin. Ann Resp Dis 1979; 119: 

235-241 

161. Harpel PC, Mosesson MW. Degradation of human fibrinogen by plasma α2-

macroglobulin-enzyme complexes. J Clin Invest 1974; 52: 2175-2182 

162. Joseph R, Welch KMA, D’Andrea G, Riddle JM. Evidence for the presence of 

red and white cells within ’platelet’ aggregates formed in whole blood. Thromb 

Res 1989; 53: 485-491 

163. Zarbock A, Polanowska-Grabowska RK, Ley K. Mechanisms and Consequences 

of Neutrophil Interaction with the Endothelium Blood Rev 2007; 21: 99 

164. Henry RL. Leukocytes and thrombosis. Thromb Diath Haemorrh 1965; 13: 35-

46Lee CD, Mann KG. Activation/inactivation of human factor V by plasmin. 

Blood 1989; 73: 185-190 

165. Niemetz J. Role of leukocytes of thrombosis. In: Colman RW, Hirsh J, Marder 

VJ, Salzman EW, eds. Hemaostasis and Thrombosis, Basic Principles and 

Clinical Practice, Philadelphia: Lippincott, 1987, 1089-1097 

166. Adeyemi EO, Hodgson HJF. Augmented release of human leukocyte laktoferrin 

(and elastase) during coagulation. J Clin Lab Immunol 1988; 27: 1-4 

167. Wachtfogel YT, Kucich U, James HL, Scott C, Schapira M, Zimmerman M, 

Cohen AB. Human plasm kallikrein releases neutrophil elastase during blood 

coagulation. J Clin Invest 1983; 72: 1672-1677 

168. Mehta J, Dinerman J, Mehta P, Saldeen TG, Lawson D, Donnelly WH, Wallin 

R. Neutrophil function in ischemic heart disease. Circulation 1989; 79: 549-556 

169. Liou TG, Campbell EJ. Nonisotropic enzyme-inhibitor interactions: a novel non-

oxidative mechanism for quantum proteolysis by human neutrophils. A novel, 

nonoxidative mechanism of extracellular proteolytic activity. J Immunol 1996; 

157:2624-31 



 85 

170. Liou TG, Campbell EJ. Quantum proteolysis resulting from release of single 

granules by human neutrophils. A novel, nonoxidative mechanism of 

extracellular proteolytic activity. J Immunol 1996; 157:2624-31 

171. Ugarova TP, Yakubenko VP. Recognition of fibrinogen by leukocyte integrins. 

Ann NY Acad Sci 2001; 936: 368-85 

172. Charo IF, Bekeart LS, Philips DR. Platelet glicoprotein IIb-IIIa-like proteins 

mediate endithelial cell attachment to adhesive proteins and the extracellular 

matrix. J Biol Chem 1987; 262: 9935-8 

173. Suehiro K, Gailit J, Plow EF. Fibrinogen is a ligand for integrin α5β1 on 

endothelial cells. J Biol Chem 1997; 272: 5360-6 

174. Languino LR, Plescia J, Duperray A, Brian AA, Plow EF, Geltosky JE, Altieri 

DC. Fibrinogen mediates leukocyte adhesion to vascular endothelium through an 

ICAM-1-dependent pathway. Cell 1993; 73: 1423-34 

175. Languino LR, Duperray A, Joganic KJ, Forrano M, Altieri DC. Regulation of 

leukocyte-endithelium interraction and leukocyte transendothelial migration by 

intercellular-adhesion molecule1- fibrinogen recognition. Proc Natl Acas Sci 

USA 1995; 92: 1505-9 

176. Martinez J, Rich E, Barsigian C. Transglutaminase-mediated cross-linking of 

fibrinogen by human umbilical vein endothelial cells. J Biol Chem 1989; 264: 

20502-8 

177. Gilboa N, Neumann PH, DelVecchio PJ, Gudewicz PW. Polimorphonuclear 

leukocytes regulate the plasminogen-activating system of cultured endothelial 

cells. Biochem Int 1988; 17: 585-592 

178. Kolev K., Longstaff C., Machovich R. Fibrinolysis at the fluid-solid interface of 

thrombi. Curr Medic Chem Cardiovasc Hematol Agents 2005; 3: 341-55 

179. Váradi B., Kolev K., Tenekedjiev K, Mészáros Gy., Kovalszky I., Longstaff C., 

Machovich R. Phospholipid- barrier to fibrinolysis: role for the anionic polar 

head charge and gel-phase crystalline structure. J Biol Chem 2004; 279: 39863-

71 



 86 

180. Marcus AJ, Ullman HL, Safier LB. Lipid composition of subcellular particles of 

human blood platelets. J Lip Res 1969;10: 108-14 

181. Horigome K, Hayakawa M, Inoue K, Nojima S. Purification and characterization 

of phospholipase A2 released from rat platelets. J Biochem 1987; 101: 625-31 

182. Yokoyama K, Kudo I, Inoue K. Phospholipid degradation in rat calcium-

ionophore-activated platelets in catalyzed mainly my two discrete secretory 

phospholipase As. J Biochem 1995; 117 

183. Furcade O, Simon MF, Viode C, Rugani N, Leballe F, Ragab A, Fournie B, 

Sarda L, Chap H. Secretory phospholipid A2 generates the novel lipid mediator 

the lisophosphatidic acid in membrane microvesicles shed from activated cells. 

Cell 1995; 80: 919-27 

184. Higazi AAR, Finci-Yeheskel Z, Samara AAR, Aziza R, Mayer M. Stimulation 

of plasmin activity by oleic acid. Biochem J 1992; 282: 863-6 

185. Huet E, Cauchard JH, Berton A, Robinet A, Decarme M, Hornebeck W, Bellon 

G. Inhibition of plasmin-mediated prostromelysin-1 activation by long chain 

unsaturated fatty acid with kringle 5. Biochem Pharmacol 2004; 67: 643-54 

186. Higazi AAR, Aziza R, Samara AAR, Mayer M. Regulation of fibrinolysis by 

non-esterified fatty acids. Biochem J 1994; 300: 251-5 

187. Kolev, K, Komorowicz, E, Owen, W.G., Machovich, R. (1996) Quantitative 

comparision of fibrin degradation with plasmin, miniplasmin, neurophil 

leukocyte elastase and cathepsin G. Thromb. Haemostasis, 75: 140-146 

188. Kolev K, Owen WG, Machovich R. Dual effect of synthetic plasmin substrates 

on plasminogen activation. Biochim Biophys Acta 1995; 1247: 239-45 

189. Macdonald RC, Macdonald RI, Menco BPM, Takeshita K, Subbarao NK, Hu L. 

Small volume extrusion apparatus for preparation of large, unilamellar vesicles. 

Biochim. Biophys. Acta, 1991; 1061: 297 – 303 

190. Chen RF. Removal of fatty acids from serum albumin by charcoal treatment. J 

Biol Chem 1967; 242: 173-81 



 87 

191. Richieri GV, Ogata RT, Kleinfeld AM. The measurement of free fatty acid 

concentration with the fluorescent probe ADIFAB: a practical guide for the use 

of the ADIFAB probe. Mol Cell Biochem 1999; 192:87-94 

192. J.Lorrain Smith. On the simultaneous staining of neutral fat and fatty acid by 

oxazine dyes. J Pathol Bacteriol 1908. 12:1-4 

193. Kohno I, Inuzuka K, Itoh Y, Nakahara K, Eguchi Y, Sugo T, Soe G, Sakata Y, 

Murayama H, Matsuda M. A monoclonal antibody specific to the granulocyte-

derived elastase-fragment D species of human fibrinogen and fibrin: its 

application to the measurement of granulocyte-derived elastase digests in 

plasma. Blood 2000; 95: 1721-8 

194. Sharma S. Applied Multivariate Techniques. New York: John Wiley&Sons Inc., 

1996 

195. Kirchhofer D, Riederer MA, Baumgartner HR. Specific accumulation of 

circulating monocytes and polymorphonuclear leukocytes on platelet thrombi in 

a vascular injury model. Blood 1997; 89: 1270-8 

196. Crowe JH, Tablin F, Tsvetkova N, Oliver AE, Walker N, Crowe LM. Are lipid 

phase transitions responsible for chilling in human platelets? Cryobiology 1999; 

38: 180-91 

197. Longstaff C, Whitton CM. A proposed reference method for plasminogen 

activators that enables calculation of enzyme activities in SI units. J Thromb 

Haemost 2004; 2: 1416-21 

198. Wang J, Mazar A, Quan N, Schneider A, Henkin J. Plasminogen activation by 

pro-urokinase in complex with its receptor. Dependence on a tripeptide 

(Specrozyme plasmin). Eur J Biochem 1997; 247: 256-61 

199. Kohnert U, Horsch B, Fischer S. A variant of tissue-plasminogen activator (tPA) 

comprised of the kringle-2 and the protease domain shows a significant 

difference in the in-vitro rate of plasmin formation as compared to the 

recombinant human tPA from transformed Chinese hamster ovary cells. 

Fibrinolysis 1993; 7: 365-72 



 88 

200. Robbie LA, Bennett B, Croll AM, Brown PA, Booth NA. Proteins of fibrinolytic 

system in human thrombi. Thromb Haemost 1996; 75:127-33 

201. Riddle JM, Barnhart MI. Ultrastructural study of fibrin dissolution via emigrated 

polymorphonuclear neutrophils. Am J Pathol 1964; 45: 805-23. 

202. Barnhart MI. Importance of neutrophilic leukocytes in the resolution of fibrin. 

Fed Proc 1965; 24: 846-53 

203. Matsumoto T, Wada H, Nobori T, Nakatani K, Onishi K, Nishikawa M, Shiku 

H, Kazahaya Y, Sawai T, Koike K, Matsuda M. Elevated plasma levels of fibrin 

degradation products by granulocyte-derived elastase in patients with 

disseminated intravascular coagulation. Clin Appl Thromb Hemost 2005; 11: 

391-400 

204. Kamikura Y, Wada H, Nobori T, Matsumoto T, Shiku H, Ishikura K, Yamada N, 

Nakano T, Kazahaya Y, Sawai T, Matsuda M. Elevated plasma levels of fibrin 

degradation products by granulocyte-derived elastase in patients with deep vein 

thrombosis. Thromb Res 2005; 115: 53-7 

205. Gando S, Kameue T, Sawamura A, Hayakawa M, Hoshino H, Kubota N. An 

alternative pathway for fibrinolysis is activated in patients who have undergone 

cardiopulmonary bypass surgery and major abdominal surgery. Thromb Res. 

2007; 120:87-93 

206. Zeng B, Bruce D, Kril J, Ploplis V, Freedman B, Brieger D. Influences of 

plasminogen deficiency on the contribution of polymorphonuclear leukocytes to 

fibrin/ogenolysis. Studies in plasminogen knock-out mice. Thromb Haemost 

2002; 88: 805-10 

207. McBane II RD, Ford MAP, Karnicki K, Stewart M, Owen WG. Fibrinogen, 

fibrin and crosslinking in aging arterial thrombi. Thromb Haemost 2000; 84: 83-

7 

208. Rainger GE, Rowley AF, Nash GB. Adhesion-dependent release of elastase from 

human neutrophils in a novel, flow-based model: specificity of different 

chemotactic agents. Blood. 1998; 92:4819-4827 



 89 

209. Ashe BM, Zimmermann M. Specific inhibition of human granulocyte elastase by 

cis-unsaturated fatty acids and activation by the corresponding alcohols. 

Biochem Biophys Res Comm 1977; 75: 194-9 

210. Berton A, Rigot V, Huet E, Dcarme M, Eeckhout Y, Patthy L, Godeau G, 

Hornebeck W, Bellon G, Emonard H. Involvement of fibronectin type II repets 

in the efficient inhibition of gelatinases A and B by long-chain unsaturated fatty 

acids. J Biol Chem 2001; 276: 20458-65 

211. Van Zonneveld AJ, Veerman H, Pannekoek H. On the interaction of the finger 

and the kringle-2 domain of tissue-type plasminogen activator with fibrin. J Biol 

Chem 1986; 261: 14214-8 

212. Medved L, Nieuwenhuizen W. Molecular mechanism of initiation of fibrinolysis 

by fibrin. Thromb Haemost 2003; 89: 409-19 

213. Schneider M, Nesheim M. A study of the protection of plasmin from antiplasmin 

inhibition within an intact fibrin clot during the course of clot lysis. J Biol Chem 

2004; 279:13333-9 

214. Tanka-Salamon A, Tenekedjiev K, Machovich R, Kolev K. Suppressed catalytic 

efficiency of plasmin in the presence of long-chain fatty acids. Identification of 

kinetic parameters from continuous enzymatic assay with Monte Carlo 

simulation.FEBS J. 2008; 275(6): 1274-82 

215. Witman B, Lijnen HR, Collen D. On the specific interaction between the lysine-

binding sites in plasmin and complementary sites in α2-antiplasmin and in 

fibrinogen. Biochim Biophys Acta 1979; 579: 142-54 

216. Kohnert U, Rudolph R, Verheijen JH, Weeningverhoeff EJD, Stern A, Opitz U, 

Martin U, Lill H, Prinz H, Lechner M, Kresse GB, Buckel P, Fischer S. 

Biochemical properties of the kringle-2 and protease domains are maintained in 

the refolded tPA deletion variant BM 06.022. Protein Eng 1992; 5: 93-100 

 


