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I. Bevezetés 

 

A tromboembóliás megbetegedések világszerte a leggyakoribb 

halálokok közé tartoznak. Ez indokolja az ideális 

trombolitikum kifejlesztését (hatékony, gyorsan eliminálódik, 

nincs mellékhatása és vérzéses szövődménye, nem jön létre 

ismételt 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, plazminogén-függő 

fibrinolízis útja mellett egyéb, alternatív, sejt-dependens utakra 

utalnak. 

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 
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és dinamikusan változó kompartmentekben, és alakítanak ki 

egy heterogén miliőt, mely befolyásolja a fibrinolízist. 

II. 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.  

1. Munkánk során célunk volt, hogy mennyiségi 

törvényszerűségeket keressünk a trombus 

szerkezetébe záródott vérlemezkék és leukociták 

trombolízisre gyakorolt hatásaiban, kvantitatíve 

határozzuk meg 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.  

2. Az artériás trombusokban megjelenő millimoláris 

koncentrációban lévő foszfolipidből jelentős 

mennyiségben, trombolízist befolyásoló szabad 

zsírsavak szabadulhatnak fel. Célunk volt a 
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fibrinolízis olyan módon történő in vitro modellezése, 

melynek során a plazminogén aktiváció folyamatának 

és a plazmin aktivitásának zsírsavak általi 

módosítására is fény derül.  
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III. Anyagok és módszerek 

 

 Betegek 

28 beteg trombektomiával nyert trombusát vizsgáltuk. Ezek 

közül 25 beteg szenvedett obliteráló trombózisban a 

nagyartériákban (atherosclerosis alapú), három betegnek pedig 

vénás trombózisa volt.  

Molekuláris biokémiai vizsgálatok 

Turbidimetria 

A fibrinháló feloldását turbidimetriával követtük. A fibrinhálón 

áthaladó fény szóródik. A fény szóródásának változásából (340 

nm hullámhosszon) követtük a fibrinháló keletkezését és 

oldódását. A különböző anyagok fibrinogénbe történő 

keverésével vizsgáltuk azok fibrinolízisre gyakorolt hatását. 

 

Plazminogén aktiváció fibrin jelenlétében 

A folyadékfázis (plazminogén aktivátor) és a szilárd fázis 

(fibrinháló) határrétegén végbemenő plazminogén aktivációt a 

keletkező plazmin aktivitása alapján követtük. Alacsony 

turbiditású, plazminogén tartalmú fibrin felszínére 

plazminogén aktivátort és szintetikus plazmin szubsztrátot 
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rétegeztünk. A keletkező plazmin a szintetikus szubsztrátból p-

nitroanilint szbadított fel, amelynek abszorbanciáját 405 nm-en 

időben követtük. 

 

A foszfolipid és a szabad zsírsavak kimutatása a trombusban 

A trombusok foszfolipid tartalmát differenciált Nílus-kék 

festéssel mutattuk ki. 

A trombusok szabad zsírsavtartalmát specifikus fluoreszcens 

próbával (ADIFAB) vizsgáltuk, amelynek specifikus emissziós 

maximuma eltűnik, amennyiben ekvimoláris komplexet képez 

szabad zsírsavval.  

Indirekt immunohisztokémiai vizsgálatok a trombus metszeten 

A trombusból készített fagyasztott metszeteket először 

neutrofil elasztáz emésztette fibrin, trombocita GPIIb/IIIa vagy 

fibrin elleni egér monoklonális antitesttel, ezt követően pedig 

fluorofórral konjugált egér immunoglobulin elleni antitesttel 

kezeltük. A sejtmagok detektálására a metszeteket DAPI 

festékkel inkubáltuk, amely a DNS-t ismeri fel, végül 

fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk. 

 

Képalkotó eljárások a trombus metszetének digitális 

feldolgozásához 
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A digitális képen minden pixel a trombus metszet egy 

darabjának feleltethető meg. A képfeldolgozás általunk 

fejlesztett algoritmussal történt, amely Matlab 

programkörnyezetben fut. Háromszoros jelölést alkalmaztunk: 

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

trombociták a zöld, a sejtmagok kék csatornát foglalták el. 

Minden statisztikai analízist az integrált intenzitási értékekből 

számítottunk.  

Statisztikai értékelés 

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.  
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IV. Eredmények 

 

1. A neutrofil elasztáz által emésztett fibrin (NE-FDP) és a 

sejtmagot festő DAPI jelölés fluoreszcens intenzitás értékeinek 

alapján az NE-FDP és a leukocita tartalom közti összefüggést 

Pearson-féle korrelációs együtthatóval  jellemeztük, amely 

szignifikánsnak bizonyult (r=0,71, p=0,00002). A 

determinációs együttható (r2=0,5074) szerint a trombus NE-

FDP tartalma 51%-ban a leukocita sejtszámmal magyarázható, 

49 %-ban pedig egyéb tényezők határozzák meg. 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-

FDP, leukocita és vérlemezke GPIIb/IIIa antigén mennyisége 

szerint történt. A betegek mintáinak csoportosítását 

agglomeratív, hierarchikus osztályozó módszerrel végeztük, 

ami alapján két klaszter jött létre: ELP1 és ELP2. 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-FDP tartalma szignifikánsan 

magasabb volt (p=0.0005), mint az ELP1-be tartozó betegeké. 

A trombus trombocita antigén-tartalma közel szignifikáns 

mértékben (p=0.06) különbözött a két klaszterben. A minták 
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átlagos leukocita tartalma közötti különbség szintén 

szignifikáns volt (p=0.005), ugyanakkor a varianciák között 

nem volt szignifikáns különbség. Azt találtuk továbbá, hogy a 

leukocita sejtszám korrelál a NE-FDP mennyiségével az ELP2 

csoportban (többszörös korreláció R2=0.58), de nem az ELP1-

ben (R2=0,25). Emiatt nagyobb a minták variabilitása az ELP2-

ben, és ebből kifolyólag a csoport kevésbé homogén, mint az 

ELP1.  

2. Az osztályozás másik szempontja a trombus NE-FDP, 

leukocita és fibrin antigén tartalma volt. A már ismertetett 

agglomeratív, hierarchikus osztályozó klaszterezés két fő 

csoportot eredményezett (ELF1 és ELF2).  

A trombusok összetétele a két csoportban szignifikánsan 

különbözött, (T2=36.4, F(3,24)=11.2, p<0.00008). Mind a 

leukocita sejtszám (p=0.009,) mind az NE-FDP (p=0.00000) 

szignifikánsan különbözött a két csoport között, míg a fibrin 

tartalmuk lényegében azonos. Az ELF1 csoportba tartozó 

minták kevesebb leukocitát, és kevesebb NE emésztett fibrint 

tartalmaznak. A trombusalkotók varianciája szignifikánsan 

magasabb az ELF2-ben.  

3. A leukocitaszámhoz kötődő hatás kiszűrésére a NE-FDP, a 

fibrin és a vérlemezke antigén szignálját normalizáltuk az adott 

trombus leukocita szignálra. A normalizált NE-FDP és fibrin 
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alapján a betegek három csoportot alkotnak: REF1, REF2 és 

REF3. 

REF1-be tartozó trombusokra csak kis mennyiségű normalizált 

NE-FDP és kis mennyiségű normalizált fibrin jellemző. A 

REF2-be tartozó mintákra nagy mennyiségű normalizált NE-

FDP és még nagyobb mennyiségű normalizált fibrin jellemző. 

A REF3-ban a normalizált NE-FDP mennyisége fordítottan 

aránylik a trombusban lévő normalizált fibrin értékével. Az 

elasztáznak tulajdonítható fibrinolízis alacsony szinten van a 

REF1-ben (a trombus sokkal kisebb mennyiségű emésztett 

fibrint tartalmaz, mint nem emésztett fibrint). Azonos 

normalizált mennyiségű emésztetlen fibrinhez nagyobb 

mennyiségű normalizált NE-FDP tartozik a REF2 mintáiban, 

mert a fibrinolízis itt már előrehaladottabb állapotban van. A 

REF3-ba tartozó mintákban találtuk a legelőrehaladottabb 

elasztázhoz köthető fibrinolízist, ugyanis itt minél nagyobb a 

normalizált NE-FDP mennyisége, annál kisebb a normalizált, 

nem emésztett fibrin mennyisége. A normalizált vérlemezke 

antigén, és a normalizált NE-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: REP1 és REP2. A REP1-be tartozó 
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betegek trombusa viszonylag kis mennyiségű normalizált NE-

FDP mennyiséggel jellemezhető, és a normalizált vérlemezke 

antigén mennyisége szintén alacsony. A REP2-be a 

trombusokban a normalizált NE emésztett FDP tartalom 

fordítottan arányos a normalizált vérlemezke antigén 

mennyiségével, amely arra utal, hogy a trombociták 

stabilizálják a trombust az elasztázzal szemben a plazmin 

rendszerre gyakorolt hatásukhoz hasonlóan.   

4. Az ADIFAB próbával kimutattuk, hogy a zsírsavak a 

vizsgált trombusokban erősen különböző mennyiségben 

vannak jelen. Nyolc általunk vizsgált trombusból ötben 

találtunk millimoláris koncentrációjú szabad zsírsavat. Az 

ADIFAB eredetű fluoreszcenciája nem változott három minta 

esetében.  

5. Modelleztük a trombolízist szöveti típusú plazminogén 

aktivátorral (tPA-val) indított folyamatát úgy, hogy a 

foszfolipid-fibrin alvadék felszínére PLA2-t rétegeztünk. Mikor 

a PLA2 által felszabadított szabad zsírsavak koncentrációja 

eléri a 0.24 mM-t, az alvadék oldódása szignifikánsan 

gyorsulni látszik. 

Olajsav mellett fibrin felszínén zajló plazminogén aktiváció 

során szignifikánsan gyorsabb plazmin termelődés mérhető 

olyan fibrinhez kötődő plazminogén aktivátorokkal, mint a 
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tPA. Az aktiváció folyamata reteplázzal, amely a tPA kringle 2 

és proteáz doménjéből áll, olajsavra érzékenyebb, mint tPA-

val; az olajsav azonos mennyiségben erősebben stimulálta a 

reakciót reteplázzal, mint tPA-val. 

Úgy látszik, hogy a fibrin templát-funkciója nélkülözhetetlen 

az olajsav stimuláló hatásának eléréséhez, mivel a plazminogén 

aktiváció elmarad fibrin nélkül, és csak átmeneti 

plazminaktivitást mérhettünk szolubilis templát jelenlétében 

(CNBr hasította fibrinogén degradációs termékek mellett). 

Amikor a fibrinogén alvadását és a plazminogén aktivációt 

egyszerre indítjuk 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. A görbe 

leszálló fázisában, amikor a fibrinogén legnagyobb része már 

átalakult fibrinné az olajsav jelenléte csak kissé befolyásolja a 

fibrinolízist. 

Az olajsav hatása függ az aktivátor típusától. Bár kevésbé 

hatásos oldatban, a retepláz hasonló fibrinolitikus hatást mutat, 

mint a t-PA a folyamat fibrinfüggő részében.  

 



 13 

 

V. Következtetések 

 

1. Humán trombusokban igazoltuk a neutrofil elásztáz 

által emésztett fibrin jelenlétét. 

2. Szignifikáns kapcsolatot igazoltunk a trombus neutrofil 

elasztáz által emésztett fibrin degradációs termékek 

mennyisége (a sejt-dependens fibrinolitikus aktivitás 

morfológiai jele) és a vérrögben levő leukociták között. 

3. A trombusok leukocitákhoz köthető emésztettségi foka 

fordítottan arányos a trombus intakt fibrin és 

vérlemezke-tartalmával. 

4. Igazoltuk, hogy trombektómiával eltávolított humán 

vérrögökben magas (millimoláris nagyságrendű) 

koncentrációban fordulnak elő szabad zsírsavak. 

5. Az olajsav 90%-kal gátolja a plazmin amidolitikus 

aktivitását szintetikus szubsztráton (Spectrozyme PL) 

és ehhez képest kisebb mértékben gátolja a plazmin 

fibrinolitikus aktivitását. 

6. A tPA-val történő plazminogén aktiváció oldatban 

teljesen gátolt millimoláris koncentrációjú olajsav 

mellett. 
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7. A tPA-val történő plazminogén aktiváció fibrin 

felszínén jelentősen felgyorsul millimoláris 

koncentrációjú olajsav mellett. 

8. A tPA egyik rekombináns variánsa (retepláz) magasabb 

fibrin specificitással rendelkezik olajsav jelenlétében a 

vad típusú tPA-hoz képest. 

9. A fibrin részlegesen védi a plazmint és a tPA-t az 

olajsav gátló hatásával szemben. 
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